
”ALLA JAG KÄNNER HAR JAG LÄRT 
KÄNNA VIA MIN STREAM” 
En studie om individers upplevelser av att streama via Twitch 

JOAKIM GRUNDSTRÖM 
WILHELM WINGÅRDH 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 
Kandidatuppsats 
15hp 
Beteendevetenskapliga programmet 
SOA135 

Handledare: Lennart Räterlinck 
Examinator: Helena Blomberg 
 
Datum: 2016-06-03 

 



SAMMANFATTNING 

Den stora tillgängligheten till Internet har inneburit att allt fler människor börjat kommunicera 
och interagera online, både via sociala medier och onlinespel. Antalet nya plattformar där 
människor med samma intresse kan mötas och interagera ökar hela tiden. En av alla dessa 
plattformar är Twitch där individer kan välja att sända live när de spelar dator- och tv-spel 
medan andra kan välja att agera publik. Utifrån grundad teori undersöker vi hur personer 
upplever att streama via Twitch och vilka de mest centrala aspekterna av detta är i syfte att 
öka förståelsen kring detta relativt nya fenomen. Genom intervjuer, frågeformulär och 
observationer lyfter studien fram hur dessa personer upplever bland annat gemenskap, krav, 
frustration och näthat genom streamingen. Resultatet visar bland annat på att det är 
upplevelsen av gemenskap som är det mest centrala inom fenomenet och i de flesta fall det 
som gör att personerna väljer att ägna sig åt streaming. Utifrån Giddens teori om det 
senmoderna samhället kopplas fenomenet till ett nutida sammanhang och med Goffmans 
teorier om roller belyses samspelet mellan streamarna och deras tittare.  
 
Nyckelord: Twitch, streaming, grundad teori, gemenskap, gaming, Giddens, Goffman 
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1 INLEDNING 

När Internet började spridas och fick sitt genombrott år 1995 kopplade 5% av Sveriges 
befolkning upp sig. Efter detta genombrott har användningen av Internet ökat lavinartat och 
fortsätter än idag att öka för varje år. År 2015, alltså 20 år senare, hade 93% av befolkningen 
över 12 år tillgång till Internet varav 91% använde Internet (Findahl & Davidsson, 2015:3-4). 
Vidare visar statistik att de som redan använder sig av Internet gör det i något större grad än 
tidigare. År 2015 använde 80% av befolkningen sig av Internet i hemmet dagligen och detta 
är en ökning jämfört med 76% år 2014. Detta intensiva användande resulterar också i att den 
genomsnittliga tid som läggs på användning av Internet ökar något och förra året var 
genomsnittstiden uppe i 12,9 timmar i veckan. Här skiljer sig dock siffrorna markant och 
användandet är betydligt högre hos unga (16-25år), 22,2 timmar i veckan, jämfört med de 
äldre pensionärerna (76+ år), 6,8 timmar i veckan (ibid:8-10).  
 
Uppkomsten av Internet har inneburit att persondatorn kunnat etablera sig på allvar vilket i sin 
tur har skapat en möjlig plattform för datorspel av olika former. År 2015 har hela 92% av 
befolkningen tillgång till egen dator och denna siffra ökar ständigt (ibid:8). I takt med att 
datorantalet ökat så har även spelande över Internet ökat, det vill säga multiplayer spelande 
där individer spelar mot och med varandra över Internet. Att spela över Internet har blivit ett 
stort fenomen där individer spenderar många timmar i veckan. År 2015 var det 17% av alla 
kvinnor och 17% av alla män som spelar spel online dagligen (ibid:70).  
 
Utvecklingen av tekniken och Internet har inte bara resulterat i ett ökat spelande online utan 
även skapat möjligheter för individen att kolla på videos på nätet. Detta fenomen är även känt 
som streaming där Youtube brukar nämnas som det mest kända och populära fenomenet. 
Under de senaste åren har ytterligare en form av livestreaming etablerat sig och medfört ett 
enormt intresse världen över. Denna sort av livestreaming innebär att individer som spelar 
datorspel väljer att direktsända över Internet när de spelar och vem som helst kan då gå in och 
kolla. Detta sker främst via företaget Twitch och deras hemsida Twitch.tv som är en plattform 
för onlineströmning av videos som främst har datorspelsrelaterat innehåll och lanserades år 
2011 (Nationalencyklopedin, 2016). 
 
Förra året sändes sammanlagt 241,5 miljarder minuter via Twitch, och detta fördelade på ett 
genomsnitt på 1,5 miljoner kanaler varje månad (Twitch, 2015). Den sammanlagda summan 
streamade minuter resulterar i ett genomsnitt på 16 miljarder minuter fördelade på 100 
miljoner unika åskådare varje månad. Varje åskådare tittar således i genomsnitt på 421,6 
minuter varje månad. Utifrån den senaste statistiken är Sverige ett av tio länder i världen där 
flest människor konsumerar och använder Twitch (Twitch, 2015). Utifrån ovanstående 
statistik går det att utläsa hur snabbt fenomenet spridit sig och hur populärt det blivit att 
streama online. Det är dock inte enbart antalet individer som kollar på andra när de spelar som 
ökar utan antalet sändare (streamers) ökar också för varje år och mellan år 2012 och 2013 
ökade antalet streamers från 300 000 till över 900 000 världen över (Twitch, 2013). 
 
Trots det enorma antalet individer som berörs av fenomenet streaming, antingen som 
konsument av livestream eller som producent av livestreaming, så är det relativt outforskat. 
En anledning till att streaming som fenomen är relativt outforskat kan dels bero på att det är 
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ett förhållandevis nytt fenomen. Ett fenomen som påverkar många människor, inte bara i 
Sverige utan även runt om i världen, behöver undersökas vilket vi ämnar göra med denna 
studie. Väldigt många personer väljer att vara en del av detta fenomen vilket gör det intressant 
att undersöka. Genom att undersöka upplevelser av streaming hoppas vi kunna öka kunskapen 
och förståelsen för detta fenomen som ständigt växer och blir allt mer etablerat i samhället.  
 
När ett stort antal människor väljer att ägna sig åt samma sak så finns det stora möjligheter att 
fenomenet etablerar sig i samhället och detta kan i sin tur medföra nya livsstilar. Då intresset 
för streaming har ökat markant de senaste åren har något som tidigare kunnat klassas som en 
hobby nu utvecklat sig till en livsstil för många människor. Relevansen för att undersöka 
fenomenet streaming blir således större då det bara blir fler och fler människor som berörs. 
Det är även av stor vikt att undersöka streaming som fenomen för att fler människor ska 
kunna sätta sig in i och förstå fenomenet samt för att minimera risken av att kunskapsluckor 
bildas då streaming fortsätter att växa och ingen forskning finns på området. För att förstå 
fenomenet måste vi även förstå människorna som utövar detta och deras upplevelser. Det 
denna studie avser bidra med är ett sociologiskt perspektiv på fenomenet och människors 
upplevelser av streaming, vilket innebär en bredare kunskap kring hur fenomenet påverkar 
individens levnadssätt. 

2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsens syfte är att undersöka fenomenet streaming men eftersom fenomenet är väldigt 
stort så har vi valt att fokusera på upplevelser av att streama via Twitch. Fokus kommer 
således ligga på personer som väljer att streama och deras upplevelser av detta. Streaming 
som fenomen är relativt nytt och outforskat vilket gör det enklare för oss att gå in 
förutsättningslöst samt medför att grundad teori blir en passande metod att använda sig av. 
Problemområdet kom senare att smalnas av under studiens gång och utvecklades till en mer 
specifik frågeställning, vilket skedde i samband med att materialet visade på det mest centrala 
aspekterna inom streaming. Detta resulterade slutligen i frågeställningen som uppsatsen utgår 
ifrån och som följer:  
 
Vilka är de mest centrala aspekterna av individers upplevelser av att streama via Twitch? 

3 DISPOSITION 

För att göra det tydligare hur vi gått tillväga för att undersöka vårt problemområde samt för att 
besvara vår frågeställning har studien delats upp enligt följande: vi börjar med att presentera 
tidigare forskning som har tematiserats in i följande kategorier: identitetskonstruktion på 
internet och sociala medier, subkulturer och identitet, socialt stöd i sociala nätverk och 
onlinespel samt motivation och upplevelser. Alla dessa teman har sin egen sammanfattning 
som lyfter fram relevansen för vår studie. Sist sammanfattas alla artiklar för att sedan gå 
vidare till metodavsnittet. I metodavsnittet presenterar vi vår metod, grundad teori, varför vi 
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valde denna metod samt hur vi förhållit oss till den. Efter en beskrivning av faserna följer en 
redovisning av vår version av grundad teori och en redogörelse kring hur vi gått tillväga i de 
olika faserna. Sist i metoddelen presenteras de etiska ställningstaganden och reflektioner som 
vi förhållit oss till under hela studien och detta följs av en kort beskrivning av Twitch. Efter 
metodavsnittet följer resultatet som är uppdelat i tre delar. Först presenteras de kategorier vi 
funnit i den öppna fasen, sedan belyses relationerna mellan kategorierna för att i sista delen 
presentera en sammanfattning av den genererade teorin. Resultatet följs av ett 
diskussionsavsnitt där vi inleder med en presentation och diskussion av resultatet kopplat till 
tidigare forskning och vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen består av 
teorier av Anthony Giddens och Erving Goffman. Detta följs av en diskussion kring 
forskningsprocessen och metod där vi reflekterar över hur vi följt metoden och självkritiskt 
reflekterar över vår egen insats. Avslutningsvis presenterar vi idéer för vidare forskning kring 
fenomenet och ger förslag på både metoder och infallsvinklar. 

4 TIDIGARE FORSKNING  

Tematiseringen av den tidigare forskningen baseras på vetenskapliga artiklar som vi funnit 
relevanta och som visar på en möjlig koppling till vårt forskningsområde. För att följa 
grundad teori och dess tanke om att forskaren ska generera teorin utifrån data och för att inte 
bli påverkade tidigt i forskningsprocessen valde vi ut tidigare forskning först i slutet av 
arbetets gång. Vi sökte efter forskning som relaterade till vårt problemområde på något vis då 
artiklar som enbart handlade om streaming var svårt att hitta. Utifrån detta inkluderades därför 
artiklar som kom att handla om datorspelande, socialt stöd på Internet, identiteter och 
subkulturer samt motivation. Trots att dessa artiklar inte handlar om streaming anser vi att de 
är relevanta då vår studie berör dessa områden på olika sätt. 
 
För att finna relevanta artiklar sökte vi i forskningsdatabaserna Sociological Abstracts, Sage 
Journals, Discovery och Google Schoolar. Vid sökandet använde vi oss av kriteriet “peer-
reviewed” vilket innebär att alla artiklar är granskade och godkända. Vi fann i dessa databaser 
elva relevanta studier utifrån sökorden: gaming, identity, streaming, internet, subculture, 
online gaming, live-streaming och broadcasting. De artiklar vi fann och använde oss av 
kategoriserade vi in i följande teman: identitetskonstruktion på internet och sociala medier, 
subkulturer och identitet, socialt stöd i sociala nätverk och onlinespel samt motivation och 
upplevelser. 

4.1 Identitetskonstruktion på Internet och sociala medier 

Cook & Hasmath undersöker hur identitet görs och konstrueras på Slut Walks facebook sida 
(slut walk är en rörelse mot ett mansdominerat samhälle som menar att det är kvinnans egna 
fel att hon blir utsatt), detta i jämförelse med hur dessa identiteter görs i det 
“verkliga/rumsliga livet”(Cook & Hasmath, 2014:975). Resultatet de kom fram till är att det 
idag finns mer och fler möjligheter för individer att konstruera sina identiteter. Det finns idag 
fler än de statliga kanalerna som kan nyttjas för att nå ut och på detta sätt göra och konstruera 
sin identitet (ibid:989-990).       
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I en studie gjord av Zhao, Grasmuck & Martins undersöker forskarna hur individer 
konstruerar sin identitet på Facebook där individer är mindre anonyma och mer öppet skyltar 
med sina identiteter (Zhao, Grasmuck & Martins, 2008). De försöker i denna studie visa hur 
konstruktionen av identitet skiljer sig på mindre anonyma sidor så som Facebook jämfört med 
mer anonyma sidor (ibid:1816). Resultatet de kom fram till är att det finns skillnader mellan 
hur individer konstruerar sig på mer respektive mindre anonyma sidor. Denna studie visar att 
individer på mindre anonyma sidor tenderar att visa en mer verklig bild av sig själv om än så 
bra som möjligt (ibid:1831). Studien visar också på hur individer konstruerar sin identitet 
visuellt exempelvis genom bilder istället för att beskriva med ord.            
 
Dessa två studier visar på hur Internet skapar möjligheter för individer och deras 
identitetsarbete. Det går att konstruera sin identitet på olika sätt och via flertalet kanaler 
jämfört med förut där de statliga kanalerna oftast använts för att nå ut. Detta möjliggör även 
att individen både kan konstruera sin identitet genom framställandet av text och/eller bilder 
beroende på vilket forum du väljer att använda. 

4.2 Subkulturer och identitet 

I en studie undersöker Wheaton hur och på vilka sätt individer konstruerar sina identiteter 
genom vindsurfing som sport och livsstil och hur individer blir medlemmar av denna 
subkultur (Wheaton, 2000:254). Resultatet de kom fram till är att de individer som identifierar 
sig som medlem av subkulturen vindsurfing ansåg att den viktigaste aspekten är hur 
kompetent och engagerad du är i utövandet av sporten. Dessa medlemmar konstruerar sin 
identitet genom att visa deras djupa kompetens och engagemang för sporten. De individer 
som endast utövar vindsurfing för att konstruera sin identitet som en “extremsport utövare” 
såg dessa “verkliga” medlemmar av subkulturen ner på. Här menar författarna av studien att 
dessa “verkliga” medlemmar av subkulturen också själva är påverkade av konstruktionen av 
identitet genom vindsurfing som sport och livsstil, genom att se sig själv som en verklig/äkta 
medlem av subkulturen så ska man se ner på de som endast är posörer (ibid:270).              
 
I sin studie undersöker Shaw hur spel är gjorda för olika typer av spelare och hur spelen är 
skapade för att en viss grupp individer skall tycka om dem (Shaw, 2011). Spelskaparna 
försöker skapa spel som matchar olika identiteter vilket kan leda till att individer som inte 
identifierar sig med den skapade identiteten undviker dessa spel. Det denna studie undersöker 
är om individer som spelar identifierar sig som spelare (gamer) och om inte, vad detta kan ha 
för anledningar (ibid:28). Resultatet visar att det kan vara svårt för individer som inte 
identifierar sig med den normativa spelaren vilket i Europa och Nordamerika oftast är en ung 
vit och heterosexuell man. Svårigheten för individer som inte kan identifiera sig med den 
normativa bilden av en spelare bygger enligt denna studie på att spelen utgår från denna 
målgrupp. Vidare menar denna studie att de är fel av speltillverkarna att fokusera på att 
matcha spel till olika identiteter, utan att de istället borde fokusera på hur individerna förhåller 
sig till konstruktionen av de identiteter som konstrueras i olika spel (Shaw, 2011:39). Studien 
frågar sig om de som spelar spel verkligen vill bli identifierade som just spelare(Gamer). 
Denna studie menar att för att lyckas skapa en spelmarknad där många olika individer ska 
kunna identifiera sig så krävs det att spelmarknaden byggs på en grund av mångfald 
(ibid:40).            
 
I en studie undersöker forskare personer som handlar online med virtuella föremål inom 
diverse olika spel och som på detta vis tjänar riktiga pengar och kan ses som egenföretagare 
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(Lee & Lin, 2011:451). Studien fokuserar på de människor som sysslar med RMT (Real 
money trading), nya cyber-arbetstagare som tidigare saknat identitetskällor likt offentliga 
arbetsplatser. Genom undersökandet av dessa personers identitetsarbete menar forskarna att 
allt fler människor tar sitt arbete och sin fritid online och allt fler jobbar aktivt för att skapa sig 
en hållbar identitet även på Internet. Resultaten visar också på att intervjupersonerna både 
lyfter fram positiva och negativa saker med att jobba online. De positiva sakerna är bland 
annat att de lyckas med något då personerna förvandlat sina fritidsintressen till ett arbete och 
känner tillfredställelse samt hög känsla av autonomi och jobbkontroll utifrån detta. De 
negativa aspekterna kunde vara saker som att det fortfarande inte är helt socialt accepterat 
från alla håll och att de måste arbeta extra för att passa in i de sociala normer som råder 
(ibid:463-464). 
 
