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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks gemenskap online, närmare bestämt studeras den sociala 

interaktion som sker via streaming på webbplatsen Twitch och gemenskapen den genererar. 

Syftet är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka till vilken grad och på vilket sätt 

gemenskapen skapas i frånvaron av fysiska möten. Detta med bakgrund av digitaliseringen av 

den moderna världen som i och med Covid-19 på ett drastiskt sätt gjort att människans 

närvaro online ökat ytterligare. Den metod som används är den etnografiska metoden där 

materialet inhämtas genom att observera streamingsessioner och de valda kanalernas 

presentationssidor. Det teoretiska angrepp som används för att undersöka frågan är 

huvudsakligen Randall Collins teori om interaktionsritualer med avstamp i Émile Durkheims 

teori om det kollektiva medvetandet och Erving Goffmans teori om interaktionsritualer. 

Resultatet av studien visar att genom att använda teorin skapas en förståelse för dynamiken 

och delarna i den som formar samhörighet och gemenskap. Det i sin tur ger ett intressant 

perspektiv på upptakten till att en grupp presenterar delad moral eller delade åsikter. Genom 

att flytta fokus från individ till situation skapas en mycket bättre förståelse för vad det är som 

egentligen sker. Drivkraften till agerande från individernas sida bottnar i den moral som 

situationen skapar, inte i individernas personliga värdegrund. När det gäller hur gemenskap 

skapas finns det tillvägagångssätt som innebär att spänningar och avstånd mellan olika 

grupper växer. Det finns andra typer av gemenskap där den aspekten inte alls är lika 

framträdande. I de sammanhangen har de stora delarna i gemenskapens grund en betydligt 

mer positiv karaktär. I den gemenskap där spänningar mellan grupper får näring i processen 

skapas gemenskapen på bekostnad av någon annan, individ eller grupp. I den andra typen av 

gemenskap skapas den med en stark betoning på de positiva känslor en individ, grupp eller 

aktivitet tillför medlemmarna.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringen av den moderna världen är något som är under ständig utveckling 

(Bakardjieva, 2005 s. 1–4; Svenskarna och internet 2020, 2020). I och med pandemin har den 

tagit ytterligare steg som bland annat innefattat arbetsliv, kulturliv, studier och socialt 

umgänge (Iivari m.fl., 2020; Mixed Impacts of COVID-19 on Social Dialogue and Collective, 

2021; Svenskarna och internet 2020, 2020; Vandenberg m.fl., 2021). Mycket av människors 

sociala interaktion har under det senaste året därav till ytterligare en grad gått från det fysiska 

till det virtuella. Användandet av sociala medier har från 2019 till 2020 ökat med 7% hos den 

svenska befolkningen (Svenskarna och internet 2020, 2020). Ett av de sociala medierna som 

ökat i användning är sidan twitch.tv. Det totala antalet tittartimmar på Twitch ökade 

internationellt med över 50% från 2019 till 2020 med avstamp i pandemins början och 

siffrorna har inte gått ner 2021 (Twitch Statistics & Charts, 2021). Att vidare studera hur 

människors sociala interaktion ändras och uttrycks på internet blir, i och med vår ökade 

närvaro där, mer och mer relevant.  

 

Twitch är en plattform på internet där det finns möjlighet att direktsända (streama) olika typer 

av innehåll. De som streamar (streamare) finns inom en rad olika ämnen och innehållet som 

de streamar kan till exempel handla om spel, e-sport, konst eller musik. Under 

streamingsessionerna är en live-chatt (fortsättningsvis även benämnd som chatten) aktiv, och 

regelbundna följare eller tillfälliga deltagare kan där skriva meddelanden till streamaren eller 

till andra deltagare. Ett socialt nätverk (community) byggs upp kring streamare via 

gemensamma intressen hos deltagarna och streamarna. Tusentals människor väljer att följa 

olika streamare, delta under deras streamar och vara aktiva i chatten.  

 

Gemenskap och samhörighet är oersättliga för ett välfungerande samhälle (Durkheim, 1960; 

Haidt, 2012 s. 190–212). Hur gemenskap och samhörighet skapas och vilken form de tar finns 

det många teorier om. Nu när interaktionen människor emellan ytterligare flyttats från det 

fysiska till det virtuella är det ytterst relevant att fråga sig till vilken grad förutsättningarna 

finns för att skapa samhörighet mellan människor via internet.  
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Flertalet studier har utförts gällande streaming men inte många har haft fokus på deltagarnas 

känslomässiga engagemang och den interaktion som sker (Wang & Li, 2020). En studie som i 

och med pandemin har undersökt hur gemenskap och samhörighet skapas online publicerades 

2020 med fokus på livestreaming av konserter (Vandenberg m.fl., 2021). I interaktionen fann 

de både gamla och nya mönster i hur en känsla av samhörighet kan skapas mellan människor. 

Det teoretiska ramverket för studien bestod bland annat av teorin rörande interaktionsritualer 

(Collins, 2004) och teorin gällande det kollektiva medvetandet (Durkheim, 1960). Studiens 

huvudsakliga syfte var i stora drag att undersöka till vilken grad livestreamade konserter kan 

skapa social solidaritet när möjligheten till fysiska träffar inte är möjlig. Det denna uppsats 

ämnar bidra med är att på plattformen Twitch vidare undersöka frågan om förutsättningar till 

gemenskap och värdet av social interaktion online.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka den växande sociala 

interaktion som sker på streamingsiten Twitch. Vidare är syftet att undersöka värdet och till 

vilken grad och på vilket sätt känslan av samhörighet och gemenskap skapas i frånvaron av 

fysiska möten på Twitch. 

 

Frågeställningarna för denna uppsats är: 

- Till vilken utsträckning kan känslan av samhörighet eller gemenskap skapas via 

streaming?  

- Hur kan värdet av social interaktion via streaming förstås utifrån ett sociologiskt 

perspektiv? 

- Finns det någon skillnad i hur känslan av samhörighet eller gemenskap skapas i 

streaming rörande virtuella aktiviteter respektive verklighetsrelaterade aktiviteter? 

- Vad kan konsekvenserna bli för människors tillvaro när interaktion och samhörighet 

till allt större grad sker online?  

 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel behandlas i kapitel två den tidigare forskning som bearbetas i 

samband med denna uppsats. Avgränsningar och relevans lyfts fram samt en redogörelse ges 

för de vetenskapliga texterna. Som avslutning förklaras denna uppsats position i förhållande 

till tidigare forskning. I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket och de essentiella 
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delarna av teorierna lyfts fram. I det fjärde kapitlet behandlas metodval, utförande och 

inhämtning av material samt en redogörelse för materialet. En reflektion kring reliabilitet, 

validitet och på vilket sätt materialet och resultatet kan användas presenteras. Etiska aspekter 

och konflikter lyfts även fram i slutet av kapitlet. Därefter avhandlas i kapitel fem resultaten 

av analysen. Där presenteras mötet mellan empirin och teorin, belysande exempel av 

kodningen lyfts fram och tolkningen av materialet synliggörs och utvecklas. I det sjätte 

kapitlet sammanfattas resultaten och de svar som erbjuds uppsatsens frågeställningar 

presenteras. En diskussion förs därefter gällande uppsatsens resultat i förhållande till 

resultaten av den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen. Tankar kring teorins 

funktion i uppsatsen och val av metod lyfts även fram. Som avslutning sker en reflektion 

kring hur studien bidrar till forskningsläget och på vilket sätt vidare undersökningar kan göras 

i förhållande till uppsatsen.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som refereras till i denna uppsats. Artiklarna 

presenteras i förhållande till aktuellt intresseområde och utifrån det framträder en bild för hur 

forskningsläget ser ut. Efter att forskningsläget presenterats redogörs de vetenskapliga 

texternas ståndpunkter i förhållande till varandra och till denna uppsats. 

 

I de vetenskapliga artiklar som lyfts fram i denna uppsats behandlas en stor variation av 

frågor. Alla frågor som berörs av de olika artiklarna kan inte lyftas fram i detta kapitel men 

utifrån dem framträder större teman som för ämnet är intressanta och relevanta. Med 

utgångspunkt i de områden som berör interaktion och gemenskap framträder de i olika 

sammanhang i den tidigare forskningen.  