Wood undersöker komplexiteten av den samtida ungdomliga straightedge-subkulturen med 
hjälp av en fallstudie (Wood, 2013:35). Straightedgekulturen är historiskt kopplad till punken 
och innebär att medlemmarnas livsstil består av avhållsamhet från all sorts alkohol, droger 
och tobak (ibid:34). Genom djupintervjuer lyfter studien fram hur medlemmarna av 
subkulturen delar många gemensamma drag samtidigt som subkulturs-identiteten kan ses som 
något väldigt flytande och motsägelsefullt. Resultaten visar även på hur varje individuell 
straightedge-medlem har sin egen förståelse av livsstilen och tolkning av hur den äkta 
straightedge-medlemmen ska vara och bete sig. Dessa skillnader visar på mängden av 
flexibilitet hos medlemmarna gentemot de grundansatser som finns inom subkulturen och 
som består av regler som strikt ska följas för att få göra anspråk på identiteten straightedger 
(ibid:39). 
 
Studierna ovan visar hur identiteter konstrueras genom medlemskap av olika subkulturer. De 
visar på den komplexitet som konstruktionen av identitet inom olika subkulturer innebär. 
Studierna visar på hur det inom subkulturerna finns olika uppfattningar om hur personerna 
vill identifiera sig och vad det innebär att vara medlem av en subkultur. 

4.3 Socialt stöd i sociala nätverk och onlinespel 

I en kvantitativ studie undersöktes hur stöttande interaktioner på olika sociala medier/nätverk 
påverkar användningen av dessa sociala nätverk samt individens känsla av socialt stöd, känsla 
av gemenskap och tillfredsställelse med livet (Oh, Ozkaya & LaRose, 2013:69). Studien var 
en enkätstudie där 339 personer mellan 18-81 år fick fylla i om vilka sociala nätverk de 
besökt, hur länge de varit där, vilka de interagerat med och hur interaktionen såg ut samt hur 
de mådde direkt efter interaktionen (ibid:72). Studien visade att de personer som besökt 
sociala nätverk och deltagit i interaktioner som innefattat att ge eller få socialt stöd upplevde 
ett större välbefinnande efteråt. Resultatet visade även att det inte är antalet interaktioner eller 
storleken på nätverket som spelar roll utan att det är kvaliteten, om man ger eller tar emot 
socialt stöd, som bidrar till ett högre välbefinnande. De kom även fram till att besök på sociala 
nätverk som inte innefattar några interaktioner med socialt stöd inte heller bidrar med någon 
direkt positiv påverkan på måendet hos individen (ibid:75-76). Den positiva känsla som 
individerna upplevt efter besök på sociala nätverk har således stark koppling till upplevelsen 
av socialt stöd, vilket i sin tur leder till en känsla av gemenskap och tillfredsställelse med 
livet. 
 
Med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöker O’Connor, Longman, White & Obst 
hur individer som spelar World of Warcraft (WoW) upplever sociala relationer inom 
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Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) (O’Connor, Longman, White & Obst 
2015:459). Resultatet visade främst på tre kategorier av sociala relationer; känsla av 
samhörighet, social identitet och socialt stöd (ibid:465-470). Deltagarna beskrev att de kände 
en samhörighet med spelet och en WoW-gemenskap. Resultaten redogör också för flertalet 
olika sociala identiteter som möjliggörs, såsom gamer, WoW-spelare och guildmedlem. 
Studien visar även på hur deltagarna upplever att de får socialt stöd genom relationen till 
andra spelare. De beskriver även hur deltagarna är en del av gemenskapen genom att både ge 
och få socialt och emotionellt stöd. 
 
Ovanstående studier visar på hur deltagande i sociala nätverk och online-spel kan påverka 
individen, det sociala livet samt främja individens tillfredsställelse i livet. Socialt stöd på 
dessa plattformar bidrar utifrån ovanstående studier till ett bättre välmående hos individen.  

4.4 Motivation och upplevelser 

Med hjälp av faktoranalys försöker Yee i sin studie kartlägga och skapa en empirisk modell 
för skillnader i motivationen till spelande mellan olika individer (Yee, 2006:772). Studien 
kom fram till att det fanns tio delkomponenter som bidrog till motivationen, dessa tio delades 
sedan in i de tre huvudkomponenterna prestation, socialt och fördjupande. Resultatet visade 
också att det inte fanns någon korrelation mellan dessa tre huvudkomponenter vilket innebär 
att om individen exempelvis hade högt på prestation innebar det inte att den hade lågt på 
socialt (ibid:774). Studien redogör också för relationen mellan motivation och demografiska 
variabler (kön, ålder och användande). Resultatet av detta visade att manliga deltagare hade 
betydligt högre på prestationskomponenterna medan de kvinnliga spelarna hade betydligt 
högre på de relationella och sociala komponenterna (ibid:774). I en andra analys framkom det 
dock att det skiljer sig mer när man kollar på variabeln ålder jämfört med kön. Detta betyder 
att manliga spelare interagerar lika mycket med andra spelare som kvinnor gör men söker 
andra aspekter i de relationer som uppstår. 
 
Med hjälp av intervjuer försöker forskarna Clarke & Duimering utforska spelares upplevelser 
av First Person Shooter-spel (FPS) (Clarke & duimering, 2006:1). Med hjälp av studien vill 
de bidra till en ökad förståelse för datorspel och FPS-spel som en väldigt komplex, 
kontextbaserad och måluppfyllande aktivitet. Resultatet lyfter bland annat fram hur 
intervjupersonerna berättar om både positiva och negativa aspekter inom spelen samt vad som 
främjar och hindrar dem från att nå sina mål. Resultatet visar även att deltagarna pratar om 
socialt beteende inom spelvärlden och vad som kan ses som acceptabelt och inte, där fusk är 
det främsta skälet till de negativa upplevelserna och nackdelarna med att spela med andra 
(ibid:6-17). Det framkommer dock att intervjupersonerna föredrar och lyfter fram fördelarna 
med att spela tillsammans med andra över Internet då de kan få tips från andra, chatta med 
andra och ha kul tillsammans (ibid:15).  
 
Dessa studier lyfter fram hur personer som spelar datorspel ofta har någon slags motivation 
gentemot det de håller på med. Denna motivation kan både vara inriktad mot det sociala och 
att skapa relationer, att prestera och nå måluppfyllelse och/eller att bara få fördjupa sig inom 
någonting de tycker är intressant och kul. Dessa studier visar på hur spelande på olika vis 
sammankopplar människor och dessa människors olika upplevelser. 
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4.5 Sammanfattning tidigare forskning 

De forskningsartiklar vi redogjort för och lyft fram visar på hur Internet skapar flertalet 
möjligheter och olika slags kanaler för individen och dennes identitetsarbete. Genom 
användandet av sociala medier, nätverk och deltagande i olika online-spel kan individen 
interagera med andra. Genom denna interaktion kan individen även få och ge socialt stöd 
vilket i sin tur kan resultera i gemenskap och en högre tillfredsställelse med livet. Artiklarna 
visar även på hur individer som spelar datorspel oftast har någon slags motivation gentemot 
aktiviteten de genomför. Motivationen kan gälla det sociala livet, vara riktat mot att bli bra på 
spelet eller att individen enbart tycker det är kul. Studierna visar även på hur spelande på 
olika vis sammankopplar människor och deras upplevelser. Till sist så visar några av 
artiklarna hur identiteter konstrueras genom deltagande och ett medlemskap i olika slags 
subkulturer. Det framkommer även hur det finns olika uppfattningar om vad identiteten 
innebär och vad det innebär att vara medlem i en subkultur. 

4.6 Studiens position på forskningsfältet 

Studien avser bidra till forskningsfältet genom att belysa ett nytt fenomen och beskriva 
individers upplevelser av detta då vi funnit det svårt att hitta tidigare forskning om streaming 
som fenomen. Vår studie kan således vara ett första steg samt en ögonöppnare för att väcka 
intresse och nyfikenhet hos andra forskare som kan tänka sig att fortsätta studera streaming. 
Studien riktas inte enbart mot framtida forskning på området utan syftar även till att alla 
människor som läser den ska få en grundläggande förståelse för vad streaming innebär och 
vad det kan betyda för människor som väljer att vara en del av detta.   

5 METOD 

I detta avsnitt motiverar vi först valet av grundad teori som metod och varför vi tycker den 
lämpar sig bäst för vår studie. Sedan presenterar vi metoden, förklarar hur det metodologiska 
tillvägagångssättet ser ut samt hur vi har förhållit oss till detta i vår studie. I denna del redogör 
vi även för begrepp, tillvägagångssätt och tekniker som vi funnit relevanta och användbara 
under studiens gång och som hjälpt oss genomföra studien. Sist följer en beskrivning av de 
etiska riktlinjer och principer vi har tagit hänsyn till och anammat under studiens gång. 

5.1 Val av metod 

Utifrån syftet att undersöka ett tämligen outforskat fenomen och område fann vi grundad teori 
som en lämplig metod att använda då målet med denna metod är att generera nya teorier inom 
områden där det inte finns färdig teoribildning (Hartman, 2001:9, 29). Då vi vill undersöka 
upplevelser av fenomenet och få en förståelse för detta passar sig denna kvalitativa metod bra. 
Vi tar även stöd i det Hartman skriver om att kvalitativ data lämpar sig bäst inom sociologin 
eftersom sociala fenomen har mening (ibid:27). De upplevelser vi vill få berättat och förklarat 
för oss kan liknas med det han nämner som sociala fenomens mening. Vidare kan grundad 
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teori ses som en metod som ger tydliga instruktioner kring hur forskaren ska gå tillväga och 
hur detta kan ske på ett systematiskt och effektivt sätt (ibid:9-10, 37). Det är således en teori 
fylld av regler och anvisningar men som trots detta kännetecknas av en öppenhet inför 
fenomenets egna kännetecken. Kombinationen av metodens tydliga regler och öppenhet kan 
komma att underlätta då det är första gången vi använder oss av grundad teori, samt att 
fenomenet vi ämnar undersöka är relativt outforskat. Då grundad teori främst är en induktiv 
metod, med inslag av deduktion, som vill generera nya teorier passar det även sig då ingen 
tydlig frågeställning kommer användas i början utan bara ett ämnesområde som fokus. Till 
sist så är tanken med grundad teori att utveckla teorier som beskriver en domän som består av 
fenomen som är gemensamma för en grupp människor (ibid:46). Detta stämmer överens med 
hur vi tänkt kring uppsatsen då vi ämnar undersöka upplevelser av streaming och en grupp 
människor som deltar aktivt inom detta. 

5.2 Grundad teori 

Inom grundad teori brukar man ta upp två framträdande tänkare, Barney Glaser och Anselm 
Strauss. Dessa två skapade tillsammans metoden för att senare dela på sig och ge varsitt 
perspektiv på den. I vår uppsats kommer vi använda oss av Glasers version av grundad teori 
och hans forskningsprocess. Glaser betonar att forskaren ska inleda forskningsprocessen med 
så få förutfattade meningar som möjligt och att det är data man upptäcker som ska styra 
studien. Han menar på att det viktiga inte är att försöka besvara en fråga utan istället ta reda 
på vad som sker och pågår hos de individer man undersöker (Hartman, 2001:40).  
 
Grundad teori utgår från tydliga regler om hur forskningen ska gå tillväga där man samlar in 
data och analyserar och samlar in igen, på detta sätt är grundad teori en interaktiv 
forskningsprocess. Det finns klara regler om när man analyserat färdig insamlad data, hur 
urval skall göras samt vad man skall leta efter i data. På detta sätt jämförs data under hela 
studien och en teori genereras (Hartman, 2001, s.36). Glasers forskningsprocess består av tre 
olika faser, den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen (Ibid:40-41, 43). 
Dessa tre faser redogör vi för nedan. 
 
I den öppna fasen handlar det om att samla in data för att sedan genom en analys av dessa 
data finna och koda så många kategorier som möjligt (Hartman, 2001:40). Kategorierna bildas 
och fylls på med indikatorer från materialet. En indikator kan vara ett eller flera ord som till 
en viss del kan förklara ett fenomen genom att visa på mönster i det insamlade datamaterialet 
(ibid:47). När det inte går att finna fler indikatorer har en mättnad uppnåtts, det vill säga inga 
nya indikatorer framträder i materialet och inget nytt kan tillföras till kategorierna. Efter 
mättnad uppnåtts väljer forskaren ut de kategorier som är viktigast och som går att koppla 
bäst till fenomenet. Utifrån dessa kategorier urskiljs en kärnkategori. För att kategorin skall 
kunna vara en kärnkategori måste den gå att relatera till de övriga kategorierna som anses 
relevanta och valts ut (ibid:72). Tillvägagångsättet för att finna kärnkategorin skiljer sig från 
de övriga kategorierna då denna tas fram med hjälp av teoretiska idéer. Dessa idéer skrivs 
kontinuerligt ner i minnesanteckningar under kodningen och arbetets gång (ibid:85). Glaser 
belyser vikten av att föra anteckningar under undersökningens gång. Dessa 
minnesanteckningar fångar upp och håller ordning på den framväxande teorin. 
Anteckningarna innefattar bland annat spontana tankar, idéer och känslor som dyker upp och 
som har att göra med hela processen. Det är även med hjälp av dessa minnesanteckningar som 
forskaren kan spara, gå tillbaka och reflektera över begrepp, kategorier och tidigare arbete 
som förekommit under undersökningens gång (Glaser, 2010: 193, 196). 
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I den selektiva fasen väljer forskaren att koncentrera sig på några av de kategorier som man 
funnit och väljer bort andra (Hartman, 2001:41, 74). Kriteriet för att en kategori ska vara kvar 
är, som vi redan nämnt, att den är relaterad till kärnkategorin. Efter valet av kategorier följer 
en datainsamling där forskaren försöker mätta kategorierna med egenskaper. Denna 
datainsamling ska utgå från idéer kring hur forskaren kan få in data som tydliggör relationen 
mellan kärnkategorin och övriga kategorier (ibid:88). I den selektiva fasen använder forskaren 
sig av ett nytt teoretiskt urval som är grundat i de teoretiska minnesanteckningarna (ibid:85). 
Dessa minnesanteckningar innefattar idéer om vilken typ av data som behövs för att fylla 
kategorierna och för att nå mättnad även i denna fas, för att sedan kunna gå vidare till den 
sista fasen.  
 
I den teoretiska fasen gör forskaren ytterligare en datainsamling, denna gång baseras 
datainsamlingen på det forskaren fick fram i den selektiva fasen och blir således ytterligare ett 
teoretiskt urval. Denna nya datainsamling görs för att tillföra ny data för att på så sätt komma 
vidare i teorigenererandet (Glaser, 2010:173). I analysen tittar forskaren på relationer mellan 
kategorierna och hur dessa kategorier är kopplade och kan relateras till kärnkategorin 
(Hartman, 2001, s.83). Genom att forskaren tittar djupare på relationer mellan kategorierna så 
kan en teori genereras. Eftersom forskaren hela tiden låter data och de olika kategorierna styra 
undersökningen vidare bygger teorin på det mest relevanta och väsentliga för studien och det 
som studeras. Teorin blir således grundad i data från forskningsområdet och lyfter på detta vis 
fram de mest väsentliga aspekterna av fenomenet (Glaser, 1978:72-73). 
 
För att följa metoden och kunna generera en ny teori kommer dessa faser att följas genom 
hela studiens gång. 

5.3 Den öppna fasen – vår studie 

I kommande avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga i studien och hur vi arbetat för att 
kunna generera vår teori.  
 
Enligt grundad teori är det av stor vikt att vi som forskare i den öppna fasen går ut så 
förutsättningslöst och öppet som möjligt (Hartman, 2001, s.40). Detta gjorde vi genom att inte 
gå ut med en på förhand formulerad frågeställning. Vi valde istället att utgå från ett bredare 
intresseområde nämligen “upplevelsen av att streama på Twitch” då detta intresseområde gör 
det möjligt för oss att begränsa sökandet och finna lämpliga respondenter. Vi har som 
datainsamlingsmetod använt oss av både muntliga intervjuer, skriftliga frågeformulär samt 
observationer. Genom valet av att använda olika typer av datakällor så ger det oss en större 
variation i data vilket hjälper oss att belysa och få med fler dimensioner och perspektiv av vårt 
forskningsområde och fenomen (Glaser & Strauss, 1967:65, Hartman, 2001:63). 