 

2.1 Rasism, sexism och maskulinitet 

Det första området som är av vikt att lyfta fram rör negativa aspekter som motarbetar 

förutsättningarna för positivt laddade upplevelser, sammanhang och gemenskaper online. Det 

finns flera studier som angriper viktiga områden i den destruktiva sfären. Närvaron av rasism 

på Twitch är konstaterad i en studie om svarta streamare (Gray m.fl., 2016). I studien 

analyseras kommentarer om svarta streamare på Twitch i ett offentligt spel-forum. Forskarna 

använder sig av diskursteori och teori om färgblind rasism för att tolka sitt material och de 

finner att rasismen på olika sätt bagatelliseras och normaliseras under streaming. På grund av 

det låga antalet kvinnliga e-sportare görs en studie där både enkäter skickas ut till spelare och 

observationer utförs under streamar på Twitch (Ruvalcaba m.fl., 2018). Forskarna förhåller 

sig till tidigare undersökningar och teorier gällande bland annat genus och sexuella 

trakasserier och kodar sitt material tematiskt. Undersökningen visar att sexuella trakasserier är 

elva gånger frekventare mot kvinnliga streamare än manliga. En potentiell drivkraft till att 

män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier är för att stärka sin egen maskulinitet. Den 

destruktiva maskuliniteten har i sin tur undersökts i flera olika sammanhang. I en studie där 

maskulinitet och sexuella trakasserier undersöks, utförs experiment som visar att när mäns 

maskulina identitet hotas så ökar risken för att de ska utsätta en kvinna för sexuella 

trakasserier (Maass m.fl., 2003). I experimentet handlar det om att stötande material skickas 

online av mannen till kvinnan och bland annat teorier om gruppidentitet används för att närma 

sig problemet. I en annan studie använder forskarna sig av expectation states-teorin för att 

undersöka maskulinitet och datorspel och skickar ut en enkätundersökning till spelare (Fox & 
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Tang, 2014). Det visar sig bland annat att spelare som står bakom maskulina normer oftare 

också ger uttryck för sexistiska kommentarer rörande kvinnligt deltagande i spel-världen. 

 

Detta visar på att den arena som internet och streaming erhåller i detta sammanhang 

återspeglar förtryck och problem som samhället i stort ej fått bukt med. Dessa problem har i 

regel en mycket negativ klang och bär inte initialt associationer med sig som gynnar 

samhörighet och gemenskap.  

 

2.2 De sociala aspekterna är en viktig del av streamingupplevelsen 

Gemenskap är som tidigare nämnt en oumbärlig del av ett fungerade samhälle (Durkheim, 

1960; Haidt, 2012 s. 190–212). Studier som berör eller genomförs för att undersöka 

drivkrafterna bakom ett deltagande på live-streamingplattformar har på flera sätt betonat det 

sociala sammanhangets betydelse (de Wit m.fl., 2020; Hilvert-Bruce m.fl., 2018; Johnson, 

2019). I förhållande till andra massmedier är de sociala aspekterna av live-streaming ett 

framträdande skäl till att individer dras till den typen av plattform (Hilvert-Bruce m.fl., 2018). 

Det framkommer i en enkätundersökning där Twitch-användare undersökts. 

Regressionsanalyser görs på det insamlade materialet och teorin som används är Uses and 

gratification-teorin. Forskarna kommer fram till att möjligheten till social interaktion och 

samhörighet båda spelar en roll i vad det är som gör live-streaming attraktivt. Det är något 

som forskare i en annan studie även lyfter fram som en viktig faktor när de undersöker live 

streaming på Twitch i förhållande till att hantera besvärliga perioder i livet (de Wit m.fl., 

2020). Den undersökningen utförs med hjälp av enkäter som fylls i av Twitch-användare som 

genomgått en jobbig fas i livet. Analysen av materialet förhåller författarna mycket till 

tidigare forskning som genererat kunskap om just coping-strategier. Påfrestande och svåra 

tider i livet kan leda till ett ökat aktivt deltagande på streaming-plattformar. Det som 

deltagarna då upplever som en lättnad i tillvaron är dels distraktionen som streaming erbjuder, 

dels den samhörighet som skapas. Deltagande i virtuella sammanhang kompenserar till viss 

grad för brist på sammanhang och samhörighet i den fysiska världen. Att sökandet efter de 

sociala aspekterna av live-streaming kan bottna i en brist på sammanhang och stöd i den 

fysiska verkligheten konstateras även i andra studier (Hilvert-Bruce m.fl., 2018). 

 

Möjligheten till social interaktion och samhörighet är aspekter som lockar deltagare i chatten 

men också något som kan vara en viktig del för de som streamar (Johnson, 2019). Det 
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upptäcker Johnson i en studie där streamare med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar 

och deras förhållande till plattformen Twitch undersökts. I studien genomförs intervjuer med 

streamare och observationer av streamar utförs. Forskarna använder sig av Grounded-teori vid 

arbetet med materialet. De kommer bland annat fram till att trots att deltagarna i studien 

uppmärksammar flera negativa aspekter av att vara streamare så som stress, sårbarhet och 

brutala påhopp från chattdeltagare upplever majoriteten att de positiva aspekterna överväger. 

De positiva delarna består bland annat av inkludering, sammanhang och stöd.  

 

2.3 Interaktionsritualer i studier online 

Det finns ett ökat intresse för att undersöka sociala sammanhang online genom att använda 

teorier om interaktionsritualer (Bartholomew & Mason, 2020; J. M. Simpson m.fl., 2018; 

Vandenberg m.fl., 2021; Wang & Li, 2020). De har applicerats på flera olika typer av 

undersökningsfrågor online. Huruvida deltagarna i streamar reagerar och interagerar i 

förhållande till bland annat information om streamaren och streamen, undersöks i en 

kvantitativ studie, där data samlas in med hjälp av en data crawler direkt från plattformen 

Huajiao (Wang & Li, 2020). Målet är att förstå drivkrafterna till varför deltagarna 

kommenterar eller liknande (gillar med mera) under en stream. I tolkningen av resultatet från 

de deskriptiva statistiska analyserna som görs, använder de sig av Randall Collins teori om 

interaktionsritualer. Det framgår att antalet kommentarer påverkas av bland annat antalet 

deltagare, till exempel var effekten större i spel-streamar när antalet tittare var höga. Det 

teoretiska perspektivet bidrog till att länka ihop beteenden som gav ett särskilt resultat.  

 

I en annan undersökning används teorier om interaktionsritualer för att undersöka social 

interaktion online i ett spel av genren ”massively multiplayer online role-playing game” (J. 

M. Simpson m.fl., 2018). Data insamlas via en enkätundersökning riktad till spelare. Studien 

visar att det finns en koppling mellan spelares investering i resurser från medspelare och deras 

engagemang i sitt virtuella sammanhang, i förhållande till de spelare som samlar resurser i 

spelet i form av ”materiell” karaktär så som pengar. Där menar forskarna att sociologiska 

teorier, bland annat Collins teori om interaktionsritualer, bidrar till att skapa en djupare 

förståelse för de sociala drivkrafterna online och spelet som socialt fenomen.  

 

I studien utförd av Vandenberg med flera (2021) undersöks i och med pandemin hur 

gemenskap och samhörighet skapas online med fokus på live-streaming av rave-konserter. 
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Det teoretiska ramverket för undersökningen består bland annat av teorin rörande Randall 

Collins teori om interaktionsritualer och Émile Durkheims teori gällande det kollektiva 

medvetandet och en kvalitativ innehållsanalys görs på kommentarerna från chattar i live 

streamar. Studiens huvudsakliga syfte är i stora drag att undersöka till vilken grad live-

streamade konserter kan skapa social solidaritet när möjligheten till fysiska träffar inte är 

möjlig. Resultatet visar att i interaktionen mellan deltagarna finns både gamla och nya 

mönster i hur en känsla av samhörighet skapas. En viktig upptäckt är att för att skapa en 

känsla av samhörighet använder deltagarna sig av minnen från fysiska konserter. I artikeln 

frågar sig forskarna till vilken grad deras upptäckt även är applicerbar på andra 

streamingsammanhang som Twitch eller om resultatet endast är aktuellt för live-streaming av 

musik. 

 

Sammanfattningsvis har teorier om interaktionsritualer använts av flera forskare som bedömt 

att teorin är givande och bidrar med att skapa en djupare förståelse för människans sociala 

förhållande till den virtuella världen. 

 

2.4 Uppsatsens position i förhållande till tidigare forskning 

Tidigare studier lyfter fram närvaron av djupt rotade samhällsproblems även på 

streamingplattformar och internet (Fox & Tang, 2014; Gray m.fl., 2016; Maass m.fl., 2003; 

Ruvalcaba m.fl., 2018). Problemen upprätthåller destruktiva mönster som för många innebär 

negativa upplevelser. Ytterligare studier visar att det finns en god förståelse för drivkrafterna 

bakom deltagandet på streamingplattformar, där möjligheten till interaktion och sammanhang 

är av stor vikt (de Wit m.fl., 2020; Hilvert-Bruce m.fl., 2018). Studierna visar även att live-

streaming kan fylla en positiv funktion hos individer som mår psykiskt dåligt. När det gäller 

undersökningar som rör streaming har många gjorts men forskare uppmärksammar att få har 

fokus på deltagarnas känslomässiga engagemang och den interaktion som faktiskt sker (Wang 

& Li, 2020). I studien rörande live-streaming av musik undersöker forskarna hur gemenskap 

och samhörighet skapas online med fokus på live-streaming av rave-konserter (Vandenberg 

m.fl., 2021). I och med människors ökade närvaro i sociala sammanhang på internet är det 

relevant att vidare undersöka frågor som rör förutsättningarna att skapa samhörighet och 

gemenskap online. I förhållande till tidigare forskning, bidrar denna studie med att undersöka 

värdet och till vilken grad och på vilket sätt känslan av samhörighet och gemenskap skapas 

via streaming i frånvaron av fysiska möten på Twitch. Det görs genom att undersöka den 
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faktiska sociala interaktion som äger rum deltagarna emellan. Som verktyg används 

sociologiska teorier om bland annat interaktionsritualer.  

  



 
 
 

13 

 

3. Teoretiskt ramverk 

Här beskrivs först vilka roller de olika teoretiska perspektiven spelar i uppsatsen. Sedan lyfts 

de relevanta delarna av teorierna fram som används för analys av materialet. 

 

3.1 Kollektivt medvetande och det sociala sammanhangets betydelse  

De sociologiska insikter som denna uppsats utgår från är dels att människor delar ett 

kollektivt medvetande, dels förståelsen för vikten av ett välfungerade socialt sammanhang för 

människans välmående. Dessa insikter används inte direkt i analysen i uppsatsen utan utgör 

det bakomliggande perspektiv som genomsyra tolkningen av materialet. Det är viktigt att 

klargöra vilka grundläggande perspektiv som influerar analysen, därför presenteras kortfattat 

dessa insikter först.  

 

Begreppet kollektivt medvetande härstammar från sociologen Émile Durkheim som ses som 

en av sociologins grundare (Appelroth & Desfor Edles, 2015, s. 83–84). Det uppkommer som 

en del av svaret då han undersöker vad det är som håller ihop ett samhälle och behandlas i en 

av hans kändare texter The Division of Labor in Society som publiceras för första gången 

1893 (Appelroth & Desfor Edles, 2015, s. 83, 89–100; Durkheim, 1960). Det kollektiva livet 

skapas i interaktionen människor emellan. Begreppet kollektivt medvetandet innebär att 

människor tillsammans skapar något som går utöver individerna själva, till exempel 

övertygelser, idéer och attityder som delas av majoriteten av gruppen och som alla i gruppen 

förhåller sig till på ett eller annat sätt. Dessa övertygelser med mera är lärs ut till de yngre 

generationerna och är något som består utöver enskilda individer och över tid. De sociala 

sammanhangen människor befinner sig i påverkar dem och leder dem till att i olika grad agera 

i förhållande till kollektivets anda. 

 

Gällande graden av det sociala sammanhangets betydelse för människans hälsa, framgår 

vikten av det i en studie rörande självmord (Appelroth & Desfor Edles, 2015, s. 108–121; 

Durkheim, 2005). Studien publiceras 1897 (Durkheim, 2005) och resultaten visar bland annat 

att självmordstalen är höga bland människor som har försvagade band till sammanhanget de 

är en del av. Antalen är även höga bland de som upplever en känsla av isolering och avsaknad 

av vägledande värderingar. Dessa två förstnämnda grupper har högre självmordstal än de med 
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missbruksproblem eller psykiska besvär. Detta lyfts då fram för att demonstrera vikten av 

fungerade sociala sammanhang i människors liv. 

 

3.2 Situation framför individ 

Uttrycket situation framför individ har en viktig roll i denna studie. Uttrycket kommer till 

genom sociologen Erving Goffmans arbete. Han förde under 1900-talets senare hälft in en 

frisk fläkt på den sociologiska arenan där funktionalismen starkt dominerar (Appelroth & 

Desfor Edles, 2015, s. 347, 537–538; Goffman, 2005, s. 7–10). Han författar många kända 

böcker med fokus på mänsklig interaktion och samspel. I samband med Goffmans arbete om 

interaktionsritualer finns i hans bok Interaction Ritual: Essay In Face-to-Face Behavior (2005) 

hans fyndiga formulering som ligger till grund för uttrycket situation framför individ, ”Not, 

then, men and their moments. Rather moments and their men.” (Goffman, 2005, s. 3). 

Goffman menar att ett givande perspektiv för att undersöka interaktion mellan människor är 

att inte fokusera så mycket på individen och dennes psyke, utan i stället se till situationen 

personen befinner sig i (Goffman, 2005, s. 2–3). Det är just det som sociologen Randall 

Collins senare tar fasta på och menar är en nyckel för vidare mikrosociologisk forskning 

(Collins, 2004, s. 5). Genom vända blicken från individerna till situationerna kan kunskapen 

om hur och varför människor gör som de gör att öka. Collins utvecklar Goffmans arbete 

gällande interaktionsritualer och använder sig av perspektivet situation framför individ. Det är 

Collins utveckling av teorin som huvudsakligen används i uppsatsen och presenteras vidare i 

stycket nedan. 

 

3.3 Interaktionsritualer idag 

Randall Collins är en nutida sociolog och bygger sin teori om interaktionsritualer dels på 

Émile Durkheim arbete, dels på Erving Goffmans (Collins, 2004, s. 3–7, 13–40). Han har på 

djupet gått in i och byggt på den grund Durkheim lade bland annat rörande människans 

förmåga till kollektivt medvetande samt värdet av ett fungerande socialt sammanhang. 

Goffmans arbete om mänsklig interaktion och samspel har han även förvaltat och bland annat 

lyft fram interaktionsritualer och tanken på att lägga fokus vid situationen i stället för 

individen. Genom att sociologiskt förstå fenomen och interaktion på ett mikroperspektiv 

öppnar det dörren för att förstå fenomen på ett makroperspektiv. Vidare menar Collins att 

teorin om interaktionsritualer är nyckeln till mikrosociologin. De begrepp från teorin om 
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interaktionsritualer som lyfts fram i denna uppsats är huvudsakligen solidaritet via ritualer, 

känsloenergi, symboler samt situation framför individ.  

 

Collins menar för det första att det som håller ihop ett samhälle inte är samhällssystem i sig 

utan den solidaritet som kan skapas i olika grupper av människor (2004, s. 41). Solidariteten i 

sin tur skapas av väl utförda och mottagna ritualer och symboler som laddar deltagarna med 

känsloenergi (Collins, 2004, s. 44, 48–49). En ritual innehåller fyra delar, för det första att 

flera individer befinner sig på samma plats och för det andra att de finns någon form av 

barriär mot andra som inte deltar. Den tredje delen är att med deras uppmärksamhet till största 

del är riktade åt samma håll som en gemensam aktivitet eller på ett särskilt objekt. Den fjärde 

delen är att de upplever någon form av stimuli tillsammans, till exempel att de delar en känsla 

eller upplevelse, synkroniserar rörelser eller känsloyttringar. En väl utförd ritual skapar en 

upplevelse av intersubjektivitet och gemenskap som sedan associeras med symboler. 

Individerna som deltar laddas genom detta med känsloenergi och det är just laddningen av 

känsloenergi som människor vill uppleva och som gör att de dras till vissa sammanhang och 

grupper eller lämnar grupper där ingen känsloladdning sker.  

 

Vidare beskrivs känsloenergi som en färskvara och effekten av en känslomässig laddning 

klingar med tiden av (Collins, 2004, s. 43–45). Det innebär dels att känsloenergin från en 

situation följer med individer till andra situationer och på det viset skapar kedjor, dels att 

individer söker sig tillbaka till situationer där laddning sker. 

 

En väl utförd ritual påverkar även deltagarna på det sättet att de vill agera utefter den moral 

som anses rätt i sammanhanget (Collins, 2004, s. 41–42). Ritualer innebär också en form 

av ”vi” och ”dem”. Gemenskapen och solidariteten som skapas och som samhället bygger 

på, ligger då även till grund för dess motsättningar det vill säga spänningar mellan grupper 

och utanförskap. 