5.3.1 Urval 

I den öppna fasen valde vi att göra ett urval av intervjupersoner genom att undersöka det 
forum där streamare med erfarenhet av Twitch verkar, detta forum blev således Twitch.tv. 
Denna typ av urval brukar benämnas som ett intensitetsurval, ett ändamålsenligt urval med 
respondenter som har stor och rik erfarenhet av forskningsområdet (Patton, 2002, s.234). Vi 
genomförde detta urval genom att gå in på Twitch.tv och sökte upp respondenter med för vår 
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undersökning relevant erfarenhet. När vi funnit lämpliga respondenter kontaktade vi dem 
genom mail eller personligt meddelande (PM) via Facebook. Vi presenterade oss och 
förklarade vårt syfte med intervjun samt vad det insamlade materialet kommer nyttjas till, 
utöver detta skickade vi även ett missivbrev (bilaga 2). Genom detta urval fick vi kontakt med 
fyra personer som var intresserade av att ställa upp. Vi genomförde en muntlig intervju över 
Skype och de övriga tre personerna svarade skriftligt på ett frågeformulär som vi skickade till 
dem.  
 
Patton menar att variation i urvalsgruppen är viktig för att få med olika infallsvinklar och 
perspektiv. För att skapa variation i urvalsgruppen så väljs respondenter med olika för 
undersökningen relevanta kriterier ut (Patton, 2002, s.235). Vi valde således ut både kvinnor 
och män inom olika åldrar för att försöka representera målgruppen streamers så gott som det 
gick. Ett annat kriterium vi utgick från var hur lång erfarenhet respondenterna hade från att 
streama via Twitch, detta för att få med en blandning av mer och mindre erfarna streamare. 
Genom att vi valde ut en spridning av dessa kriterier så uppnådde vi variation i urvalsgruppen 
och för att visa på variationen i urvalsgruppen kommer vi beskriva intervjupersonerna nedan. 
 
Intervjuperson 1 är en man med sex års erfarenhet av att streama på Twitch, intervjuperson 2 
är en kvinna med två års erfarenhet av att streama på Twitch, intervjuperson 3 är en man med 
fyra års erfarenhet av att streama på Twitch, intervjuperson 4 är en kvinna med tre års 
erfarenhet av att streama på Twitch samt observation 1 bestod av en man med 1 års erfarenhet 
av att streama på Twitch. 

5.3.2 Datainsamling 

I början av intervjun och i samband med utskick av frågeformulären (bilaga 3) så var vi 
tydliga med att informera om syftet med intervjun/frågeformuläret samt hur vi förhåller oss 
till vetenskapsrådets etiska riktlinjer i vår undersökning (bilaga 2). Frågorna som intervjun 
utgick från var samma frågor som frågeformuläret innehöll (bilaga 3). Intervjuguiden som 
användes innehöll därmed några öppna frågor och teman som intervjun kunde utgå från men 
som möjliggjorde för intervjupersonen att prata om andra saker som kunde vara relevanta och 
centrala för studien. Användningen av öppna frågor och teman går i enlighet med den 
öppenhet grundad teori förespråkar i den öppna fasen, alltså att forskaren ska förhålla sig så 
öppen som möjligt gentemot problemområdet. Bryman benämner genomförandet av en sådan 
intervju för ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011:206). För att intervjupersonen själv 
skulle få välja en tid som passade honom skickade vi ut förslag på ett antal tider. Den 
muntliga intervjun blev över Skype då intervjupersonen befann sig i en annan stad. På detta 
vis kunde intervjupersonen själv bestämma var han skulle befinna sig under intervjuns gång 
och själv välja en plats där han kände sig trygg och bekväm. Vi som höll i intervjuerna befann 
oss alltid hemma hos någon av oss två, vilket innebar att ingen annan kunde ta del av det vi 
frågade och pratade om. Vi frågade även intervjupersonen om det var okej att vi spelade in 
intervjun vilket intervjupersonen godkände. Glaser är dock kritisk mot inspelning och menar 
på att det mest väsentliga kommer uppmärksammas ändå. Han menar på att inspelning leder 
till onödigt arbete och beskriver det som en redigerad sanning som utelämnar viktiga aspekter 
och data som kroppsspråk (Glaser, 2010:123-127). Trots Glasers rekommendationer valde vi 
ändå att spela in intervjuerna då vi är oerfarna inom området, för att inte gå miste om relevant 
information och för att kunna gå tillbaka till materialet och de transkriptioner som vi 
genomförde. Observationerna som genomfördes skedde via dator och genom att vi 
observerade på Twitch när personerna streamade. För att följa öppenheten som grundad teori 
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förespråkar så skrev vi ner saker streamarna gjorde och sa under sändningen och använde 
sedan dessa anteckningar som datamaterial (Lofland m.fl, 2005:108). 

5.3.3 Dataanalys 

För att börja med kodningen så delade vi upp intervjuerna och transkriberade hälften var 
vilket vi gjorde för att hålla uppe fokus under hela transkriberingen. De intervjuer som gjorts 
genom utskick av frågeformulär var klara för kodning omedelbart då dessa var i textform. 
Observationen genomfördes genom att studera när personen streamade live via Twitch, under 
observationen så fördes anteckningar och det är dessa anteckningar som vi sedan använde i 
kodningen (Lofland m.fl, 2005:108). Vi kodade till en början enskilt för att på det sättet kunna 
jämföra de kategorier vi fått fram. Om våra olika resultat av kodningen visade sig likna 
varandra så kunde detta visa på att kategorierna verkligen var grundade i data. Vi genomförde 
kodningen genom att läsa transkriberingarna, frågeformulären samt anteckningarna från 
observationen och markerade samtidigt indikatorer på återkommande kategorier. Vi 
markerade varje indikator med en siffra som hörde ihop med en kategori. När vi efter en tids 
kodning började känna att vi inte fann ny data utan endast indikatorer som gick in under de 
redan befintliga kategorierna så hade vi uppnått mättnad och vi valde därför att gå vidare till 
den selektiva fasen. 
 
Genom vårt parallella arbete med kodning tillsammans med minnesanteckningar kunde vi få 
fram den kategori som verkade mest central för studien, kärnkategorin, som i vårt fall blev 
gemenskap. Gemenskap innehöll indikatorer som återkom i materialet och denna kategori 
kopplades ofta ihop med andra kategorier av respondenterna. Vi fann även att kärnkategorin 
innehöll flertalet olika dimensioner vilket låg till grund för det fokusområde vi använde oss av 
i den selektiva fasen. Detta fokusområde hjälpte till att avgränsa och föra studien vidare. 
 
Kategorier från den öppna fasen: 
 

Kärnkategori Underkategorier 

Gemenskap Bekräftelse 
 

Glädje 
 

Press 
 

Må bra 
 

Hat 
 

Hjälpa andra 
 

Tjock hud 
 

Skam 
 

Krav 
 

Ilska 
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Träffa nya människor 
 

Jobb 
 

På egna villkor 

5.4 Den selektiva fasen – vår studie 

I den selektiva fasen handlar det om att föra undersökningen framåt genom att samla in 
ytterligare data om kategorierna och då främst kring kärnkategorin. Syftet med denna 
datainsamling är att mer ingående belysa kategorierna, fylla ut dem och nå en mättnad.  
 
Den kärnkategori vi kom fram till i den öppna fasen var gemenskap. Det visade sig att 
kärnkategorin, gemenskap, bestod av flera olika dimensioner med olika innebörder. Någon av 
personerna pratade om och belyste vikten av gemenskapen, någon pratade om hur 
gemenskapen kan se olika ut och en annan pratade om att gemenskapen till exempel var att 
träffa nya människor. Eftersom det fanns flertalet dimensioner blev frågeställningen för den 
selektiva fasen “Vad utmärker kärnkategorins, gemenskap, olika dimensioner?” 

5.4.1 Urval 

För att kunna undersöka dessa olika dimensioner fortsatte vi att använda oss av intervjuer, 
frågeformulär och observationer (bilaga 4). Vi valde att använda oss av dessa 
insamlingsmetoder för att kunna se hur personer pratar kring dessa dimensioner i intervjuform 
samt hur de uttrycks när personer streamar och då genom observationer. Detta teoretiska urval 
syftade till att ge oss mer kunskap kring kärnkategorins olika dimensioner samt fördjupa 
kunskapen om de andra kategorierna. Vi valde, precis som i den öppna fasen, att kontakta 
personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp på antingen en muntlig eller skriftlig 
intervju och fick tag i tre personer som tackade ja. Utöver dessa tre personer genomförde vi 
flertalet observationer för att se hur kärnkategorins dimensioner skulle visa sig. Efter dessa 
observationer valde vi ut två stycken som vi använde oss av i denna fas. Anledningen till att 
dessa två valdes ut var att det var de som bäst gav uttryck för kärnkategorins olika 
dimensioner. 
 
Intervjuperson 5 är en kvinna som har sysslat med streaming i 6 månader, intervjuperson 6 är 
en man med fem års erfarenhet av streaming och intervjuperson 7 är en man som har streamat 
i ett år på Twitch. Observation 2 bestod av en kvinna med två års erfarenhet och observation 3 
bestod av en man som har sysslat med streaming i 7 år. För att få maximal variation i vårt 
urval använde vi oss av samma kriterier som i föregående fas, vilka var både kvinnor och män 
samt hur lång erfarenhet de hade av fenomenet streaming.  

5.4.2 Datainsamling och dataanalys  

Precis som i föregående fas så samlade vi in materialet med hjälp av intervjuer och 
observationer. En intervju skedde via Skype medan resterande två intervjuer skedde via 
skriftliga frågeformulär (bilaga 4). De två observationerna gick till på samma vis som i den 
öppna fasen nämligen genom att studera och föra anteckningar när personen streamade live 
via Twitch (Lofland m.fl, 2005:108). Vi delade sedan upp datamaterialet mellan oss, läste 
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grundligt igenom det och kodade var för sig för att sedan sätta oss ner tillsammans och 
jämföra samt slå samman det vi kommit fram till. Det vi letade efter var data och utsagor som 
berörde och gav uttryck för kärnkategorins dimensioner. Utöver utsagor som gav uttryck för 
dessa dimensioner letade vi efter data, såsom citat, som stärkte och fyllde ut övriga kategorier. 
Vi höll oss även öppna gentemot materialet då nya kategorier fortfarande skulle kunna dyka 
upp. När vi läste igenom materialet fokuserade vi på hur personerna resonerade och 
reflekterade kring kärnkategorin och dess dimensioner samt kring de olika kategorierna. 
Bearbetningen och analysen av materialet i denna fas genomfördes på samma sätt som i den 
öppna fasen. I den selektiva fasen utvecklades kärnkategorin då vårt fokus låg på dess olika 
dimensioner. Även övriga kategorier fylldes upp och stärktes av materialet i denna analys. Vi 
fann även att vissa kategorier förblev väldigt lika och gick in i varandra så vi kom fram till att 
slå ihop några av kategorierna, vilket också stärkte dessa kategorier. Hopslagningen av 
kategorierna kommer redogöras i en tabell senare i uppsatsen. 

5.5 Den teoretiska fasen – vår studie 

I den sista, teoretiska, fasen är syftet att tydliggöra och uppmärksamma relationer och 
samband som finns mellan de olika kategorierna som valts fram, inklusive kärnkategorin. 
Genom denna fördjupning av kategoriernas relationer växer den genererade teorin fram. Då 
fokus ligger på relationerna i denna fas faller det sig naturligt att huvudfrågan blir “Hur 
relaterar kategorierna till varandra och till kärnkategorin gemenskap?” 

5.5.1 Urval 

Urvalet i denna fas bestod av ett teoretiskt urval med syftet att samla in data för att kunna 
tydliggöra och belysa relationerna mellan kategorierna på bästa möjliga sätt. Då vi inte fick 
fram några nya kategorier i den selektiva fasen kunde vi lägga större fokus på de redan 
existerande kategorierna och hur de relaterar till varandra. För att samla in data som var rik på 
information om relationerna ansåg vi efter de förutsättningar vi hade att frågeformulär och 
observationer var mest lämpliga att använda (bilaga 5).  
 
För att hitta personer som var lämpliga när det kommer till frågeformulären använde vi oss av 
två personer vi haft kontakt med tidigare i studien och som meddelat att de skulle kunna tänka 
sig att ställa upp om det behövdes. De personer som observationerna kretsade kring valde vi 
utifrån en lista med personer som var relevanta för att kunna göra observationer på. Alla dessa 
personer som deltog i denna fas uppfyllde de två kriterier vi hade, vilka var att dessa personer 
hade mycket interaktion med sina tittare samt sände via Twitch flera gånger i veckan. 

5.5.2 Datainsamling 

Precis som i föregående faser informerade vi personerna som svarade på frågeformulären om 
syftet med studien samt att deras deltagande var frivilligt och att de kommer förbli anonyma 
under hela studien. De blev även informerade om övriga etiska principer som vi tagit hänsyn 
till under studien. Dessa personer fick förfrågan om att svara på ett frågeformulär redan i 
öppna och selektiva fasen men vi hann samla in material till dessa två faser innan de hann 
svara. Därför passade det bättre att använda oss av dessa personer i den teoretiska fasen då 
intresset av att delta fortfarande fanns kvar hos personerna. Intervjuguiden för denna fas (se 
bilaga 5) innehöll frågor som berörde relationer mellan kategorier och förblev därmed mer 
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riktade än i tidigare faser. Anledningen till detta är att syftet med datainsamlingen i den 
teoretiska fasen är att belysa kategoriernas relationer mellan varandra och kärnkategorin. 

5.5.3 Dataanalys 

Eftersom inga intervjuer utan enbart frågeformulär och observationer genomfördes i denna fas 
behövde vi inte göra några transkriberingar utan materialet var färdigt att koda och analysera 
med en gång. Vi började med att enskilt studera materialet precis som vi gjort i de tidigare 
faserna, för att på detta vis öka möjligheterna för att hitta fler indikatorer som beskrev 
relationer mellan kategorierna. När vi sedan kodat klart materialet satte vi oss ner tillsammans 
och sammanställde vad vi kommit fram till. Redan under föregående faser har relationer 
mellan kategorier svagt börjat träda fram och vi har utifrån data skrivit ned reflektioner kring 
detta i minnesanteckningar. Med hjälp av dessa minnesanteckningar, från alla tre faser, 
tillsammans med kodning och arbete med materialet tydliggjordes relationerna mellan de 
olika kategorierna och hur de påverkar varandra. Under analysprocessens gång blev det 
tydligare och tydligare hur relationer och kategorier hängde ihop vilket slutligen resulterade i 
en teori. Även en modell arbetades fram för att förklara teorin och upplevelser av fenomenet 
streaming. Denna teori och modell redogör vi för i resultatdelen nedan. 
 
Under hela studiens gång har resultatet i tidigare fas styrt nästkommande urval och 
datainsamling vilket slutligen, i den teoretiska fasen, resulterade i en teori samt en förklarande 
modell av denna. Även om varje enskild fas har haft ett eget syfte har vi funnit material som 
haft betydelse och varit relevant för samtliga faser. För att förtydliga detta så har exempelvis 
data från den öppna fasen visat på relationer mellan kategorier och data i den selektiva samt 
teoretiska fasen har stärkt och förtydligat redan existerande kategorier. 
 
Nedan följer en sammanställning av hur metodprocessen gått till, i tabellform. Tabellen 
redogör för de olika faserna med respektive frågeställning, urval och kategorier. 
 

Faser Frågeställning Urval Kärnkategori Underkategorier 

Den öppna 
fasen 

Upplevelser av 
fenomenet streaming 
på Twitch 

En intervju 
Tre 
frågeformulär 
En 
observation 

Gemenskap - Bekräftelse 
- Glädje 
- Press 
- Må bra 
- Hat 
- Hjälpa andra 
- Tjock hud 
- Skam 
- Krav 
- Ilska 
- Träffa nya 
människor 
- Jobb 

Den 
selektiva 
fasen 

Vad utmärker 
kärnkategorins, 
gemenskap, olika 
dimensioner? 