 

3.4 Teorins funktion i uppsatsen 

Denna studie genomförs ur perspektivet som skapas genom insikterna att människor dels 

delar ett kollektivt medvetande, dels att ett välfungerande socialt sammanhang är av stor vikt 

för människors välmående. Insikterna som ligger till grund för perspektivet kommer från 

Émile Durkheim och utgör en teoretisk bottenklang till hur frågorna i denna uppsats 
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behandlas. För analysen av materialet sker en mer djupgående tillämpning av Randall Collins 

utveckling av Erving Goffmans teori om interaktionsritualer. Collins teori tillhandahåller 

ytterst användbara verktyg för att analysera interaktion och samhörighetens och 

gemenskapens dynamik. Den innehåller även en utveckling av de resonemang som för denna 

uppsats är givande i förhållande till syftet och frågeställningarna. Andra teorier kan i analysen 

nämnas kort om de fyller en lucka där huvudteorierna inte ger en tillräcklig bra förståelse.  
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4. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs metodval för uppsatsen, följt av utförande och inhämtning av material. 

Därefter görs en redogörelse för det slutligen inhämtade materialet. I slutet av kapitlet lyfts 

det fram en reflektion kring reliabilitet, validitet och på vilket sätt materialet och resultatet kan 

användas. Sist presenteras även de etiska aspekter som uppsatsen berör och eventuella 

konflikter lyfts fram. 

 

4.1 Etnografi online 

I denna studie undersöks interaktion människor emellan, där kommunikationen sker via 

många typer av kanaler. Dels sker kommunikationen via text, dels via tal, dels visuellt. För att 

kunna undersöka den typen av sammanhang där kommunikationen tar så många olika former, 

passar den etnografiska metoden väl. Den etnografiska metoden kan innebära många olika 

typer av struktur för studier och material kan inhämtas från många olika typer av källor 

(Hammersley & Atkinson, 2007, s. 1–3). Det kan vara observationer, konversationer, 

dokument eller vad som passar och är givande för det som undersöks. Kärnan i metoden är att 

forskaren kliver in i det fält som ska undersökas i stället för att individer plockas ut ur sitt 

sammanhang in i en situation som är konstruerad av forskaren. Då interaktion mellan andra 

individer är en viktig aspekt i uppsatsen ses en miljö opåverkad av forskaren ytterst 

fördelaktig. Vid insamling av data finns oftast ingen strukturerad guide så som till exempel ett 

på förhand utformat intervjuformulär. Etnografiska studier sker oftast i mindre skala och 

resultaten används då i första hand för att beskriva respektive förklara fenomen eller för att 

skapa teori. Att kvantifiera insamlade data är inte ett angreppssätt som brukar användas för 

den etnografiska metoden. 

 

De principer som den etnografiska metoden bygger på och förhåller sig till för 

undersökningar av den fysiska världen gäller även för den virtuella världen (Hammersley & 

Atkinson, 2007, s. 137–139). Etnografi online utgår från att studera den interaktion, de 

grupperingar och den gemenskap som skapas i den miljö som de existerar i. Forskningsfältet 

som beträds finns genom internet.  

 

För denna uppsats genomförs en kvalitativ studie som sker via en icke-deltagande etnografisk 

undersökning online (Bryman, 2018, s. 542–545; Hammersley & Atkinson, 2007, s. 137–

139). Valet att vara icke deltagande görs för att helt och fullt kunna iaktta den rådande 
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interaktionen och kulturen som existerar utan att påverka den med eventuella nyfikna infall 

från forskarens sida (Bryman, 2018, s. 517). Med utgångspunkt i det syfte och de 

frågeställningar som utformats för studien ligger det huvudsakliga fokuset på den interaktion 

som sker mellan streamare och chattdeltagare samt chattdeltagare emellan. Materialet utgörs 

av fältanteckningar, delar av chattflöde från vald stream samt det textmaterial som finns att 

tillgå på Twitchkanalernas presentationssida. Andra webbsidor som finns länkande från de 

valda Twitchkanalernas presentationssidor används också i viss utsträckning.  

 

En stor del av materialet kommer att utgöras av fältanteckningar. En nackdel är att det inte 

finns någon tydlig instruktion på hur man tar fältanteckningar på bästa sätt (Boellstorff m.fl., 

2012, s. 82–84). Fält och situationer varierar i alldeles för stor grad för att en tydlig guide ska 

kunna utformas. Det finns däremot många bra förhållningssätt och råd för hur bra 

anteckningar kan föras. Det är svårt att på förhand veta vad som är relevant och givande 

information, därav är ett så öppet förhållningssätt som möjligt till stor fördel vid 

observationer. Små såväl som stora händelser noteras på ett så korrekt sätt som möjligt och 

citat används för att exemplifiera och berika materialet. Det är dock omöjligt att notera allt 

som inträffar och en sållning sker i vad som noteras och inte (Hammersley & Atkinson, 2007, 

s. 141–142). Vilka händelser som noteras påverkas av fokuset för studien och kan skifta 

beroende på upptäckter under observationens gång.  

 

Intervjuer är en vanlig metod inom den kvalitativa forskningen och ingår ofta som en del i 

etnografiska studier (Bryman, 2018, s. 561). Metoden och materialet som används i denna 

studie innebär att det inte finns någon inblick i deltagarnas intentioner och upplevelser av 

situationen som undersöks. För att undersöka det skulle intervjuer med chattdeltagare eller 

streamare kunnat bidra med en djupare förståelse för deras perspektiv på 

streamingsammanhang. En intressant jämförelse hade kunnat göras av den personliga 

upplevelsen i förhållande till den interaktion som faktiskt observerades. Med det sagt, innebär 

alla metoder olika för- och nackdelar. Med intervjuer kan en djupare förståelse skapas för en 

individs resonemang, men det kan även innebära att upplevelser och önskvärda förhållanden 

presenteras i stället för det som faktiskt sker (Bryman, 2018, s. 594, 599). Även om intervjuer 

kan tillföra en intressant dimension i undersökningen har det i och med tidsbegränsningar inte 

inkluderats. För denna studie ligger det prioriterade fokuset på den faktiska interaktion och 

miljö som skapas på vald plattform. Människors personliga upplevelser är inte det som 
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undersöks utan det som tar form i interaktionen människor emellan. Utifrån det syftet, 

materialets karaktär samt tidsbegränsningar, är det mest passande valet att använda 

observation som metod. 

 

4.2 Urval och avgränsningar  

Vid val av Twitchkanaler används ett målstyrt tillfällighetsurval (Bryman, 2018, s. 496–498, 

509). Detta innebär att kanaler väljs till viss grad av en tillfällighet men med tanke på det 

syfte och de frågeställningar som utformats. Avvägningar och kriterier sätts upp för val av 

kanaler för att öka chanserna till att kunna undersöka och besvara forskningsfrågorna. Dock 

skiljer sig urvalsprocessen åt vid val av kanal för pilotstudien och val av resterande kanaler.  

 

Processen för pilotstudien går till som så, att ett konto skapas på Twitch. Efter några minuters 

bekantande med sidan faller blicken på en stream med till synes förvånansvärt många tittare 

med tanke på den aktivitet som utförs (streamaren skär upp kakor hemma i sitt kök). En 

förundran infinner sig vid tanken på att en så pass vardaglig aktivitet som utförs har förmågan 

att locka till sig så många människor. Med tanke på antalet deltagare och att de är aktiva i 

chatten bedöms streamen som relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Streamen faller under den populära underkategorin ”just chatting” som tillhör huvudkategorin 

”IRL” (Just Chatting - Twitch Statistics and Charts, 2021).  

 

Att pilotstudien faller under Twitchkategorin ”just chatting” är endast en slump. Med ökad 

förståelse för Twitch blir denna kategori fortsättningsvis ett kriterium för de streamar som 

observeras. ”Just chatting” inkluderar många typer av streamingaktiviteter men har ett fokus 

på att till högre grad inkludera interaktion mellan streamare och deltagare. Utifrån syftet och 

frågeställningarna för denna studie är det något som är mycket relevant och gynnsamt.  

 

För vidare materialinhämtning sker urvalet fortsättningsvis med hjälp av Twitch Trackers 

funktion ”Today’s most popular clip” och även från ”Top clips of the week” (Twitch Clips, 

2021). Processen går till som så, att vid vald dag för observation besöks Twitch Trackers 

”Today’s most popular clip” och den första streamen som faller in under kategorin ”just 

chatting” väljs för observation. Hälften av gångerna sätts kriteriet att streamen ska baseras på 

någon form av vardaglig aktivitet med koppling till den fysiska verkligheten, så som 

exempelvis bakning. Den andra hälften av gångerna är kriteriet att någon form av virtuell 
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aktivitet utförs, alltså att streamen baseras på någon form av TV- eller datorspel. Om ingen 

stream hittas som uppfyller kriteriet på ”Today’s most popular clip” fortsätter sökningen på 

”Top clips of the week”. En ytterligare avgränsning är att endast engelsktalande kanaler 

observeras. Observationerna sker utspritt under cirka en veckas tid och varje 

observationssession varar mellan cirka 60–120 minuter.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet  

Inom kvalitativa studier är validitet inte relevant på samma sätt som i kvantitativa studier, där 

mätning är en stor del av målet för forskningen (Bryman, 2018, s. 465–470). När man inom 

den kvalitativa forskningen talar om validitet görs det med en annan typ av innebörd. En 

aspekt av validitet för kvalitativa undersökningar är resultatens överförbarhet, det vill säga i 

vilken utsträckning resultaten kan appliceras på andra sociala sammanhang. Det är i de flesta 

fall något som är svårt att uppnå inom kvalitativa projekt då de ofta innefattar en mindre 

urvalsgrupp. Vanligtvis läggs i stället fokuset vid att studien ska kunna ge en detaljerad bild 

av det som studeras. För studien i denna uppsats går inte resultaten att direkt överföras till 

någon annan social miljö. Den kan däremot bidra med en djupare beskrivning av den faktiska 

interaktion som sker, och visa på vilka aspekter teoretiska perspektiv kan lyfta fram av den 

sociala samvaron på aktuellt fält.  

 

Gällande reliabilitet diskuteras bland annat till vilken grad en studie kan replikeras (Bryman, 

2018, s. 465–470). Inom den kvalitativa forskningen är det något som i de flesta fall blir 

väldigt svårt, då sociala miljöer är levande och i ständig förändring. Trovärdighet och 

pålitlighet är ytterligare begrepp som till större utsträckning kan användas inom den 

kvalitativa forskningen för att behandla frågan om validitet och reliabilitet. Bland annat 

innebär det att forskaren ska följa de regler som finns uppsatta för att bedriva forskning och i 

förhållande till vald metod och valt fält. Gällande denna studie utförs den till bästa förmåga i 

enighet med de förhållningspunkter och regler som uppfattats gälla.  

 

En ytterligare viktig aspekt är att säkerställa att det sätt som forskaren väljer att beskriva den 

valda sociala verkligheten på, ska vara ett sätt som också delas av andra (Bryman, 2018, s. 

466). En metod för att säkerställa att andra delar forskarens beskrivning av den valda sociala 

verkligheten är genom respondentvalidering. Ett sätt det kan göras på är genom att de som 

bedriver undersökningen skickar ut resultat av studien till en del av gruppen som undersöks. 
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De kan i sin tur kommunicera till vilken grad forskarens beskrivning av den sociala miljön är 

rättvis eller ej. En sådan åtgärd har inte vidtagits för denna undersökning vilket till viss grad 

sänker dess validitet. Rörande frågan om tolkningen av den sociala miljön som undersöks i 

denna uppsats är korrekt så är både en styrka och svaghet att jag som utför studien under mitt 

liv kontinuerligt varit aktiv på andra plattformar online. I och med det är jag bekant med olika 

kulturer och jargonger online där min uppfattning av rådande miljö inte varit felaktig utan 

bekräftats via interaktion med andra. Det skulle även kunna vara en svaghet då dessa 

erfarenheter kan påverka mitt förhållningssätt till plattformen Twitch där denna studie utförs. 

Triangulering är ett annat angreppssätt för att öka validiteten vilket innebär att flera metoder 

eller flera informationskällor används (Bryman, 2018, s. 468). I förhållande till studiens syfte 

och angreppssätt har fler metoder valts bort men även i brist på tid, därav är inte triangulering 

ett alternativ till att höja validiteten i arbetet. En ytterligare aspekt som är aktuell för denna 

undersökning är att fokuset inte ligger i perspektivet hos de individer som undersöks, utan vad 

som avslöjas i deras agerande och interaktionen dem emellan. Att då söka bekräftelse på 

aspekter av tillvaron som de potentiellt inte reflekterat över kan ur det perspektivet ses som 

överflödigt. 

 

Det finns potential till förbättring gällande denna studies validitet och reliabilitet. Vad den i 

nuläget erbjuder är en presentation av fältet i förhållande till syftet i denna uppsats och 

frågeställningar. Eftersom ett ökat antal människors tillvaro till ytterligare en grad gått mot 

det virtuella, finns ett intresse för området och studien ämnar bidra till att fylla en 

forskningslucka.  

 

4.4 Etik 

Vid forskning finns det grundläggande etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017), som till 

exempel informationskravet, samtyckeskravet och att inte inkräkta på privatlivet (Bryman, 

2018, s. 170–172). Att utföra en etnografisk undersökning aktualiserar ofta många etiska 

frågor då moment i studien kan ställas i konflikt med många av de etiska principerna, bland 

annat de tre ovan nämnda (Bryman, 2018, s. 175–178). Hur hanteras faktumet att de som 

observeras inte alltid vet om att de blir undersökta? Är informationen, interaktionen, och 

utbytet mellan individerna i fråga bara tänkt att ske mellan dem och alltså inte delas med 

resten av världen? Lindgren (Hjerm m.fl., 2014, s. 31–32) framför ett resonemang som går ut 

på att om information på internet ligger öppet för allmänheten, alltså inget medlemskap eller 
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lösenord krävs, kan informationen också öppet användas för forskning. För denna 

undersökning är detta relevant och applicerbart då det material som samlas in ej kräver 

medlemskap eller lösenord för att tillgå utan ligger öppet för vem som helst att ta del av. I och 

med detta föreligger ingen etisk konflikt i insamlingen och användandet av materialet för 

studien. 

 

4.5 Analys- och kodningsteknik 

Analysmetoden för denna studie är kvalitativ innehållsanalys. I och med arenan som ska 

undersökas på internet och observation som metod skulle diskursanalys kunna vara ett 

givande perspektiv att ta in (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Men i och med studiens 

syfte, frågeställningar och att en stor plats ges till annan teori skapar det inte de bästa 

förutsättningarna för en optimal diskursanalys. Särskilt med tanke på det begränsade utrymme 

som ges för en c-uppsats. En fenomenologisk ansats skulle kunna passa om metodvalet skulle 

ändras till att exempelvis utföra intervjuer då fenomenologin bygger på en djupare förståelse 

för individers upplevelser av verkligheten (Dahlberg m.fl., 2008, s. 95–97). För denna uppsats 

bedöms observation som lämpligaste metod då fokuset ligger på vad som går att förstå utifrån 

den interaktion som faktiskt äger rum i kontrast till det som individer upplever som skulle 

kunna framgå i en intervju. Det analytiska grepp som en kvalitativ innehållsanalys erbjuder 

passar både syftet och frågeställningarna samt materialet som observationsmetoden 

tillhandahåller.  

 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen finns det tre större möjliga riktningar, konventionell, 

riktad och summerande (Hsieh & Shannon, 2005). För undersökning av materialet i denna 

undersökning används till stor del de verktyg som tillhandahålls via teorin om 

interaktionsritualer (Collins, 2004). Vid bearbetningen av materialet finns därigenom en 

färgning av det teoretiska perspektivet (Hsieh & Shannon, 2005). Med det sagt genomförs 

studien med en intention att ha ett öppet sinne för allt det som presenteras i materialet och en 

vilja finns att lyfta fram olika slags intressanta upptäckter. I och med det passar en 

konventionell kvalitativ innehållsanalys bäst; den skapar bäst förutsättningar för ett öppet 

förhållningssätt till materialet. 

 

I den konventionella kvalitativa innehållsanalysen kodas först materialet öppet och empirinära 

(Hsieh & Shannon, 2005). Därefter sker ytterligare kodning som gör materialet ännu mer 

hanterbart genom att koderna kategoriseras och tematiseras. Koder, kategorier och teman kan 
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sedan analyseras och kopplas till teori. När det gäller kopplingen till teori finns för denna 

uppsats ett intresse att använda de verktyg som teorin om interaktionsritualer tillhandahåller 

(Collins, 2004). Teoriknutna koder skapas på förhand utifrån teorin och används i 

bearbetningen av materialet där de fyller en funktion. Den första huvudkoden är ritual med 

underkategorierna samlingsplats, gränsdragning mellan deltagare och icke deltagare, 

gemensam fokuspunkt samt gemensam känsloupplevelse. Den andra huvudkoden är symbol 

och den tredje känsloenergi. Närmare beskrivning av vad begreppen som huvudkoderna 

utgörs av framgår i teorikapitlet.  