En intervju 
Två 
frågeformulär 
Två 
observationer 

Gemenskap - Bekräftelse 
- Krav 
- Näthat 
- Må bra 
- Frustration 
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- Pengarnas 
betydelse 
- Att hjälpa andra 

Den 
teoretiska 
fasen 

Hur relaterar 
kategorierna till 
varandra och till 
kärnkategorin 
gemenskap? 

Två 
frågeformulär 
Två 
observationer 

Gemenskap Samma som i den 
selektiva fasen 

5.6 Etiska ställningstaganden och reflektioner 

Då vi valde att göra en studie som är baserad på upplevelser av ett fenomen finns det, precis 
som med all annan forskning med människor som studieobjekt, en risk att individen kan bli 
negativt påverkad. Det kan också vara så att individen upplever sin integritet som hotad 
(Nygren, 2012:24-26, 29). Med tanke på att vi intervjuat och frågat personer om deras 
personliga upplevelser finns det en risk att de kan uppfatta vissa frågor som obehagliga eller 
jobbiga. För att skydda deltagarna i studien, minimera dessa risker av obehag och hålla god 
etisk forskningsanda har vi under hela studiens gång varit väl insatta i och förhållit oss till 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Informationskravet innebär att vi som forskare informerade deltagarna om syftet 
med undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva hade rätten att helt 
bestämma över sin medverkan i studien och kunde avbryta deltagandet när de ville. 
Konfidentialitetskravet innebär att ingen annan än vi som forskare hade tillgång till deras 
uppgifter och ingen obehörig kunde ta del av dessa uppgifter. Sist är nyttjandekravet och detta 
innebär att alla uppgifter och material enbart användes för denna studie och i 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:7-14). 
 
Inför de intervjuer vi genomförde och de frågeformulär vi skickade ut bifogade vi alltid ett 
dokument där vi förklarade och redogjorde för dessa riktlinjer och principer samt hur vi 
förhöll oss till dem (se bilaga 2). Detta gjorde vi för att personerna i fråga skulle känna sig 
tryggare, ha vetskapen om att de kunde avbryta när de ville utan några konsekvenser, påvisa 
deras anonymitet samt att deras välmående gick före deras deltagande. I samband med 
intervjuerna gick vi igenom ovan nämnda principer en gång till och gav bland annat förslag 
på hur deras namn och deltagande kommer kodas om och på så sätt säkerställa att deras 
identitet förblir skyddad. 
 
Vi använde oss även av observationer av live-sändningar. Detta gjorde vi utan att personen 
som sände var medveten om detta eller att vi intervjuade denne efteråt. Detta ser vi dock inte 
som något oetiskt då det enligt Sveningson Elm, forskare och docent i 
kommunikationsvetenskap, inte är nödvändigt med samtycke om materialet i fråga kan ses av 
alla och om hemsidan inte kräver inloggning och lösenord (Sveningson Elm, 2009:73-75). Då 
observationerna skedde på hemsidan Twitch, där ingen inloggning eller registrering krävs för 
att kolla, var materialet tillgängligt för alla med åtkomst till internet och vi ansåg därför att 
samtycke inte var nödvändigt. Dock lyfter forskarna Markham och Buchanan fram att man 
bör ha i åtanke att användningen av materialet alltid kan påverka någon negativt, även om det 
är tillgängligt för alla. Denna risk går att minimera genom att bland annat inte skriva på ett 
sätt eller lämna ut information som går att härleda till författaren, eller i vårt fall streamaren 
(Markham & Buchanan, 2012:4,7). Vi har förhållit oss till detta genom att inte uppge några 
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uppgifter kring de olika kanalerna som kan kopplas till personerna bakom. Vi uppger aldrig 
heller några namn eller uppgifter i citat som kan kopplas till dessa personer. 

5.7 En förklaring av Twitch 

Twitch är en streamingsida som lanserades år 2011. På Twitch kan vem som helst gå in och 
titta på när andra personer sänder live via Internet när dessa spelar dator- och tv-spel eller 
själva välja att streama (sända live). För att kunna streama själv måste individen registrera sig 
och skapa en inloggning men för att enbart kolla på andra streamers behövs ingen 
registrering. Alla streamers har en egen kanal och chatt som de styr över själva där de bland 
annat interagerar med andra människor. Streamarna kan välja att stänga av eller pausa 
personer från chatten om de beter sig illa och i många fall har streamers valt ut andra 
människor som gör detta åt dem, så kallade moderatorer(mods). För att kunna skriva i chatten 
krävs också en inloggning likt den du behöver för att streama själv. Hur Twitch är uppbyggt 
och designat med dess möjligheter och begränsningar i vad användarna har möjlighet att göra 
och inte göra påverkar upplevelsen av att streama via Twitch. Affordance är ett begrepp som 
beskriver dessa möjligheter och begränsningar mellan design och handlingar (Gibson, 1986).       

6 RESULTAT 

För att på ett så tydligt sätt som möjligt presentera vårt resultat så har vi valt att börja med att 
presentera de kategorier vi kommit fram till samt hur dessa visar sig i vårt material, detta gör 
vi genom att visa på hur kategorier och citat är länkade med varandra. Efter att kategorierna 
redovisats så redogör vi för relationer mellan kategorier. Avslutningsvis redovisar vi den 
genererade teorin, detta i form av en modell samt en sammanfattning. 

6.1 Våra kategorier 

De relevanta kategorier vi funnit samt presenterar i detta avsnitt är: Gemenskap 
(kärnkategori), bekräftelse, krav, näthat, må bra, frustration, pengarnas betydelse samt att 
hjälpa andra. 
 
Gemenskap (kärnkategori) 
Det som har genomsyrat samtliga intervjuer, frågeformulär och de observationer vi 
genomfört, om än på olika vis, är gemenskap som en viktig del av streamandet. Att streama 
innebär att nå ut till andra och få en respons på detta och streamingen handlar för många om 
interaktionen mellan publik och streamare. Streamandet handlar också om att träffa nya 
gemenskaper/människor, vilket innebär att det är socialt och interaktivt. 
 
Citatet nedan från intervjuperson 4 visar hur viktig gemenskapen är för de som streamar på 
Twitch samt hur stor del den sociala interaktionen är av streamandet: 



17 

Alla människor man lär känna, alla jag känner (typ) har jag lärt känna via min stream. 

I citatet ovan framgår det hur mycket streamandet betyder för gemenskap, det är en stor och 
viktig del i att streama, kanske till och med den viktigaste. Citatet visar också på hur 
gemenskapen inte enbart handlar om en streamer kontra en tittare utan att det också kan gå 
vidare till en vänskapsrelation. 
 
Att streama på Twitch är en social miljö där streamare möter nya människor varje dag och 
skapar nya gemenskaper genom interaktionen med deras tittare. Citatet från intervjuperson 3 
visar på hur detta kan se ut och hur det påverkar individen: 

Man lär känna nytt folk i princip varenda dag som kommer åter. Det blir väl lite så att man 
inte vill svika dom som vill titta på samma gång som det gör det man spelar roligare, i vanlig 
ordning.  

Detta citat visar på att en streamare träffar och får kontakt med nya människor dagligen. Det 
belyser även hur stor del gemenskapen är av upplevelsen av att streama och vad det betyder 
för individen och dennes streamande. 
 
Mötet med nya människor och gemenskap är i vissa fall en av de största anledningarna till 
varför personen håller på med streaming. I citatet nedan från intervjuperson 2 framkommer 
det vad det är med streaming som enligt personen är det den främsta anledningen till varför 
hon tycker det är kul och håller på med streaming: 

Man lär känna folk i hela världen och får nya vänner för livet tack vare sin kanal. Det är främst 
den biten jag gillar med streaming, att knyta kontakter och hitta folk med samma intresse att 
snacka med och spela med. 

Här visar intervjuperson 2 återigen hur viktigt det är för henne att träffa nya människor och 
skapa gemenskap genom streamandet, det är till och med den främsta biten som personen 
gillar med att streama. Genom streamandet finner intervjuperson 2 vänner för livet och detta 
tack vare streamingen. Citatet ovan tyder på att gemenskapen väger lika tungt eller tyngre än 
själva spelandet i sig då det är den främsta anledningen till att personer streamar. 
 
I likhet med vad som nämns ovan så visar citatet från intervjuperson 4 nedan hur 
gemenskapen, interaktionen och träffa nya människor är en central aspekt av att streama: 

När man får positiv respons när man spelar och, säger det igen, lära känna nya personer. 

Här visas hur interaktionen och gemenskapen mellan streamaren och tittaren är viktig då det 
är detta som leder till att streamaren lär känna nya vänner. Att gemenskap är en viktig aspekt 
av streaming visas gång på gång då detta går att finna genomgående i vårt material vilket även 
är anledningen till att det i citatet ovan går att läsa “säger det igen”.  
 
Bekräftelse 
Denna kategori handlar om hur streamare på olika vis söker bekräftelse, både negativ och 
positiv. Med både negativ och positiv menar vi hur streamarna kan söka bekräftelse från både 
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de som gillar dem och de som inte gör det. Citatet från intervjuperson 1 visar hur streamaren 
söker bekräftelse genom hur stor publiken är:  

För min del så föredrar jag när det är flera tittare, då känner jag att jag gör något rätt. 

Citatet ovan visar på vikten av att ha många som tittar och hur streamarens känsla av 
framgång på något vis hänger ihop med hur många som tittar. Bekräftelsen ligger här i 
publikens storlek, alltså hur många som tittar vid streamingtillfället. Vid stor publik känner 
streamaren att han gör något rätt. Bekräftelse kan förutom i antal tittare även mätas i egna 
personliga värderingar. Viljan i att försöka ta sig framåt och nå framgång inom streamingen 
är också beroende av bekräftelse från andra, vilket citatet nedan från intervjuperson 6 delvis 
visar: 

Jag vill ta mig framåt, växa som personlighet och helt enkelt säkra en framtid inom scenen det 
är viktigt för mig att bygga ett märke av sig. 

Här vill streamaren ta sig framåt och säkra en framtid inom streaming scenen och för detta så 
krävs det att han bygger ett varumärke kring sig själv. För att detta skall lyckas så krävs det 
bekräftelse från andra inom streamingvärlden, exempelvis genom många tittare eller att du 
skapar dig en personlighet som på något sätt sticker ut och som gör att folk kommer ihåg vem 
du är. 
 
Flera av streamarna berättade att bekräftelsen i många fall även kommer från de personer som 
inte gillar dem eller bara är där för att tracka ner på andra. Även observationer tydliggjorde 
detta på så vis att streamarna i många fall sa att det bara triggar dem till att fortsätta och att 
denna sorts bekräftelse enbart leder till något positivt i slutändan. 
 
Krav  
Krav är något som kommer från flera källor, krav kommer från publiken, från Twitch eller 
från streamarna själva. Krav från publiken kan vara i form av press på att uppfylla deras 
förväntningar, krav från Twitch kan vara i form av regler och måsten för att få fortsätta 
samarbetet och slutligen så kan krav från sig själv vara den press som streamaren känner och 
lägger på sig själv. 
 
Något vi fann väldigt vanligt var att intervjupersonerna berättade att det ofta förekom flera 
olika krav och citatet från intervjuperson 5 nedan är ett exempel på två av dessa olika 
kravbilder. Dessa krav som yttrar sig i citatet är krav från publiken samt kraven gentemot 
Twitch för att få ett partnerskap:   

Folk börja ju skriva hela tiden, vart är du? Varför streamar du inte idag? Du har inte streamat 
på ett tag, du vet att man egentligen ska ha tre dagar att streama om du ska få ett kontrakt med 
Twitch och så vidare. 

Den första kravbilden här är från publiken och tittarna. Streamaren blir i det här fallet 
ifrågasatt om hon inte befinner sig vid datorn och streamar. Publiken nöjer sig inte med att 
vänta tills personen streamar nästa gång utan sätter press på henne genom att ifrågasätta 
streamarens val av att inte streama. Publiken påpekar utöver detta hur hon måste följa 
reglerna för att få ett kontrakt med Twitch. Därmed kliver en andra kravbild in i samma citat. 
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Förutom kraven utifrån visade det sig även vanligt att streamaren sätter krav på sig själv. 
Dessa krav kan handla om känslan av att man tvunget måste streama av olika anledningar. 
Nedanstående citat visar på hur intervjuperson 3 sätter krav på sig själv och anledningen till 
varför han gör det: 

Sen ligger man även på tröskeln till partnerskap med Twitch, vilket i princip är första steget 
till nånting större. Skulle det växa skulle ens hobby bl.a betyda att man kan tjäna en liten slant, 
på de timmar man lägger ner, lägger jag ner nu har mycket jobb lagts på detta i onödan. 

Som ses i citatet ovan lägger streamaren krav på sig själv genom att sätta upp mål för att 
lyckas bli partner med Twitch. Om detta partnerskap inte skulle bli verklighet så skulle 
streamaren lagt ner väldigt mycket tid och arbete på streamandet i onödan. Kravet ligger med 
andra ord på att få valuta för de timmar som lagts ned. 
 
Intervjuperson 2 visar i citatet nedan visar på hur publiken sätter krav på streamaren genom 
att kräva förklaringar på hur streamaren mår: 

Man måste hela tiden se någorlunda glad och taggad ut annars frågar folk direkt om man är 
ledsen över ngt eller mår dåligt. 

Här visas hur streamaren sätter krav på sig själv att inte visa hur hon mår på insidan, för att 
slippa kommentarer från tittarna om hur hon mår. Citatet visar utöver kraven från streamaren 
själv hur tittaren ställer krav på att streamaren skall vilja dela med sig av sitt privatliv och hur 
hon mår. Dessa krav påverkar hur streamaren väljer att presentera sig själv och vad hon väljer 
att dölja.    
 
Näthat 
Näthat är något som mer eller mindre alla intervjupersoner har fått uppleva åtminstone någon 
gång under den tid de streamat på Twitch. Nedan kommer några citat som visar på hur 
intervjupersonerna upplever näthat samt hur hatet kan användas till streamarens fördel och 
som en drivkraft. 
 
Följande citat visar hur streamaren upplever näthat och vad han tror det kan bero på. Det visar 
även på att det inte är en engångsföreteelse utan något som hänt upprepade gånger och 
intervjuperson 6 berättar följande: 

Det har förekommit flertals gånger det som skulle klassas som mobbning men för min del har 
jag insett att folk skyddade av anonymiteten online talar en hel del skit.  

Streamaren visar här att han är medveten om att näthatet skulle klassas för mobbning men har 
lärt sig att stå ut med hatet då han har insett att det är anonymiteten som är orsaken till att 
människor vågar näthata. Ingen specifik anledning nämns kring varför det skett och inte heller 
hur personen hanterar det. 
 
Det framkommer även hur vissa streamare har kommit på hur de kan använda näthatet till sin 
fördel. De till och med anser att en del hat gör streamandet mer underhållande samt gör en 
grej av det och beter sig likadant tillbaka vilket citatet från intervjuperson 1 visar: 
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Ja exakt jag har ganska tuff hud liksom att jargongen på Internet kan vara väldigt hård och jag 
kan tycka att det kan vara kul liksom, det blir att man blir eggad till att fortsätta och hålla på. 

Här uttrycks hur näthat kan vara en källa till motivation. Det visar även hur streamare med 
hård hud, d.v.s. de som tål mer hat, kan känna att de blir motiverade detta. Vi ser även hur hat 
kan vara en källa till humor där hatet gör det roligare att streama. 
 
Någonting vi fann återkommande var att personerna nämnde att näthatet ses som en del av att 
streama på Twitch. Citatet från intervjuperson 7 ger oss ett exempel på detta och hur detta 
näthat kan tas i uttryck:  

Det kan komma in sånt folk som lägger dumma kommentarer och är allmänt dryga utan 
anledning men det är sånt man får ta. 

Citatet ovan exemplifierar hur det förekommer näthat samt hur streamare får ta emot detta. 
Några av intervjupersonerna menar också på att detta är något som streamare får lära sig att ta 
och ofta lär sig att hantera för att kunna fortsätta med streamandet. 
 