 

4.6 Materialet 

Den valda metoden för studien är observation och det insamlade materialet utgörs av 

fältanteckningar. De består till största del av nedtecknade observationer av den interaktion 

som sker och de situationer som inträffar under streamingtillfällena. Där finns citat av 

uttalanden som streamare gör och textutdrag från vad som sägs i chatten. Fältanteckningarna 

är försedda med datum, tid för hur lång observationen varar, länk till streamarna, inkopierad 

information om streamaren och hens förhållningsregler för deltagare och information om 

hemsidor som streamaren länkar till via sin presentationssida, med mera. Den samlade 

informationen i fältanteckningarna sparas separat för varje streamare som observeras. I fem av 

sex fall är dokumenten sparade i Word. I det sjätte fallet består materialet dels av fysiska 

anteckningar, dels ett Word-dokument. Bearbetningen av materialet sker stream för stream, 

alltså kodas ett dokument i taget innan nästa påbörjas. 

 

Kodningen för det insamlade materialet sker i det flesta fall stegvis, där först en empirinära 

kodning görs utan de teoriknutna koderna. Sedan sker ytterligare en kodning där fokus ligger 

vid att koppla till teori och de teoriknutna koderna. Resultatet av kodningsprocessen är en 

mängd småkoder som till stor del kan kopplas till teori. För de observerade händelser där en 

tydlig koppling till teori synliggörs på en gång, kodas materialet i båda stegen samtidigt. På så 

sätt bearbetas materialet för att sedan vidareutvecklas i en djupare analys. 

 

Med det sagt så finns det naturligtvis delar av materialet som inte med enkelhet faller in under 

någon av de teoriknutna koderna. I denna uppsats finns en ambition att, i mån av utrymme, 

även lyfta upp andra intressanta fenomen som inte är direkt relaterade till den teori som står i 

fokus. I materialet som helhet finns både intressanta situationer och tomma ord. Därför tas 
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inte allt material med då det inte skulle tillföra något väsentligt till analysen. Där det valda 

teoretiska ramverket inte ger en tillfredställande förklaring kan andra teorier vara relevanta att 

lyfta fram.  

 

Det totala antalet observationstimmar för studien är elva timmar och tjugo minuter utspritt 

mellan sex olika streamare. Timmarna är inte helt jämnt fördelade mellan de olika 

Twitchkanalerna utan varierar beroende på tempot i chattflödet och hur mycket material som 

finns att ta del av på kanalernas presentationssida. Majoriteten av streamarna observeras inte i 

realtid utan en kopia av streamen observeras som finns tillgänglig på streamares 

Twitchkanaler. Två av streamarna var manliga och tre var kvinnliga. Antalet följare på de 

olika kanalerna varierar mellan cirka 400 000 och 7 miljoner.  

 

4.7 Kodningsexempel 

För analysen av materialet används som tidigare nämnts en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys. För att tydliggöra hur analysprocessen går till är här ett par exempel på den 

faktiska kodningen. 

 

Fältanteckningar Initial kodning Teoriknuten 

kodning 

Teoriknuten 

huvudkod 

Chatten blir stressad när hon ställer 

en plåt med kakor på kanten av 

bänken (fallrisk). Hon fokuserar på 

att smälta choklad och 

kommenterar inte stressen i chatten 

eller rättar till plåten. Chatten 

plågas vidare. Till slut flyttar hon 

plåten och en våg av lättnad 

uttrycks i chatten. 

Chatt interagerar 

med chatt, 

kommenterar det 

som händer. 

Stress. 

Gemensam 

känsloupplevelse 

chattdeltagare 

emellan. 

Ritual. 
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Fältanteckningar Initial kodning Teoriknuten 

kodning 

Teoriknuten 

huvudkod 

Chatten ber chatten om råd 

gällande relationer. Chatten ber 

chatten om råd av studier – får råd! 

 

Känsliga ämnen 

behandlas i 

chatten trotts att 

den är offentlig. 

En känsla av ”vi” 

har etablerats 

som skulle kunna 

förklaras med 

effekten av en väl 

utförd ritual. 

 

Men troligare 

finns en starkare 

koppling till 

exempelvis teorin 

om ”the stranger” 

Ritual. 

 

Bättre (?) 

förklarings-

alternativ 

”the 

stranger” 

Simmel. 

 

Materialet som analyseras är fältanteckningar på observerade händelser under streamen. Det 

sker sedan en initial empirinära kodning av händelserna och sedan sker ytterligare kodning 

där koppling till teori sker.   



 
 
 

26 

 

 

5. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras materialet och utdrag ur fältanteckningarna används för att ge liv 

åt analysen. Analysen sker i huvudsak med hjälp av det valda teoretiska ramverket för denna 

uppsats.  

 

5.1 Streaming ur ett sociologiskt perspektiv 

I kapitel 3 presenteras de sociologiska teorier som huvudsakligen används för analysen i 

denna uppsats. Med bottenklang av teorin om det kollektiva medvetandet (Appelroth & 

Desfor Edles, 2015, s. 83, 89–100; Durkheim, 1960) används för analysen till största del de 

verktyg som tillhandahålls genom Collins utvecklade teori om interaktionsritualer (Collins, 

2004). Analysen presenteras steg för steg under huvudrubrikerna ritual, känsloenergi, symbol 

och moral och situation framför individ. Även analyserat material som inte tydligt förklaras 

av teorin lyfts fram.  

 

5.2 Ritual 

Collins definierar begreppet ritual i fyra delar (2004, s. 41–44, 48–49). För det första ska flera 

individer befinna sig på samma plats och för det andra ska det finnas någon form av barriär 

mot andra som inte deltar. Den tredje delen innebär att deltagarnas uppmärksamhet till största 

del är riktade åt samma håll, så som via en gemensam aktivitet eller gemensamt fokus på ett 

särskilt objekt. Den fjärde delen är att deltagarna upplever någon form av stimuli tillsammans, 

till exempel att de delar en känsla eller upplevelse och synkroniserar rörelser eller 

känsloyttringar.  

 

En väl utförd ritual skapar en upplevelse av intersubjektivitet och gemenskap som sedan 

associeras med symboler (Collins, 2004, s. 41–44, 48–49). Individerna som deltar laddas 

genom detta med känsloenergi och det är just laddningen av känsloenergi som människor vill 

uppleva och som gör att de dras till vissa sammanhang och grupper eller lämnar grupper där 

ingen känsloladdning sker. 

 



 
 
 

27 

 

5.2.1 Samma plats 

Den första delen i begreppet ritual innebär att flera människor ska samlas fysiskt på samma 

plats, vilket inte kan uppfyllas i detta sammanhang då interaktion via nätet undersöks 

(Collins, 2004, s. 48–49). En av de främsta anledningarna till att fysisk närvaro anses vara 

nödvändig är på grund av avsaknaden till respons i många av de tekniska sätt som finns att 

tillgå (Collins, 2004, s. 54). Twitch å andra sidan erbjuder en högre grad av 

responsmöjligheter i jämförelse med andra tekniska kommunikationsmedel då det bygger på 

livestreaming med möjlighet att både interagera med streamaren och med de andra 

chattdeltagarna i realtid. På grund av det är teorin även i detta sammanhang applicerbar, 

relevant och användbar. Med det sagt, innebär inte möjligheten till applicering av teorin att 

streaming likställs med fysiska sammankomster. 

 

För denna uppsats, där virtuella sammanhang undersöks, blir platserna således de olika 

Twitchkanalerna och mer specifikt de streamingsessioner som individer väljer att delta i 

tillsammans med andra. 

 

5.2.2 Gräns mellan deltagare och icke deltagare 

Gränsen mellan deltagare och icke deltagare är den andra delen av vad som utgör en ritual 

(2004, s. 41–44, 48–49). I scenen nedan illustreras hur gränsen mellan deltagare och icke 

deltagare kan ta sig uttryck i streamingsammanhang: 

 

Streamaren sprayar rengöringsmedel på en vägg, klistret från ett märke som tidigare 

suttit på den sitter kvar och massor av hår har fastnat i det (stream 2). En skämtsam 

diskussion pågår gällande om det är könshår eller hundhår. Streamaren zoomar in så 

att chattdeltagarna kan se i detalj hur rengöringsmedlet från flaskan rinner ner över 

klistret och håret. Han skrattar och kvider, lika så chattdeltagarna. Så börjar 

streamaren imitera jargongen på Youtubevideos där olika projekt utförs. 

Chattdeltagarna brister ut i skratt och chatten taggas ”I was here POGGERS”. 

 

Att uttrycka upprymdhet över att få vara med där det händer och när det händer är ett exempel 

på det upplevda värdet av att räknas till de som är deltagare. En yttersta markör för vilka som 

deltar och ingår i gruppen finns i siffran som visar hur många som samtidigt tittar och är 

närvarande på streamen. Det är något som deltagarna uppmärksammar varandra på i chatten, 
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vilket ger en känsla av exklusivitet. Alla har inte möjlighet att delta live men vi som är här, vi 

kan interagera med varandra och med streamaren. Bland chattdeltagarna ger detta sig oftast 

till känna genom uttryck för entusiasm över att vara där, att möjligheten till interaktion finns 

och som ovan exemplifierats, en upprymdhet över att få vara med när det händer. 

 

Ett ytterligare sätt som innebär en skärningspunkt mellan deltagare och icke deltagare, är via 

de regler som streamare kan sätta upp för sina kanaler. Ett exempel är följande: 

 

”NO TOLERANCE POLICY ! You rude, you out~” (presentationssidan från stream 

1). 

 

En del streamare har mycket tydliga regler för hur deltagarna får agera i chatten vilket även 

innebär att de som inte följer reglerna blir exkluderade. Reglerna kan bland annat handla om 

förbud mot att uttrycka sig rasistiskt eller respektlöst (stream 3 och 1). Gott uppförande mot 

streamaren och andra deltagare i chatten är något som uttryckligen sätts upp som en regel i det 

flesta kanaler, dock inte i alla fall som observerats för denna uppsats. En del kanaler har inga 

regler uppsatta på sin presentationssida (exempelvis stream 2) medan andra kan ha så 

specifika regler som till exempel att chattdeltagarna inte får säga till streamaren att hon ser 

trött ut (stream 1). 

 

Collins beskriver att det finns distinktioner eller olika nivåer inom grupper där det sker en 

ytterligare gränsdragning deltagare emellan (Collins, 2004, s. 41). Det är något som även 

identifierades bland deltagarna i streaming på Twitch. Vissa deltagare som stöttar streamaren 

ekonomiskt via prenumeration är mer priviligierade och kan tendera att visa upp sin högre 

rang. I chatten kan de som betalar få tillgång till bättre kommunikationsmöjligheter, mer 

material och extra emotes att uttrycka sig med. De som har tillgång till emotes använder sig 

av dem mycket frikostigt i chatten och det skulle kunna vara för att visa upp att de står 

snäppet närmare streamaren. Utöver det ekonomiska stödet via prenumeration på streamarens 

Twitchkanal kan även engångsdonationer skickas. Under streamar uppmärksammar oftast 

streamarna de deltagare som stöttar dem ekonomiskt genom att säga deras namn och tacka för 

exempelvis en månads prenumeration eller en donation. 

 



 
 
 

29 

 

5.2.3 Gemensamt fokus 

Graden av gemensamt fokus varierar markant mellan de olika streamarna. Det blir bland 

annat tydligt i följande observationer: 

 

I stream 5 interagerar streamaren kontinuerligt med deltagarna och de tittar på flera 

olika videos tillsammans. Det finns ett tydligt genomgående fokus på de 

gemensamma samtal och aktiviteter som utförs. Kommentarerna i chatten är relativt 

väl samlade kring det som diskuteras eller görs.  

 

I en annan stream pratar streamaren med sina vänner på Discord och pysslar med sin 

spelkaraktär, i chatten skrivs det om allt möjligt från spelet till vad som skett på 

dagen i skolan (stream 4). Spretigheten i kommentarerna är framträdande. När sedan 

spelet drar i gång och den första större sammandrabbningen med motståndare sker 

rör däremot kommentarerna i chatten samma ämne, spelet. Kommentarerna handlar 

om vad det är som händer, tips, och uttryck för upprymdhet och förtjusning.  

 

Hos ytterligare en annan streamare, som i vanliga fall streamar när han spelar 

datorspel, gör han sig i ordning för att ställa sig vid en vägg för att förbereda målning 

(stream 2). Han säger att han inte kommer att interagera mycket med chatten för att 

han ska måla och en deltagare kommenterar ”So no different than normal” och fler 

håller med. Chatten skojar om att han hatar dem, men andra säger glatt okej, 

uppfattat eller liknande. När han fortsätter med väggen pratar han mest för sig själv, 

ibland till chatten utan att kunna se deras svar och ibland till vänner på plats. Det 

hindrar inte att mängder av chattkommentarer rullar in. Största fokus ligger på 

honom och det han gör, eller hur han beter sig. 

 

De tre scenarierna ovan beskriver varierande grad av fokus hos chattdeltagarna i olika 

situationer. Den tredje delen i ritualen är att deltagarna ska ha uppmärksamheten riktad åt 

samma håll (Collins, 2004, s. 41–44, 48–49). För de olika streamarna som har observerats 

skiljer det sig otroligt mycket åt för hur framträdande ofokuserade stunder är. Mycket tycks 

bero på streamarens förhållningssätt. Vilken roll streamaren har i att skapa en miljö som 

underlättar ett gemensamt fokus för chattdeltagarna varierar markant. Interaktion mellan 

streamare och deltagare verkar underlätta gemensamt fokus men är inte beroende av det. 
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Större händelser genererar ett naturligt gemensamt fokus men utöver det har chattdeltagarna 

stor egen förmåga att ”koka soppa på en spik” och ta vara på det som erbjuds via streamaren 

för att gemensamt fästa blicken på något. Interaktion och händelser som genererar ett 

gemensamt fokus kan bekräftas i chatten genom att svara streamaren, engagera sig i att ge råd, 

stötta streamaren i en konflikt, kommentera det som händer, uttala sig om hur någon uppför 

sig eller skapa ordvitsar och skämta om det som sker på streamen. Sammanfattningsvis 

framträder det att när streamaren aktivt interagerar med chatten, en gemensam aktivitet utförs 

eller när något speciellt händer under streamen, ökar bekräftelsen deltagarna emellan att de 

har ett gemensamt fokus.  

 

Vidare, gällande fokuspunkt under streamar, cirkulerar den i detta sammanhang 

huvudsakligen runt streamaren själv, vad hen gör och säger. Det gemensamma fokuset 

bekräftas kontinuerligt mellan chattdeltagarna genom deras kommentarer sinsemellan. Den 

attityd chattdeltagarna visar mot streamaren kan variera markant beroende på Twitchkanal. 

Dess ytterligheter är i vissa fall en övervägande attityd från chattdeltagarna av tillgivenhet, 

empati och beundran (stream 1 och stream 4). Som motsats i ett annat fall är tonen från 

chattdeltagarna hård och hånande (stream 2). En blandning av beundran och hån förekommer 

också (stream 2 och stream 5). För dessa fall uppfattas det som att kvinnliga streamare till 

högre grad än manliga mottar kommentarer som vittnar om tillgivenhet, empati och beundran. 

För alla fall, och oavsett typ av attityd som dominerar, skapas ett mer gemensamt 

förhållningssätt för chattdeltagarna i relation till streamaren.  

 

5.2.4 Gemensam upplevelse 

Den fjärde delen av ritualen innebär att deltagarna delar ett stimuli tillsammans, till exempel 

en upplevelse eller en känsla (Collins, 2004, s. 41–44, 48–49). Scenen nedan exemplifierar 

och tydliggör hur ett sådant delat stimuli kan infinna sig: 

 

Efter ett övervägande stort avrådande i chatten bestämmer sig streamaren trots det att 

titta på en video som en deltagare nämnt (stream 5). Videon delas inte, men ljudet av 

publik som ropar och en sportkommentators röst hörs genom streamen. Sedan 

kommer det, ett relativt kort och anspråkslöst dovt knäpp. MMA-fighterns ben går 

av. Streamaren kvider av obehag, chatten signerar lidande, ett lidande som blandas 
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av skratt och kommentarer i stil med ”Vad var det vi sa! Vi sa ju att du inte skulle 

titta!”. 

 

Då ovan nämnda exempel utspelar sig i streamen är fokuset delat och deltagarna och 

streamaren delar en upplevelse som genererar en känslomässig reaktion. Till synes innebär 

den för majoriteten en stark känsla av obehag. 

 

Streamaren ställer en plåt med kakor på diskbänkskanten (stream 1). Hon fortsätter 

att pyssla med annat i köket och verkar nöjd, men fler och fler kommentarer i chatten 

får en allt nervösare ton. ”the cookie tray gives me anxiety D:”, ”dont put it at the 

side of the sink pleaseeeeeeee”.  När streamaren till slut kastar ett öga på chatten och 

blir varse om chattens uttryck för panik rättar hon till plåten och en våg av lättade 

kommentarer skrivs, som till exempel ”finally saved” och ”thanks God she moved 

it”. 

 

I situationen som beskrivs ovan visas ytterligare ett exempel på delad upplevelse. Men i detta 

fall delas inte upplevelsen av streamaren utan endast av flera chattdeltagare. Andra parallella 

samtal förs i chatten samtidigt som detta sker men det starkast laddade ämnet är plåten. 

Deltagarna delar en känsla av stress och oro för kakornas utsatta position och de delar även en 

känsla av lättnad som de visar upp i kommentarerna när kakplåten räddas.  