Må bra 
Med kategorin må bra menar vi att många av intervjupersonerna uttrycker att en av 
anledningarna till att de streamar är för att de mår bra av det. Denna känsla av välmående av 
att streama kan innefatta flera olika aspekter, såsom att få mer energi av att streama och att må 
bra av att folk följer kanalen. Nedan följer ett citat från intervjuperson 3 som visar hur 
streamaren mår bra av att streama: 

Dom dagarna kan man i en stor del av fallen få mer energi av att streama, att må bättre för att 
man får nåt gjort. En positiv rutin som ger tillbaka något. 

Här visas hur intervjupersonen upplever att han får mer energi av att streama och att streama 
blir en aktivitet som skänker ett välmående då personen känner att han får något gjort. Det blir 
en rutin som ger tillbaka ett välmående till streamaren.  
 
Känslan av att må bra kan också bero på om och hur många tittare streamaren har. Nedan 
följer ett citat från intervjuperson 7 som exemplifierar detta och där personen beskriver denna 
känsla som en publik vid streaming kan framkalla: 

Att ha publik när man streamar är en underbar känsla man blir helt varm i kroppen av att det är 
så många som tycker om att sitta o kolla på en när man streamar. 

Här går det att se hur intervjuperson 7 mår bra av vetskapen om att många sitter och följer 
honom vid streamandet. Här blir således att ha publik en stor del av att han mår bra av att 
streama. Vetskapen om att ha en stor publik leder därmed till ett bättre mående hos 
streamaren.  
 
Ibland kan det vara så att personen inte vet exakt vad det är med streamandet som gör att hen 
mår bra. Nästkommande citat från intervjuperson 4 visar på hur streamandet i sig självt, med 
allt vad det innebär, kan vara det som får personen att må bra och att det är någonting som 
personen ser fram emot: 
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Men oftast glad, ser alltid fram emot att streama, det är det bästa jag vet. 

Citatet visar tydligt på att streaming är någonting som personen brinner för och tycker väldigt 
mycket om. Utifrån citatet skulle det gå att säga att streaming således inte är någon börda för 
personen utan någonting hon själv väljer att göra och gör det för att hon tycker det är det bästa 
som finns. 
 
Frustration 
Denna kategori innefattar hur personerna upplever och uppfattar diverse saker som kan leda 
till frustration av något slag i olika situationer. Det kan innebära att de blir provocerade av 
olika saker, hur de upplever att någonting någon skriver är obefogat och hur dessa känslor 
resulterar i någon slags frustration. Det som reaktionen är grundad på behöver dock inte 
enbart vara negativt laddat utan olika faktorer kan spela in. 
 
Citatet från intervjuperson 5 nedan visar på hur frustrationen hos personen kan byggas upp 
genom ständiga påtryckningar och meddelande från kanalens tittare:  

Nej men, så det kändes väl så att jag blev mer irriterad så fort och så fort nån skrev nånting till 
mig, typ för att retas eller vad som helst då reta jag mig bara mer och mer på det och blev mer 
såhära bitchig tror jag. 

Denna frustration som citatet belyser skapades då intervjupersonen från början hade en sämre 
dag och en liten missuppfattning av ett skämt från en tittare leder till irritation istället för att 
uppmuntran hos personen som streamar.  
 
Frustration behöver inte och är inte alltid kopplat till att streamaren har en sämre dag eller är 
på dåligt humör. Citatet från intervjuperson 4 visar på hur frustration kan byggas upp genom 
upplevelsen av att bli orättvist behandlad utifrån vilket kön streamaren har:    

Speciellt om man har ett dåligt game och så kommer många in och säger att man är boostad 
pga man är tjej. Men alla har dåliga games. Blir lätt provocerad av det. 

Personen upplever att hon får ta kritik och blir orättvist bemött och bedömd enbart utifrån att 
hon är tjej. Detta visar på hur det finns folk inom streamingvärlden som anser att tjejer och 
killar inte kan vara lika bra på olika saker, i detta fall på att spela datorspel. 
 
Pengarnas betydelse  
På Twitch finns det en chans att som streamare tjäna pengar på sin streaming och det finns 
olika möjligheter att få dessa intäkter. Detta kan exempelvis ske genom donationer vilket 
innebär att tittarna skänker pengar till streamaren, och detta sker helt frivilligt. Ett annat 
exempel är ett partnerskap med Twitch där streamaren måste uppfylla vissa krav så som att 
streama minst tre gånger i veckan. Ytterligare en möjlighet kan vara reklamintäkter där 
streamaren går med på att visa reklam genom sin kanal. Pengarnas betydelse som kategori 
innefattar hur upplevelsen är av att dels sträva efter att kunna leva på sin stream, men även 
hur upplevelsen kan vara av att kunna leva på sin stream, samt hur upplevelsen kan vara av att 
vilja undvika kraven som ställs på de som har intäkter genom sitt streamande. 
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Citatet från intervjuperson 1 nedan visar på hur han undviker att tjäna pengar via streamen. 
Syftet med denna handling är att han vill behålla streamandet som ett nöje och inte göra det 
till ett arbete:  

Nej det var det absolut inte, jag vet folk som jobbar med det här och de tjänar ju bra men det är 
inget jag skulle kunna tänka mig liksom jobba för att tjäna dem pengarna eller för reklam 
intäkter och sånt utan det här var mer för nöje. 

Här visar intervjuperson 1 att han upplever att streamingen inte skulle vara lika lustfylld om 
han började tjäna pengar på den. Med intäkter så följer det krav på streamaren, det blir mer 
som ett jobb och inte som ett nöje. För att slippa undan dessa krav väljer personen istället att 
inte tjäna pengar via streamen utan istället behålla det som en hobby. Detta citat pekar även på 
att intervjuperson 6 upplever att streama för pengar skulle ta bort glädjen.  
 
Några av intervjupersonerna upplevde däremot att streamen är någonting som de kunde tänka 
sig att leva och försörja sig på. Nedan följer ett citat från intervjuperson 5 som visar på hur 
upplevelsen av att leva på sitt streamande kan yttra sig samt vilka positiva och negativa 
aspekter det medför: 

Du kan sitta där och streama, och få pengar för det och du slipper jobba extra utan du kan 
liksom när du har din fritid då har du din fritid, å så. Men eh, det blev som ett måste hela tiden, 
att sitta där å underhålla folk å de va ganska påfrestande även om de var kul om man kom in i 
det. 

Intervjuperson 5 visar på hur upplevelsen av att tjäna pengar på att streama kan vara både 
positiv och negativ. Det positiva är att hon slipper jobba extra och kan därför fokusera på att 
enbart streama. Det negativa är att hon upplever att det kan bli påfrestande att underhålla folk 
hela tiden samt att streamandet blir till ett måste.     
 
Upplevelsen av att tjäna pengar på streamen och att ha det som ett jobb är någonting som 
intervjupersonerna reflekterade kring. Citatet av intervjuperson 3 som följer visar på hur 
upplevelsen kan vara av att sträva efter att kunna leva på sin stream: 

Streaming är nog inget för alla och man kan inte förvänta sig en snabb expresshiss till toppen 
om man inte är hemskt lyckosam eller har ett grymt kontaktnät. Detta bör man ha i åtanke om 
man funderar på att göra en karriär av det. Mycket jobb utan betalning för nedlagd tid under en 
lång period. Ska man börja, gör det som en hobby och ta nästa steg när kanalen fått fotfäste! 

Citatet ovan visar på hur intervjuperson 3 upplever att andra streamare tror att det är lätt att 
lyckas leva på och försörja sig via streamingen. Personen menar på att det i själva verket 
krävs mycket tid och motivation för att lyckas och att olika streamers verkligen ska tänka en 
gång till innan de bestämmer sig för att satsa på detta. Precis som med vilket jobb som helst 
krävs det hårt arbete och stort engagemang för att lyckas. 
 
Att hjälpa andra  
Denna kategori visar på intervjupersonernas upplevelse av hur deras stream har hjälpt och kan 
hjälpa andra människor med diverse saker i livet. Hur detta har blivit en viktig aspekt av att 
streama för intervjupersonerna lyfts också fram i materialet.  
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Att kunna hjälpa någon och göra skillnad är någonting som intervjupersonerna lyfter fram 
som något tillfredsställande. Detta kan vara allt ifrån mindre struntsaker till saker med större 
betydelse för andra personer. I citatet som följer belyser intervjuperson 3 hur detta kan ske 
och hur det kändes efteråt: 

Lyckas man hjälpa nån som haft problem med nåt får man känna att man gjort skillnad för 
någon, vissa kanske börjar streama själva efter att ha tittat och kommer tillbaka och berättat att 
man är inspirationen till detta vilket är kul. Hade en tittare för länge sedan som gick igenom en 
cancerbehandling och inte hade ork till annat än att kika på streams, det kändes som om man 
hade lite positiv inverkan på hans vardag. 

Från saker som att få fler att börja streama med sig själv som inspirationskälla till att fylla en 
persons, drabbad av cancer, vardag med mening är två helt skilda exempel på hur denna 
streamaren upplever att han kan hjälpa andra och göra skillnad.  
 
Att hjälpa andra behöver inte vara hjälp med praktiska saker eller att ge dem inspiration. Det 
kan vara en subjektiv tolkning av någonting du gör som streamare och som andra personer 
uppskattar. Nedan följer ett citat från intervjuperson 7 där han kort berättar vad han tycker är 
det positiva med streaming och varför: 

Det positiva med streaming är att man får annat folk på bra humör och gör dom glada. 

Genom att enbart få folk på bra humör och att göra dem glada räcker för denna streamaren då 
han anser att de personer han hjälper troligen kommer ha en bättre dag och må bättre efter 
detta. Att hjälpa andra blir i detta fall en subjektiv tolkning hos streamaren och resulterar i vad 
han tror räcker för att hjälpa någon.  
 
Att hjälpa andra är något som streamarna ser som positivt, dock är hjälpandet inte alltid 
medvetet vilket citatet nedan från intervjuperson 8 visar på: 

Men många har sagt att jag hjälp dom när dom haft det jobbigt, så det är alltid roligt! 

Här visar intervjupersonen att hon inte alltid är medveten om att hon hjälper andra. Detta 
visas i citatet ovan där hon beskriver hur många tittare som i efterhand har sagt att hon hjälpt 
dem på något vis. Trots att hjälpandet har skett omedvetet så skänker det glädje till streamaren 
i form av att hon blir glad av att få reda på att hon hjälpt en tittare. 

6.2 Relationerna mellan kategorierna 

Här redogör vi för relationerna mellan kärnkategorin och underkategorierna, det vill säga hur 
kärnkategorin och underkategorierna är relaterade och kopplade till varandra. Vår teori 
bygger på kärnkategorin gemenskap och alla underkategorier är på något sätt relaterade till 
denna. Det är just hur dessa relationer mellan kärn- och underkategorier ser ut som vi 
redovisar och förklarar i detta avsnitt.  
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Bekräftelse  
Vår kärnkategori nämligen gemenskap går att finna i många olika former och dimensioner där 
bekräftelse är relaterad till gemenskap genom att bekräftelse söks genom olika typer av 
gemenskap. Streamaren kan antingen redan ha denna gemenskap men också söka efter den 
genom sin kanal på Twitch. Nedan följer några citat som visar på relationen mellan 
gemenskap och bekräftelse.  
 
Nedan följer ett citat som visar hur intervjuperson 1 menar på att det inte skulle vara givande 
att streama om han inte får bekräftelse genom feedback av med tittarna, varav feedback är en 
del av gemenskapen. 

Men det är väl mer att jo man behöver någon publik för att det ska vara kul liksom någon på 
andra sidan som vill ge feedback. 

Intervjuperson 1 visar på att det krävs gemenskap genom de som tittar på honom för att det 
ska vara kul att streama. Interaktionen mellan streamare och tittare blir här en viktig del för att 
få bekräftelse på det han gör. Om denna bekräftelse saknas så bringar streamandet inte lika 
mycket glädje. Interaktionen mellan tittarna och streamaren konstruerar här någon form 
gemenskap genom feedback och blir således en viktig aspekt för streamaren. Bekräftelsen kan 
då sägas komma från gemenskapen mellan publik och streamare. Likt föregående citat visar 
även nästa citat från intervjuperson 1 hur streamaren söker och vill ha bekräftelse av sina 
tittare, även här ligger gemenskapen mellan tittare och streamare.  

För min del så föredrar jag när det är flera tittare, då känner jag att jag gör något rätt. 

Genom gemenskapen mellan tittarna och streamaren så söker intervjuperson 1 bekräftelse på 
att han gör rätt under streamingen. Utifrån citatet går det även att utläsa hur personen menar 
på att desto fler tittare det är som kollar, desto mer går det att bekräfta att han gör någonting 
rätt. Om antalet tittare även är fler ökar chansen till större gemenskap samtidigt som då 
bekräftelsen mellan de olika parterna ökar. 
 
Krav 
Genom den gemenskap och bekräftelse som tittarna ger så ställs även krav på streamaren från 
både tittarna och från streamaren själv. För att tittarna skall gå med på att följa streamaren och 
ge personen den bekräftelse hen söker så ställer de krav på streamaren vilket hen måste 
uppfylla för att tittarna skall stanna kvar. Detta leder även till att streamaren ställer krav på sig 
själv för att behålla tittarna. Gemenskapen med tittarna och den bekräftelse som streamaren 
får och söker av dessa leder till krav från både tittarna och streamaren själv för att behålla och 
få nya tittare. 
 
Citatet nedan visar på relationen mellan krav och gemenskap samt hur intervjuperson 5 menar 
på att dessa två kan hänga ihop. 

Men eh, det blev som ett måste hela tiden, att sitta där å underhålla folk å de va ganska 
påfrestande även om de var kul om man kom in i det.  

Relationen mellan kategorierna belyses på så sätt att den underhållning som personen menar 
på är kul och skapar gemenskap innefattar diverse krav som hon uppfattar på något sätt blir 
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påfrestande. Det blir en krock där någonting personen tycker är kul blir till ett måste och 
riskerar att skapa en negativ känsla istället för att öka på gemenskapen. Nedan följer ett citat 
från intervjuperson 2 där kraven är tydliga gentemot streamaren men där kraven innefattar 
någon slags gemenskapskänsla och en känsla av att tittarna bryr sig om personen. 

Man måste hela tiden se någorlunda glad och taggad ut annars frågar folk direkt om man är 
ledsen över ngt eller mår dåligt. 

Kravet som intervjupersonen uttrycker är att hon antingen måste vara glad eller måla upp en 
fasad av detta för att slippa frågor. Frågorna tyder dock på uppmärksamhet och välvilja som i 
sin tur kan ses som en dimension av gemenskap och knyter då ihop dessa kategorier. 
 
Näthat 

Näthat är ett fenomen som drabbar en stor del av streamarna, dock varierar sättet hatet visas 
på mellan de olika streamarna. Variationen och grunden till näthatet kan vara beroende av 
olika faktorer där ett exempel på en sådan variation är kön. Nedan följer några citat som visar 
på hur relationen mellan gemenskap och näthat kan se ut.    

Ofta när näthat förekommer inom streamingvärlden riktas fokus mot streamaren och hur den 
personen reagerar. Citatet som följer visar hur intervjuperson 8 menar att övriga tittare kan 
reagera gentemot den som utövade näthatet. 

Jag tar aldrig illa upp av något, då jag är en tjej som streamar så är det självklart många 
människor som snackar skit om hur man ser ut eller att man inte borde spela pga att man är 
tjej. Men jag försöker ta det hela med ett leende och argumenterar gärna ner deras argument. 
Folk vill försöka provocera och det gillar jag, jag tar aldrig illa vid. Oftast är det många av 
tittarna som vill stå emot dom också och därför hamnar i ett bråk som går överstyr, då brukar 
jag timeouta personen som starade allt för att det inte ska påverka mina tittare alltför mycket.  

Här ser vi hur streamaren lärt sig att hantera näthat och provokation men även får hjälp av 
andra tittare med att försvara sig gentemot den person som valt att bete sig illa. Genom denna 
gemensamma samling av tittare som väljer att stödja streamaren ser vi hur gemenskapen kan 
agera som ett verktyg gentemot näthatare. Detta blir således ett exempel på hur relationen 
mellan kategorierna gemenskap och näthat kan se ut. 
 
Näthatare accepteras varken av streamarna själva eller av resterande tittare då tanken med 
streaming är att sprida glädje och dela med sig av något man tycker är kul. Nästa citat från 
intervjuperson 2 visar på hur streamaren och “vanliga” tittare kan sträva mot ett gemensamt 
mål och inte tolererar näthatare på kanalen eller överhuvudtaget.  

Det förekommer massor av trakasserier och mobbning men som sagt, i min chatt får man bara 
en chans sedan blir det en permanent block. Vi tolererar inte att jag ska behöva sitta o må 
dåligt i min egen stream o ta skit från någon.  

Streamaren talar först om att det är just den egna chatten och kanalen är och att det är hon 
som bestämmer där. Personen väljer sedan att säga “vi tolererar inte…” vilket inkluderar 
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tittarna. Detta bevisar någon slags gemenskap och ett gemensamt tycke vilket inkluderar ett 
forum fritt från näthat.  
 
Må bra 
Gemenskapen inom streamingscenen är något som intervjupersonerna gång på gång lyfter 
fram som en viktig aspekt av sitt streamande kopplat till att må bra. De lyfter fram 
gemenskapen som en källa till välmående och nedan kommer vi redogöra för citat som 
belyser dessa relationer. 
 
I citatet som följer beskriver intervjuperson 7 den känsla som han upplever av att ha publik 
som kollar och hur denna känsla kan relateras till gemenskap. 

Att ha publik när man streamar är en underbar känsla man blir helt varm i kroppen av att det är 
så många som tycker om att sitta o kolla på en när man streamar. 

Vi ser här hur streamaren beskriver en positivt laddad känsla som han får ut av att streama 
inför sin publik. Det lyfts även fram hur streamaren känner en gemenskap gentemot tittarna 
och att de tycker om att kolla på just personen i fråga. Gemenskapen kopplas till den positiva 
och varma känslan och visar tydligt på hur kategorierna relaterar till varandra. Nästa citat 
visar på hur känslor som får intervjuperson 9 att må bra är möjliga genom den gemenskap han 
får via sin kanal.   

Man får en hel del känslor när man streamar, man fylls med massa glädje/lycka och en hel del 
kärlek. 

Här ser vi hur intervjupersonen beskriver hur de känslor som normalt är kopplade till 
gemenskap också är de känslor som får honom att må bra. Känslorna personen känner när han 
streamar leder till att streamaren mår bra av att streama. Gemenskapen skapar således 
förutsättningar för intervjupersonens välmående.    
 
Välmåendet hos streamaren påverkas i många fall av tittarna och hur de agerar och reagerar 
på streamen. I citatet nedan belyser intervjuperson 2 uppskattning från tittarna bidrar till ett 
högre välmående hos personen som streamar. 

De positiva man får är väl glädjen att sitta o snacka med folk som uppskattar det jag gör och 
att se att så pass många tycker det är kul att titta på mig och min stream. Det känns som man 
gör något ”rätt” och då är man ändå bara sig själv, en pratglad gamer liksom. 

Uppskattningen från tittarna och glädjen personen nämner att hon får ut av att interagera med 
tittarna är något positivt och bidrar till hennes välmående. Personen uttrycker känslan av att 
känna uppskattning från så många människor genom att vara sig själv gör att hon mår bra och 
är positiv inför sin uppgift. 

Frustration 
I data framkommer det att en upplevelse av frustration byggts upp under den tid våra 
intervjupersoner varit verksamma streamare. Denna frustration tar sig i uttryck på olika vis 
men det den har gemensamt är att det på något vis handlar om att de finner eller väljer bort 
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streaming och dess gemenskap genom den frustration de känner. Detta innebär att de som 
känner liknade frustration gör det tillsammans i en gemenskap.     
 
I citatet nedan berättar intervjuperson 5 om hur personerna inom gemenskapskretsen och 
streamingkanalen ibland blev för på och hur personen reagerade på detta. 

Nej men, så det kändes väl så att jag blev mer irriterad så fort och så fort nån skrev nånting till 
mig, typ för att retas eller vad som helst då reta jag mig bara mer och mer på det och blev mer 
såhära bitchig tror jag. Med tiden, för att jag tyckte att dem var lite för på. 

Först och främst kan vi se här hur personen beskriver att relationen till tittarna och 
gemenskapen är väldigt tight genom att de retas med varandra, vilket vanligtvis inte är någon 
stor grej. Dock menar intervjupersonen på att det blir alldeles för inpå hennes privata sfär och 
gemenskapen blir istället en faktor till frustrationens framkomst. 
 
I nästa citat visas en annan sida av relationen mellan gemenskap och frustration. Här ser vi 
istället hur streaming och dess gemenskap inte direkt är negativt utan intervjuperson 5 
upplever istället frustration på annat vis. 

Jag är inte så stolt över att vara en streamare, det var jag inte. För det är inte någonting jag 
skulle vilja gå runt och säga, ja men jag är en Twitchare. Det är mitt jobb liksom. jag känner 
inte riktigt att det är eh, det e väl poppis liksom bland ett visst slags umgänge kan man väl 
säga. Men det är väl inte riktigt vad jag skulle vilja säga till mina barn sen, att mamma 
streamar. 

Frustrationen uttrycks här istället genom att intervjupersonen förklarar det som att streaming 
inte ses som någonting helt accepterat att jobba med utifrån samhället i stort. Det är 
fortfarande såpass litet för de som inte är insatta vilket i detta fall leder till frustration och 
skam istället. Personen är tydlig med att det inom gemenskapen och streaming-umgänget ses 
som helt acceptabelt och inte frustrerande. Frustrationen är istället kopplad till de tillfällen 
när hon befinner sig utanför denna gemenskap och står ensam. 
 
Den frustration som gick att se under några av observationerna som genomfördes var 
framförallt hur streamaren reagerade när någonting onödigt diskuterades eller skrevs i chatten. 
Det gick då att märka hur några av personerna blev just frustrerade och sa åt tittarna att sluta 
med det och skriva om någonting kul eller positivt istället. Streamaren bestämmer över sin 
egen kanal och sätter press på tittarna om de vill fortsätta vara en del av gemenskapen och inte 
bli pausade för en stund. Frustrationen hos streamaren kan således relateras till gemenskapen 
på kanalen. 
 
Pengarnas betydelse 
Denna kategori handlar om intervjupersonernas upplevelser av hur intäkter av att streama kan 
förändra känslan av att streama. Den lyfter även fram hur upplevelsen av att streama ändras 
när det utvecklas mer till ett arbete istället för ett nöje för vissa personer. Nedan följer en 
redovisning av några citat som visar på relationen mellan gemenskap och pengarnas 
betydelse. 

Citatet nedan är ett exempel på hur skiftet från ett nöje till ett arbete skulle leda till att 
streamingen tappar förmågan att skänka glädje till intervjuperson 1.  
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Precis, det var inga fasta scheman det var ingen sånt där, många har ju det och då tror jag att 
det skulle bli för mycket som ett jobb och inte ett nöje. 

Här visas hur upplevelsen av att streamingen om den skulle gå från nöje till arbete skulle 
påverkar intervjuperson 1 negativt. I det fall streamingen skulle gå från ett nöje till ett arbete 
så skulle detta sätta krav på den gemenskap som streamingen skänker intervjuperson 1 och 
genom detta skada upplevelsen av att streama. 
 
Citatet som följer visar på hur strävan efter att tjäna pengar på sin stream kan leda till ökade 
krav på streamaren. Här visar intervjuperson 8 att hon streamar för att känna glädje och vill 
därför inte blanda in pengar. 

Tror många upplever ett slags krav då de kanske har som mål att bli störst. Jag därmot som 
streamat över 3 år känner att jag gör det för skoj skull och därför inte sätter något krav på mig 
själv. Inga större krav iaf. 

Likt föregående citat så menar även intervjuperson 8 att glädjen skulle minska och kraven öka 
om hon började få intäkter för sin stream. Då glädjen här är kopplad till att interagera med nya 
och befintliga människor så kan pengarnas betydelse påverka gemenskapen negativt då detta 
sätter krav på den. 
 
I de observationer vi genomfört upptäckte vi hur pengarna väldigt sällan är i fokus under en 
stream. Majoriteten av streamarna blir mer chockade när någon väljer att donera pengar och 
förklarar verkligen hur tacksamma de är för detta och att det verkligen inte behövs, speciellt 
när det handlar om lite större summor. Det framkommer även hur streamarna är noga med att 
påpeka att det delvis är tack vare donationer från tittarna som personen kan fortsätta och 
utveckla sitt streamande genom bland annat ny mikrofon eller liknande. Pengarna får alltså 
olika betydelse utifrån dessa observationer men det är tydligt hur det skapas en gemenskap 
utifrån förklarandet av tacksamheten mellan de olika parterna. Tittarna vill att streamarna ska 
fortsätta med det de gör och skänker då en liten slant som gör att de blir en del av streamarens 
kanal och gemenskap. 
 
Att hjälpa andra 
Kategorin att hjälpa andra handlar om upplevelsen av att hjälpa andra i olika typer av 
situationer under den tid intervjupersonerna streamar. Relationen mellan gemenskap och att 
hjälpa andra handlar här om att det visas en gemenskap mellan streamaren och tittarna genom 
hur de hjälper varandra. Genom att hjälpa andra upplever streamaren en positiv känsla som 
resulterar i ett eget välmående också. 

Citatet nedan visar hur intervjuperson 3 hjälper någon annan genom att finnas där och stötta 
tittaren i sin behandling.  

Hade en tittare för länge sedan som gick igenom en cancerbehandling och inte hade ork till 
annat än att kika på streams, det kändes som om man hade lite positiv inverkan på hans 
vardag. 

Här visas relationen mellan gemenskap och att hjälpa andra genom hur intervjuperson 3 
känner en gemenskap med den han hjälper. Intervjuperson 3 mår bra av att veta att han har 



29 

haft en positiv inverkan på tittaren. Citatet belyser alltså både relationen mellan gemenskap 
och att hjälpa andra samt relationen mellan att hjälpa andra och må bra.  
 
Det framkom även i observationerna att när någon tittare skrev hur mycket de uppskattade 
streamaren och dennes kanal svarade streamaren då med att hen uppskattade denna feedback 
och mådde bra av att veta hur hen hjälper folk i vardagen genom att bara få dem att må bra. 
Genom denna interaktion ökar även gemenskapskänslan mellan streamaren och dennes tittare. 
Följande citat visar på hur intervjuperson 7 upplever att hjälpa andra är det som får honom att 
fortsätta verka inom streaming. 

Det positiva med streaming är att man får annat folk på bra humör och gör dom glada. 

I citatet ovan visar intervjuperson 7 hur viktig aspekt det är att hjälpa andra för honom, att 
det är det som är positivt med att streama. Relationen mellan gemenskap och att hjälpa andra 
är här hur intervjuperson 7 streamar för att få andra på bra humör. Det är gemenskapen mellan 
tittarna och intervjuperson 7 som gör detta spridande av ett gott humör möjligt. 

6.3 Sammanfattning – vår teori 

Figuren nedan visar hur de olika kategorierna relaterar till kärnkategorin och till varandra. 
 

 

 
Precis som figuren visar så är gemenskap den mest centrala aspekten inom streamingen. 
Gemenskap är det som ständigt återkommer och kopplas ihop med andra aspekter. Streamaren 
kan själv påverka hur denna gemenskap kan se ut och vad som kan påverka denna i vissa fall. 
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Det är genom streamandet som personen får bekräftelse, kan hjälpa andra, tjäna pengar och 
detta får streamaren att må bra. Gemenskapen innefattar även diverse olika krav, krav som 
kommer från olika håll såsom från streamaren själv, tittarna samt från Twitch som partner. 
Dessa krav kan i sin tur leda till frustration om streamaren inte riktigt vet hur hen ska hantera 
detta eller om det helt enkelt blir för mycket. Frustrationen kan även utlösas av näthat som 
enligt streamarna inte är ett alltför ovanligt fenomen eller genom att gemenskapen blir för 
påträngande. Men med hjälp av gemenskapen från de övriga tittarna lyckas streamarna i de 
flesta fall nonchalera näthaten och inte ta åt sig. Denna solidaritet mellan streamare och tittare 
där de tillsammans bekämpar näthatet bidrar också till en ökad gemenskap. Gemenskapen blir 
på detta sätt en drivkraft hos streamaren och någonting som majoriteten av personerna ser 
som den främsta anledningen till att de håller på med streaming. Streamarna anser således att 
bekräftelsen de får på att de gör någonting bra, kunna hjälpa andra, ett bättre välmående, lite 
extra pengar men framförallt en gemenskap där du lär känna nya personer dagligen väger 
över de negativa upplevelserna som näthat, krav och frustration. 
 
Med hjälp av denna teori som är grundad i data, går det att få en öka förståelsen för det 
fenomen/problemområde som vi utgick ifrån - upplevelser av att streama via Twitch, samt 
svara på frågeställningen kring vilka de mest centrala aspekterna inom fenomenet är. 

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt för vi en diskussion om våra tankar kring det resultat vi kommit fram till samt 
att en reflektion kring tidigare forskning. Utöver detta visar vi på hur vår teori kan tolkas 
utifrån vår teoretiska referensram. Vidare för vi en diskussion kring metod och 
forskningsprocessen samt en självkritisk reflektion för att avsluta med en diskussion kring 
möjlig vidare forskning.  

7.1 En diskussion kring resultatet 

Vi redogör nedan för hur vi besvarade vår frågeställning och lyfter fram det vi tycker upplevs 
som mest centralt inom streaming. Vi redogör även för de saker vi upplevt som förvånande 
och anmärkningsvärt under studiens gång. 
 
I starten av vår studie hade ingen av oss några större erfarenheter av streaming som fenomen 
och ingen av oss har varit direkt aktiva inom området streaming. Med aktiva menar vi genom 
att regelbundet titta på eller streama själva och det vi tänkte kring fenomenet var att folk 
delade med sig av sitt spelande via internet. Därav väcktes vårt intresse för streaming och vad 
det är som gör att människor väljer att streama. Okunskap och förundran kring varför 
människor väljer att spendera så mycket tid på detta bidrog också till en ökad nyfikenhet och 
en vilja att undersöka det närmare. Vi tyckte även det var spännande att fenomenet inte var 
kopplat till något speciellt åldersspann utan att det förekommer i alla åldrar.  
 
För att gå in så förutsättningslöst som möjligt och för att få en tydlig bild kring fenomenet i 
början av studien valde vi att utgå ifrån ett större problemområde “upplevelser av att streama 
via Twitch”. Detta problemområde utvecklades senare under arbetets gång till en mer specifik 
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frågeställning “vilka är de mest centrala aspekterna av att streama via Twitch?”. Då vi 
närmade oss området utan förutfattade meningar och hypoteser kring hur det fungerade kunde 
vi låta insamlad data styra oss och visa på vad som var väsentligt och viktigt för studien samt 
vad streaming via Twitch handlar om. Vi la tidigt märke till att gemenskap var en central 
aspekt för personerna som streamar, vilket resulterade i att detta blev vår kärnkategori. Vi 
fann denna kärnkategori redan i den öppna fasen och denna behöll vi genom hela 
forskningsprocessens gång. Anledningen till att personerna valde att streama var någorlunda 
varierande men det de hade gemensamt var att de ville lära känna och träffa nya människor 
samt känna någon slags gemenskap.  
 
Som vi nämnde tidigare hade vi väldigt begränsad kunskap kring fenomenet streaming och 
således ingen större förförståelse kring detta heller. Vi hade dock en tanke kring att 
personerna fick ut något positivt av att streama då vi hade svårt att se varför de annars 
fortsatte med streamingen. Under studiens gång blev det allt tydligare vilka positiva effekter 
och aspekter som streamingen medförde och hur personerna som streamade fick ett bättre 
välmående när dessa aspekter blev förverkligade. Dessa positiva aspekter kunde ta sig i 
uttryck på olika sätt och innebära olika saker för olika streamers, dock så var anledningen till 
att alla streamade någon av dessa positiva aspekter.  
 
Av dessa positiva aspekter var det gemenskapen som var tydligast och det som vägde tyngst 
hos våra respondenter. Detta kan upplevas som fullt förståeligt då vi lever i ett samhälle som 
präglas av individualitet och gemenskapen blir då viktigare för att inte känna sig ensam. 
Genom streamingen skapar sig personerna en gemenskap och ett umgänge som de kan koppla 
upp till när de vill och blir således på deras egna villkor. Detta blir även enklare och mer 
lättillgängligt då majoriteteten av alla människor i västvärlden har tillgång till en dator och 
Internet hemma vilket skapar större och bättre förutsättningar för att streaming ska kunna 
utföras. Gemenskapen innefattar även bekräftelse som i studien visar sig vara en ömsesidig 
relation mellan streamaren och tittarna. Genom att ge varandra feedback och kommentarer 
pågår en ständig bekräftelse som i de flesta fall också ökar gemenskapskänslan. Förutom 
bekräftelse fylls den positiva gemenskapskänslan av att kunna hjälpa andra människor och 
och ett högre välmående. Genom streamingen upplever personerna att de kan hjälpa andra 
människor med diverse olyckligheter och problem samt bidra till ett bättre välmående hos 
sina tittare. När precis nämnda aspekter uppmärksammas ökar även välmåendet hos 
streamaren. Gemenskapen blir ett givande och tagande, när streamarna är positiv och mår bra 
märker tittarna detta vilket leder till en bättre upplevelse och vice versa. Streamingen 
underlättar och möjliggör även för personer som har det svårare att skapa sociala relationer 
mellan fyra ögon att vidga sitt sociala nätverk samt förskaffa sig kontakter och vänner. De blir 
således enklare att inkluderas då personen slipper se alla människor som kollar utan ser bara 
chatten där de skriver. 
 
Upplevelser av streaming innefattar inte enbart positiva aspekter utan det medföljer även 
negativa aspekter såsom olika sorters krav, näthat och frustration som ibland kan vara tydligt 
sammankopplade. Några av respondenterna upplever att för mycket krav från tittarna, sig 
själv och från Twitch resulterar i en känsla av frustration. Istället för att kraven upplevs som 
någonting de verkligen vill göra blir det en belastning och tvång och riskerar då att leda till ett 
sämre välmående. Det krävs alltså av streamaren ett moget förhållningssätt och en bra 
förmåga att prioritera för att hålla uppe sitt välmående, så att de kan fortsätta utveckla sin 
gemenskap på kanalen. Respondenterna beskriver även situationer där de måste hålla humöret 
uppe när de sänder, fastän de egentligen inte mår bra, för att tittarna inte ska ifrågasätta dem. 
Detta är ytterligare ett krav, vilket kanske inte resulterar i frustration men som direkt kan leda 
till ett sämre välmående. Dock tyder det på att personen anser det värt att offra någon timme 
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av skådespel för andras skull och gemenskapen blir viktigare än deras eget mående. 
Någonting som alla upplever och berörs av på något vis är näthat. De beskriver detta fenomen 
som vanligt förekommande men att det inte är någonting de väljer att lägga fokus på då det 
enbart drar energi från personen. Vi såg här en skillnad beroende på vilket kön streamaren har 
och att det var mer vanligt med personliga påhopp om du är kvinna och streamar. Det finns en 
tydlig felaktig uppfattning hos vissa människor om att tjejer inte är lika bra på att spela 
datorspel som killar utan att de bara streamar för att visa upp sig själv. Tjejerna lär sig att 
ignorera och argumentera mot dessa näthatare genom att visa på sin skicklighet och mognad.  
 
Gemenskapen är även någonting som kan kopplas till de mer negativa aspekterna på olika 
sätt. När det kommer till näthat så stödjer de andra tittarna streamaren om påhopp skulle 
förekomma och de bildar på detta sätt ett gemensamt verktyg. Detta verktyg resulterar ofta i 
att näthataren försvinner från kanalen, antingen genom blockering eller att den lämnar av egen 
vilja. Kopplat till frustration så är det ibland tittarna inom gemenskapsgruppen som 
framkallar frustrationen genom ständig påtryckning om att personen ska streama. Detta 
kopplas även ihop med krav och hur det påverkar gemenskapen. Dock beskriver streamarna 
att tittarnas tjat är av välvilja och att tittarna vill att de ska streama för att det uppskattas av så 
många. 
 
Den sista aspekten, kopplat till gemenskap, som berörs i studien är pengarnas betydelse. 
Några av streamarna menar på att de inte ens tänker på pengarna och enbart streamar för att 
de tycker det är kul att träffa nya människor. De är således mer intresserade av gemenskapen 
det ger än att satsa på streaming som jobb och försörjning. Däremot är de väldigt positiva och 
tacksamma för de pengar de får genom bland annat donationer då det bidrar till att de kan 
fortsätta streama och förbättra sin utrustning. Andra streamers har som mål att bli någonting 
stort inom streamingvärlden och att kunna leva på det, istället för att bara ha det som en 
hobby. Dessa personer är mer inriktade på att visa upp sig inom olika spel de är bra på och de 
streamar mycket för att få partnerskapet med Twitch och liknande. De är också mån om 
antalet tittare för att på så vis kunna få in reklamintäkter via sin kanal. Denna aspekt visar på 
hur fler jobb möjliggörs inom samhället och hur man via Internet kan skapa sig ett eget jobb. 
För många är datorspelande enbart ett tidsfördriv och en hobby och att arbeta med detta är 
fortfarande inte helt socialt accepterat i samhället. E-sporten växer sig allt större och med 
hjälp av streamingsidor som Twitch får allt fler möjligheten att visa upp sig och i längden få 
möjlighet att kunna leva på streaming och datorspelande. Detta gör även att samhällets bild 
förändras och fler blir medvetna om hur stort fenomenet blivit och hur snabbt det växer. 

7.2 En diskussion kring tidigare forskning 

I följande avsnitt diskuterar vi hur relationen ser ut mellan vårt resultat och tidigare forskning 
utifrån de teman som vi presenterade under avsnittet “tidigare forskning”. 

7.2.1 Identitetskonstruktion på Internet och sociala medier 

Dessa studier visade på hur Internet och sociala medier skapar möjligheter för individers 
identitetsskapande. Den ena studien av Cook & Hasmath visar på att möjligheter för att 
konstruera sin identitet på olika sätt ökar vilket vår studie bekräftar. Att streama blir ett sätt 
och en del av individens identitetsskapande där streaming och Twitch blir ytterligare en kanal 
för identitetskonstruktion. Tidigare forskning visade hur identitetskonstruktionen kunde ske 
genom framställandet av text och/eller bilder på sociala medier. Vår studie visar på hur 
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individen genom text, bild men framförallt genom livesändning av videomaterial kan 
konstruera sig en identitet. Majoriteten av respondenterna i vår studie säger att de är sig själva 
när de streamar och inte går in i någon roll vilket kan kopplas till studien av Zhao m.fl. som 
kom fram till att det var mer troligt att individen visade en mer äkta version av sig själv på 
mindre anonyma sidor (Zhao, Grasmuck & Martins, 1816). Vår studie som undersöker 
streamers som använder sig av livesändning via kamera skulle i detta fall kunna bekräfta vad 
denna studie kom fram till. De menar på att de ger en verklig bild av sig själv på en sida där 
vem som helst, utan någon registrering, kan komma in och kolla. 

7.2.2 Subkulturer och identitet 

Studierna visade hur identiteter skapades genom tillhörighet och medlemskap av olika 
subkulturer. De belyste hur komplex konstruktionen av identitet inom dessa subkulturer som 
berördes kunde vara och hur det fanns olika uppfattningar kring hur personerna ville 
identifiera sig inom de olika subkulturerna (Wheaton, 2000:270). Vår studie bekräftar hur det 
kan finnas olika uppfattningar om hur man som streamare vill identifiera sig inom streaming 
som subkultur. Vissa streamare tycker man ska vara väldigt social och interaktiv med chatten 
medan andra tycker att du ska vara bra på spelet du spelar. Detta är enbart två exempel på vad 
som kan skilja definitionen av en streamer-identitet och styrker det som tidigare forskning 
lyfter fram om flexibilitet hos medlemmar av en subkultur. Detta innefattar hur varje enskild 
medlem av subkulturen väljer att definiera vad det innebär att vara en äkta medlem av 
subkulturen, i vårt fall att vara en äkta streamare. 

7.2.3 Socialt stöd i sociala nätverk och onlinespel 

Tidigare forskning visade på hur deltagande i sociala nätverk och onlinespel och hur socialt 
stöd på dessa forum kan påverka individen positivt och leda till en högre tillfredsställelse med 
livet. Socialt stöd på dessa platser visade sig öka deltagarnas välmående (Oh, Ozkaya & 
LaRose, 2013:75-76). Vår studie lyfter även den fram gemenskap, vilket innefattar socialt 
stöd, som en nyckelfaktor hos de som väljer att streama. Utifrån vår studies resultat bidrar 
streaming till ett bättre välmående och ett bredare socialt nätverk vilket bekräftar tidigare 
forsknings teorier. Tidigare forskning visade även på att det inte var antalet interaktioner eller 
storleken på nätverket som bidrog till deltagarnas välmående utan det var kvaliteten av 
interaktionerna (ibid:75-76). Här bekräftar även vår studie dessa tidigare teorier som finns då 
mängden av interaktioner och storleken på nätverket varierade mellan våra respondenter men 
de hade ändå samma känsla av gemenskap och välmående. 

7.2.4 Motivation och upplevelser 

Tidigare forskning lyfte fram hur personer oftast hade någon slags motivation gentemot vad 
de höll på med och den kunde vara inriktad på olika aspekter. Det kunde vara att personen 
ville skapa sig sociala relationer inom datorspelsvärlden eller att prestera och bli bättre på 
datorspelet. Det kunde även handla om att personen enbart ville fördjupa sin kunskap inom 
området och någonting de tyckte var intressant och roligt (Yee, 2006:774). Resultatet i vår 
studie lyfter fram olika sorters motivation inom streamingen med allt ifrån att bli bäst inom 
streamingvärlden och tjäna pengar till att skapa sociala relationer. Tidigare studier visade 
även på socialt beteende inom datorspelvärlden och vad som sågs som accepterat och icke-
accepterat. Detta förekommer även i vår studie då streamarna som vi studerat pratar om hur 
de väljer att blockera och ignorera personer som beter sig olämpligt vilket främjar och 
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uppmanar människor till ett socialt accepterat beteende. Tidigare studier visade även på hur 
spelande på olika vis sammankopplade människor (Clarke & Duimering, 2006:15). Även vår 
studies resultat visar på detta då gemenskap var något av det mest centrala bland streamarna 
och deras upplevelser. 

7.3 Diskussion kring teoretisk referensram 

I detta avsnitt förklarar vi med hjälp av utvalda begrepp från Giddens(1997) och 
Goffman(1974) hur vår teori kan förstås på en mer abstrakt nivå utifrån ett sociologiskt 
perspektiv. Utifrån Giddens syn på det senmoderna samhället och hur den förklarar 
människans livsvillkor i dagens samhälle går det även att visa på hur det skapats 
förutsättningar för att streaming kunnat uppstå. Goffman däremot skriver om människors 
interaktion och hur individen framställer sig själv i olika situationer. Utifrån denna teori går 
det att djupare förklara den interaktion som sker inom streaming som fenomen. Vi anser att 
dessa två teorier bidrar till en ökad förståelse kring fenomenet streaming och individers 
upplevelser av detta. 
 
Då man inom grundad teori förespråkar att forskaren ska närma sig ett problemområde så 
förutsättningslöst som möjligt för att kunna grunda sin teori i data föll det sig naturligt att vi 
först kopplade vår studie till en teoretisk referensram först när vi genererat vår teori. Detta 
gjorde vi för att vår studie och framväxande teori inte skulle påverkas av redan existerande 
teorier. 

7.3.1 Det senmoderna samhället, det reflexiva jaget och livsstil 

Streaming, alltså att en individ väljer att sända live via Internet när hen spelar datorspel, är ett 
relativt nytt fenomen som växer sig allt större i samhället idag och människors intresse kring 
detta fenomen har ökat markant de senaste åren. För att öka förståelsen kring fenomenet ska 
vi med hjälp av Giddens teori om det senmoderna samhället svara på hur detta kunnat uppstå 
samt vad det är som gör att så många människor intresserar sig för streaming. 
 
Giddens menar att det senmoderna samhället bland annat innebär att vi lever i en skenande 
värld som innebär att sociala förändringar sker mycket snabbare än tidigare. Han menar även 
att dessa sociala förändringar har en större och djupare påverkan på existerande 
beteendemönster och sociala praktiker jämfört med tidigare. Eftersom samhället innefattar 
fler och snabbare förändringar möjliggörs det även fler alternativ för människan huruvida den 
ska leva sitt liv. Detta menar Giddens resulterar i att individen ständigt måste ta beslut 
angående olika val om hur den ska leva sitt liv (Giddens, 1997:21-26). Tidigare var livet mer 
utstakat och oförändrat mellan olika generationer och det var tydligt hur individen skulle leva 
sitt liv. Nu i det senmoderna samhället ligger istället ansvaret enbart på individen som själv 
måste utforska världen och konstruera sin identitet. Identiteten blir vad Giddens kallar ett 
reflexivt projekt, alltså ett ständigt pågående och föränderligt projekt och en process som 
resulterar i att vi blir det vi själva gör oss till (ibid:45,95).  
 
Giddens skriver vidare att det individuella valet blir en fundamental komponent i vardagslivet 
hos självet. Han skriver att det inte finns några kulturer som eliminerar valet och att 
traditioner i realiteten egentligen bli ett val mellan möjliga beteendemönster. Det traditioner 
och etablerade vanor hjälper till med är att strukturera upp tillvaron inom relativt fastlagda 
ramar. Individen blir således ständigt konfronterad till att göra en mängd val men blir 
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erbjuden liten hjälp om vad hen bör välja. Giddens menar att detta resulterar i en rad 
konsekvenser där den ena är hur livsstilen kommer att dominera över individen och då få en 
oundviklig betydelse. Med livsstil menar Giddens inte det vardagliga som kopplas till ytlig 
konsumism utan livsstil utifrån Giddens är en integrerad uppsättning praktiker som individer 
följer. Livsstilen menar han utgör ett kluster av vanor och orienteringar som tillsammans 
bildar något slags ordnat mönster som i sin tur gör att individen upplever ontologisk trygghet. 
Han menar även att individer inte enbart följer en livsstil utan tvingas av samhället till att 
välja (ibid:101, 103). Giddens nämner också att bara för att det finns en mängd olika 
valmöjligheter betyder det inte att alla val är öppna för alla individer eller att individen fattar 
sitt beslut i full insikt om andra möjliga alternativ. Dock så kan alla de grupper av individer 
som befriats från de traditionella handlingskontexterna välja mellan en mängd olika livsstilar, 
både gällande arbete och konsumtion (ibid:102). 
 
Då Internets betydelse i samhället ökar och att det påverkar många människor möjliggör detta 
även att individen blir tvungen att göra val även när man är uppkopplad, vilket också gör att 
dessa val på Internet således blir en del av individens identitetsarbete. När personerna 
streamar sänder de live och vem som helst kan gå in och kolla på sändningen. Streamaren 
måste således uppföra sig på ett sätt som gör att hen framställs på det viset som personen vill. 
Detta går i linje med vad Giddens skriver om att en person blir det som den själv gör sig till. 
Det blir således ett aktivt val hos streamaren där hen framställer sig på ett vis som i många fall 
kan innebära ett val och ett led i individens konstruktion av sin identitet. Det första valet och 
steget i identitetsarbetet streamaren gör är just att börja streama. Personen tar sig an och 
bygger upp en identitet som streamare och börjar utefter det göra olika val för att förtydliga 
och stärka sin identitet. Det blir, likt Giddens teori kring det reflexiva jaget, en ständigt 
pågående process att streama där streamaren gör olika val beroende på vad som sker och för 
att konstruera sin identitet. Alla dessa val kan ta olika vändningar och påverka individen och 
dennes identitet. Valet att bli streamare, som jag nämnt tidigare i stycket, skulle utifrån 
Giddens ses som att välja livsstil. Genom att välja livsstil som streamare medföljer det kluster 
av vanor som i sin tur resulterar i en ontologisk trygghet hos individen. Att börja streama 
skulle således kunna vara ett val där individen finner sin ontologiska trygghet genom den 
gemenskap som visade sig vara väldigt central hos alla streamare. Gemenskapen och 
trygghetskänslan bidrar till det välmående, som även innefattar att hjälpa andra, som vårt 
resultat pekade på var vanligt förekommande och centralt hos våra respondenter och deras 
upplevelser av streaming. 
 
Möjligheten till att välja streaming som livsstil blir tillgängligt då vi lever i ett samhälle där 
majoriteten har tillgång till dator och Internet och således åtkomst till Twitch och liknande 
sidor där du kan gå in och börja streama. När individen sedan börjat streama följer dessa val 
som ständigt återkommer och som personen måste göra för att stanna kvar inom livsstilen. 
Som vi nämnde tidigare kommer det dock finnas små hjälpmedel inom moderniteten och 
kulturen som underlättar kring valen och hur individen ska välja för att kunna identifiera sig 
som streamare. Streaming som livsstil innefattar även de krav som belystes i resultatet i vår 
studie, dessa krav från olika parter kan kopplas ihop till de val som diskuterats noggrant ovan. 

7.3.2 Aktören och publiken 

Att streama på Twitch handlar till stor del om interaktionen och samspelet mellan aktör 
(streamare) och publik (tittare) samt hur de olika sidorna reagerar och förhåller sig till 
varandra. Hur streamarna framställer sig själva när de streamar påverkar också på vilket sätt 
tittarna ser på och reagerar på dem vilket i sin tur påverkar streamarnas upplevelse av att 
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streama. För att belysa samspelet mellan aktör och publik inom fenomenet streaming så 
använder vi oss av de teorier Goffman tar upp i Jaget och maskerna - En studie i 
vardagslivets dramatik.  
 
I denna bok beskriver Goffman människors interaktion som en teaterföreställning. Där 
individer genom att spela en roll kan välja hur de vill framställa sig själva och där publiken 
väljer att acceptera rollen eller inte beroende på hur bra aktören spelar denna roll. Enligt 
Goffman sänder alla människor ut olika budskap som mottagande människor sedan reagerar 
på. Vidare menar Goffman att människor kan välja att sända ut felaktiga budskap för att skapa 
de bästa förutsättningarna för sig själva (Goffman, 1974:12). Människor kan utöver de 
felaktiga budskapen välja att dölja sin egentliga vilja om resten av gruppen är av en annan 
uppfattning. Goffman kallar detta för tillfällig konsensus vilket innebär hur individer just vid 
det specifika tillfället delar samma uppfattning (ibid:18). Här menar Goffman att denna 
tillfälliga konsensus trots namnet inte är tillfällig utan följer med till nästa tillfälle då 
individerna möts, eftersom denna konsensus är något som berörda individer har kommit fram 
till tillsammans. Goffman menar att det finns möjlighet till förändring men att det blir svårt då 
den roll individen sände ut från start även är den bild som andra fortsättningsvis kommer utgå 
ifrån (ibid:19). Goffman menar att samhället är uppbyggt på att individer med olika sociala 
egenskaper blir bemötta på olika vis och att individer blir bemötta enligt de sociala 
egenskaper hen visar. Detta leder till att individen inte kan förvänta sig att bli bemött enligt 
andra icke valda sociala egenskaper (ibid:21). Med framträdande menar Goffman att 
människor väljer att framställa sig själv på olika sätt beroende på vilket sammanhang 
personen befinner sig i.  
 
Vidare presenterar Goffman begreppet fasad, vilket används för att beskriva på vilka sätt 
människor medvetet och omedvetet säkerhetsställer att bli uppfattad på det sätt hen vill av 
andra individer. Från begreppet fasad är steget inte långt till ett annat begrepp av Goffman, 
nämligen frontstage och backstage (främre och bakre regionen). Individers framträdande sker 
på en specifik plats, en region, och det kan inom samma region ske flera framträdande 
samtidigt. Den främre regionen är där framträdandet sker inför publik och bakre regionen är 
där individen kan vila och inte behöver upprätthålla någon roll utan vara sig själv. Främre och 
bakre regionen är ofta närliggande platser som individen kan gå mellan vid behov, till 
exempel för att vila sig från publiken. Att det finns den främre och bakre regionen leder till 
att det blir enklare för individen att spela den roll hen vill inför publiken (Goffman, 1974:97, 
102-103).  
 
Streaming handlar mycket om interaktionen mellan streamaren och tittarna, vilket Goffman 
benämner som aktör respektive publik. Vårt resultat visade på att streamaren kände krav från 
tittarna och sig själv kring att behöva vara på ett visst sätt för att behålla och locka fler tittare. 
Dessa krav som sätts på streamaren och som får dem att anpassa sitt beteende för att behålla 
och få fler tittare kan förklaras utifrån Goffmans teori om roller. Teorin beskriver hur 
individer i olika situationer väljer att framträda och visa sig själv på ett visst sätt, vilket kan 
liknas med att gå in i en roll. Utifrån kraven och anpassningen som sker går streamaren in i en 
roll där denne gör vad som krävs för att få fler tittare. I resultatet framkommer det hur en av 
streamarna förklarar att streamandet ibland handlar om att skapa reaktioner hos tittarna. 
Streamaren skulle kunna gå in i en viss roll för att skapa reaktioner med förhoppningen om att 
få fler tittare. När denna person sedan fått ett större antal tittare kan hen gå in i en annan roll 
där målet kan vara någonting annat. Intervjupersonerna i studien beskriver även hur de i vissa 
lägen håller masken under sin streaming och låtsas att må bra för att undvika frågor från 
tittarna. Så istället för att visa sitt riktiga jag och att de mår lite sämre just den dagen väljer de 
istället att träda in i en roll där allting är frid och fröjd.  
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Hur streamaren och tittarna tillsammans framträder och interagerar på de villkor som de 
gemensamt kommit fram till, där streamaren framträder i en roll som tittarna accepterar och 
där tittarna framträder i roll som streamaren accepterar, går med fördel att förklara utifrån 
Goffmans begrepp tillfällig konsensus. Här delar både streamare och tittare samma 
uppfattning, denna uppfattning stannar sedan kvar till nästa streamingtillfälle. Goffmans teori 
om hur individer bemöter olika roller på olika förbestämda vis och om vi ändrar denna roll så 
finns det en risk att publiken inte accepterar detta går att se i vårt resultat då de streamare som 
inte framträder i den accepterade rollen blir ifrågasatt av tittarna. Goffman pratar även om 
begreppen frontstage (främre regionen) och backstage (bakre regionen) där frontstage skulle 
kunna liknas med när streamaren sänder live och framträder inför publik. Backstage blir 
således när streamaren stängt av streamen och ingen längre kan se personen. Främre och 
bakre regionen blir således inte två helt olika platser för våra intervjupersoner utan skiljs 
istället åt genom verktygen kamera och mikrofon som streamaren vanligen använder sig av 
för att kommunicera med sina tittare. Goffmans två begrepp främre regionen och roller skulle 
gå att kopplas ihop genom att hävda att streamarna går in i olika roller när de streamar, alltså 
befinner sig i sina främre regioner. Resultatet visar även på hur streamarna ibland håller uppe 
en fasad gentemot tittarna för att slippa frågor och liknande vilket stärker kopplingen mellan 
de olika begreppen.  

7.4 Våra reflektioner kring metod och forskningsprocessen 

I detta avsnitt redogör vi för våra reflektioner kring grundad teori, det vill säga den metod vi 
använt i denna studie. Vidare redovisar vi våra reflektioner över de svårigheter som vi stött på 
och de tillfällen som krävde extra reflektioner under studiens gång. 
 
Då fenomenet vi valt att studera, streaming på Twitch, är ett relativt outforskat fenomen så 
blev valet av grundad teori som metod enkelt. Anledningen till detta är att det inom grundad 
teori förespråkas ett öppet och förutsättningslöst närmande av fenomenet. Denna öppenhet 
gjorde det möjligt för oss att få fram de mest centrala aspekterna kring upplevelsen av att 
streama på Twitch från streamarna själva. Hade vi valt en metod där studien inleds med en 
hypotes så tror vi att vi hade fått ett smalare perspektiv av fenomenet.  
 
Vi har under studiens gång reflekterat över att majoriteten av de som streamar på Twitch är 
män vilket också speglas i fördelningen av män och kvinnor i våra datakällor. Då vårt urval 
speglar könsfördelningen på Twitch tror vi att detta kan hjälpa till att stärka trovärdigheten 
med studien istället för att påverka den negativt. De respondenter vi intervjuat i vår studie har 
vi fått kontakt med genom att vi har sökt upp och tagit kontakt med dem. Här reflekterade vi 
över huruvida de respondenter som valde att delta i vår studie var de mer utåtriktade 
streamarna och att de streamarna som var mindre utåtriktade inte valde att vara med i studien i 
samma utsträckning. Då vi gjorde observationer utöver intervjuerna så hoppas vi på att vi 
även inkluderat de streamarna som är minde utåtriktade.  
 
Vi valde att spela in intervjuerna trots Glasers (2010:123-127) avrådan då han menar att 
inspelningar är onödigt och tidskrävande. Anledningen till att vi trots detta valde att spela in 
intervjuerna var för att försäkra oss om att inte gå miste om viktig data samt att vi ville ha 
möjligheten att gå tillbaka och lyssna på materialet igen. Hade vi valt att inte spela in 
intervjuerna hade vi sparat tid då vi inte hade behövt transkribera. Vi känner trots detta att 
inspelningarna har varit ett bra hjälpmedel under studien.  
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Då det är första gången vi använt oss av grundad teori som metod har det under analysen, och 
då i synnerhet i den öppna fasen, uppstått funderingar över när mättnad var uppnådd. Vi 
upplevde således en viss osäkerhet över när mättnad var uppnådd, detta lärde vi oss dock allt 
efter studiens gång. Vi har under studiens gång verkligen fått förståelse över vilket hantverk 
grundad teori är som metod och vi känner att vi har utvecklats sedan starten av vår studie.      
 
Under de olika datainsamlingarna stötte vi på problem genom avhopp av intervjuer. Detta 
ledde till att vi fick tänka om och använda oss av fler metoder för att samla in tillräckligt med 
data. Vi upplever dock inte detta som något större problem då man inom grundad teori 
använder sig av uttrycket “all is data”, vilket innebär att data från olika källor går att använda 
(Hartman, 2001:63). Vi anser att detta var något som bidrog till större kunskap för oss som 
forskare. 
 
Genom användandet av grundad teori anser vi att vårt material och data verkligen lyfts fram 
då det är data som styrt studien vidare. Detta är något vi uppskattar då det verkligen känns 
som att det blir något eget och äkta samtidigt som trovärdigheten ökar då teorin är genererad 
utifrån data.  
 

7.5 Förlag till vidare forskning 

Användandet av grundad teori har bidragit till att vi har kunnat belysa individers upplevelser 
av att streama via Twitch, vilket var syftet med denna studie. För att få en djupare kunskap 
och förståelse av fenomenet skulle en annan metod kunna vara mer lämplig att använda. Ett 
exempel på en annan metod skulle kunna vara hermeneutik där studien tar avstamp i den teori 
vår studie redan genererat, detta för att få en djupare förståelse för samma fenomen.  
 
Vidare tror vi att en studie med fokus på kön och jämställdhet inom fenomenet streaming 
hade varit intressant. Då det framkommer i studien att tjejer/kvinnor upplever att de blir 
felaktigt bemötta enbart utifrån att de är just av det kvinnliga könet hade en studie som 
undersökt fenomenet utifrån ett jämställdhetsperspektiv varit relevant.  
 
Då vår studie enbart belyser streamarnas upplevelser av fenomenet tror vi att en studie med 
fokus på tittarna hade bidragit till en ökad kunskap kring området. Då majoriteten av alla 
människor som är aktiva på Twitch inte streamar själva finns det mycket som talar för att en 
studie med fokus på tittarna hade varit intressant och givande. Det skulle då kunna gå att 
undersöka vad de får ut av att sitta och kolla på när andra spelar och vad det är som gör att de 
väljer bort att streama själva. 
 
Det sociologiska perspektiv som använts i vår studie har bidragit till ett ögonöppnande kring 
att streaming inte är skiljt från verkligheten utan att det är många människors vardag och i 
vissa fall deras jobb. Vi tror att ett sociologiskt perspektiv skulle kunna vara till nytta även i 
framtida forskning kring streaming då fokus ligger på individerna inom fenomenet. Utifrån ett 
sociologiskt perspektiv går det att se hur streaming påverkar individer och i sin tur samhället 
vilket gör det än mer relevant för fortsatt vidare forskning. 
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BILAGA 1 
Förfrågan som skickades ut till streamare angående intresse för intervju eller frågeformulär. 
Detta skickades ut via meddelande på Twitch, Facebook eller via mejl. 

 

Hej! 

Vi är två killar som studerar sista terminen vid beteendevetenskapliga programmet på 
Mälardalens högskola. Vi håller på med vår c-uppsats som handlar om individers upplevelser 
av streaming via Twitch. Vi undrar därför om du skulle vara intresserad av att ställa upp på en 
intervju eller fylla i ett frågeformulär? Du kommer vara anonym och materialet kommer 
enbart användas i denna studie. 

Tack på förhand 

 Joakim & Wille 



   

BILAGA 2  
Missivbrev 

Hej! 
 
Vi vill först och främst tacka för att du ställer upp på en intervju/frågeformulär och hjälper oss 
i vårt arbete med uppsatsen. Syftet med intervjun/frågeformuläret är att vi ska få en inblick i 
streaming och vad det betyder för dig. 
 
Du som deltagarna bestämmer helt själv över ditt deltagande och du kan välja att avbryta när 
som helst utan några konsekvenser. Du kommer vara helt anonym och uppgifterna kommer 
att behandlas med konfidentialitet, ingen kommer således att kunna lista ut att det är du som 
deltagit i studien. Uppgifter som framkommit under intervjun/frågeformuläret kommer enbart 
användas till uppsatsen och kommer förstöras efteråt. 
 
Du får gärna höra av dig om du har frågor eller funderingar, till exempel angående frågor eller 
teman vi kan komma att beröra under intervjun/frågeformuläret. 
 
Vi ser fram emot att höra av dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
Joakim och Wille 
 
Joakim 
076-******* 
******@msn.com 
 
Wille: 
073-******* 
******@hotmail.com  



   

BILAGA 3 
Intervjuguide/frågeformulär - öppna fasen 
 

• Skulle du vilja berätta lite om din stream? 
 

• Hur länge har du livestreamat? 
 

• Vad fick dig att vilja börja livestreama? 
 

• Vad får dig att vilja fortsätta livestreama? 
 

• Vad får du för känslor när du livestreamar? 
  - Positiva/negativa 
 

• Hur upplever du att ha publik när du livestreamar?  
  - Skillnad på mycket/lite publik? 
  - Interaktion? 
 

• Vad känner du före respektive efter du livestreamat? 
 

• Är det någon vi missat som du tycker är väsentligt att ta upp? 
 



   

BILAGA 4 
Intervjuguide/frågeformulär – selektiva fasen 

• Skulle du vilja berätta lite om din stream? 
 

• Hur länge har du livestreamat? 
 

• Vad fick dig att vilja börja livestreama? 
 

• Vad får dig att vilja fortsätta livestreama? 
 

• Vad får du för känslor när du livestreamar? 
- Positiva/negativa? 

- Hur och varför uppstår dessa känslor? 

• Hur upplever du att ha publik när du livestreamar?  
  - Skillnad på mycket/lite publik? 

  - Interaktion och bemötande, skiljer det sig? 

  - Förekommer det trakasserier/mobbning? Hur hanterar du detta? 

• Vad känner du före respektive efter du livestreamat? 

• Är det någon vi missat som du tycker är väsentligt att ta upp? 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5 
Frågeformulär – teoretiska fasen 

- Vad tänker du kring att vem som helst kan kolla på när du streamar? 

- Hur bemöter du dina tittare? Finns det skillnader? 

- Påverkar ditt streamande hur du mår? På vilket sätt? 

- Påverkar ditt mående ditt streamande? På vilket sätt? 

- Upplever du någon form av krav när kommer till ditt streamande? På vilket sätt? 

- Hur hanterar du näthat/troll om det skulle förekomma på din kanal? Och hur 
påverkar/påverkas de andra tittarna i kanalen av detta? 

- Har du någon gång blivit frustrerad över andra människors beteende på din stream-kanal? 
Hur har du reagerat då? 

 - Upplever du att du påverkar människor på något vis genom ditt streamande? På vilket sätt? 
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