 

För olika streamar, beroende på streamarens upplägg och för olika händelser, varierar 

naturligt graden och intensiteten i de gemensamma upplevelserna. Gemensamt för när det 

sker är att chatten genomgående visar upp och inför varandra bekräftar att de delar 

upplevelser och känslor med varandra. I vissa sammanhang, som tidigare också beskrivits, 

delas upplevelser även med streamaren själv.  

 

5.3 Känsloenergi 

Bekräftelsen som sker mellan deltagarna gällande deras delade fokuspunkt och delade 

känsloupplevelser är av stor vikt för att känslan av intersubjektivitet och tillhörighet ska 

uppstå (Collins, 2004, s. 44, 48–49). Det leder i sin tur även till att deltagarna laddas med 

känsloenergi. Ett exempel på en deltagares upplevelse är följande: 
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“i love you so much (streamarens namn), i had a bad day at school but can always 

look forward to your streams! thank you so so so much” (stream 4). 

 

Det chattdeltagaren beskriver kan tolkas som att hen trots dåliga upplevelser alltid kan räkna 

med en positiv upplevelse med streamaren och hen associerar streamaren med laddning av 

positiv känsloenergi. Att streamare lyckas generera känsloenergi som får chattdeltagare att 

komma tillbaka är genomgående för de observerade fallen. Entusiasmen när en stream börjar 

är oftast överväldigande och deltagarna är positiva och förväntansfulla. I datorspels-streamar 

så väl som kakbaknings-streamar.   

 

Känsloenergi är något som med tiden klingar av och försvinner. Därför är laddning av 

känsloenergi något som måste göras regelbundet (Collins, 2004, s. 44). I stream 1 uttrycks 

följande: 

 

“I am here once again getting my daily dose of comfy vibes” (stream 1).1 

 

Kommentaren ger uttryck för just det underliggande behovet av återkommande laddning av 

känsloenergi då hen använder uttrycket ”daily dose”. Det illustrerar det även att det vi 

människor söker just är laddning av känsloenergi.  

 

När det gäller känsloenergi och intresset för en stream är följande exempel även av intresse att 

diskutera: 

 

Kameran visar ett grönt landskap och bakhuvudet på en häst (stream 3). Bilden 

skakar lätt i takt med hästens steg. Två kvinnor konverserar med varandra. Flera 

chattdeltarare kommenterar miljön och att de känner sig avslappnade av streamen. 

Efter cirka trettio minuter kommenterar en chattdeltagare ”i like how the viewers 

dropped from 14k to 4k”.  

 

I situationen som beskrivs ovan är de aktiva deltagarna i chatten huvudsakligen positivt 

inställda till den sorts stream som sänds. I de fall deltagande i en stream sker live går det att se 

 
1 Citatet rättat. “I am hero (tolkas som att det avser ordet here) once again getting my daily dose of comfy vibes” 

(stream 1). 
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hur många som för tillfället deltar, och det är möjligt att följa upp- och nedgångar under 

streamens gång. Det syns inte efteråt om streamen sedan läggs upp på Twitchkanalen. 

Kommentaren gällande tittarsiffrornas störtdykning nedåt indikerar starkt att intresset för 

streamen minskar. Det leder i sin tur till en annan intressant del rörande streamens karaktär. 

Genom kommentarer för aktuell stream och genom en snabb genomgång av temat på 

majoriteten av streamarna på kanalen klarläggs att hästridningsstreaming inte tillhör det 

vanligaste temat. Den vanliga typen av stream där brukar innehålla någon form av 

lättkläddhet och mer aktiv interaktion som i detta fall bådadera lyste med sin frånvaro. Olika 

kanaler tenderar att generera olika typer av atmosfär, stämning och attityd hos 

chattdeltagarna. Det skulle helt enkelt kunna vara så att majoriteten av människorna som 

söker sig till hennes kanal är på jakt efter en viss typ av laddning av känsloenergi. Den typ av 

känsloenergi som hennes vanliga streamar genererar finns inte i hästridnings-streamen. Då 

ingen laddning av känsloenergi sker lämnar deltagarna. 

 

5.4 Symbol 

Symboler kan laddas och bli bärare av känsloenergi (Collins, 2004, s. 95–97, 101). Ett sätt 

som visar på hur deltagare relaterar till en symbol som bär känsloenergi är genom 

observationen nedan: 

 

Streamen börjar och fler och fler deltagare hejar i chatten (stream 4). Chatten pratar 

om bakgrundsmusiken och deltagare skriver till streamaren att de vill veta namnet på 

låten och flera lämnar kommentarer som beskriver hur de på grund av streamaren är 

besatta av den. Uttryck för tillgivenhet lämnas. Senare frågar en annan deltagare vad 

streamaren har för tröja. 

 

I detta fall, och i majoriteten av fallen som berörs under denna uppsats, är streamaren själv 

den huvudsakliga symbolen. De går att kopplas samman med att de oftast utgör den 

huvudsakliga fokuspunkten för deltagarna och i och med det blir bärare för den känsloenergi 

som skapas på deras kanaler. Att föremålet för den gemensamma fokuspunkten blir symbolen 

som bär energin vidare är mycket vanligt (Collins, 2004, s. 83). Genom exemplet ovan skapas 

en förståelse för att deltagarna har upplevt sig känslomässigt laddade av streamaren vid flera 

tidigare tillfällen. En positiv känsloupplevelse knyts till ett musikstycke som deltagarna 

associerar med streamaren. Ett intresse finns även för vad streamaren intresserar sig för och 
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vad streamaren väljer i materiell väg kommer också på tal. Det kan handla om kläder eller 

musik som ovan eller till exempel datorutrustning.  

 

Av de observerade kanalerna har fyra av fem länkar på sina presentationssidor till antingen 

egendesignade profilprodukter, till olika företag som säljer kläder eller energidryck, eller 

länkar till specifika produkter. Den positiva känslan som många deltagare uttrycker via 

chatten i olika streamar kan länkas till produkter och genom association till streamaren bära 

vidare den känsloenergi som skapas på streamarens kanal. Ur marknadsföringssynpunkt är 

detta en del av något väldigt intressant. Företag vänder sig i allt större utsträckning till 

influencers och liknande, för att utnyttja det inflytande och förhållande de har till sina följare 

(Kultutnytt om influencers, del 1, 2017). Gällande potentialen för produkter att bära med sig 

positiv känsloenergi är det troligt att profilprodukter har särskild möjlighet att signalera 

tillhörighet och solidaritet.  

 

Ett ytterligare tecken på att streamare blir symboler som bär med sig känsloenergi är genom 

att samtliga streamare som observeras för denna uppsats till olika utsträckning är motiv till 

konst, så kallad fan art. Oftast i någon form av avbildning men även återskapande av konst 

streamaren skapat eller emotes knutna till streamaren. Konsten cirkulerar på andra sociala 

medier som till exempel Instagram och Reddit. 

 

5.5 Moral och situation framför individen 

Som tidigare nämnts är delad fokuspunkt och delad känsloupplevelse hos deltagarna av stor 

vikt för att känslan av intersubjektivitet och tillhörighet ska uppstå (Collins, 2004, s. 44, 48–

49). Det i sin tur kan leda till effekter på moralen hos individerna i den gruppen. I scenen 

nedan beskrivs en situation där detta aktualiseras: 

 

Streamaren sitter vid sin dator i mjukiskläder (stream 2). Han dricker en stor mugg 

kaffe och ser relativt nyvaken ut när han fäller en lite oväntad kommentar. Han säger 

att han borde hyra en strippa för att få sina tittarsiffror att gå upp. Hon ska bara stå 

och se fin ut eller dansa i ett hörn, ”thats how dudes compete with these fucking 

bitches man, you just like, hire a stripper” säger han sen. Chatten reagerar till största 

del med att de tycker det skulle vara kul. Kommentarer lämnas som till exempel 

“TIME FOR ADULT STUFF Pog”,” we tip her with bits” och ”Hot girl promoters 
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are super common”. Några deltagare skriver att han har ju sin animerade lättklädda 

tjej. Chattens uppmärksamhet cirkulerar till största del kring ämnet, det verkar inte 

vara allt för långt från nivån på vad som är moraliskt okej eftersom ingen i chatten 

vilt protesterar eller blir upprörd över det han säger. En del chattdeltagare reagerar 

endast med att skratta och se det ur ett komiskt perspektiv och skriver till exempel 

”PepeLaugh oh no no no” och ” LULW”.  

 

I situationen ovan synliggörs effekterna av väl utförda ritualer. Att rätt omständigheter finns i 

streamingsammanhang för att intersubjektivitet och tillhörighet ska uppstå, visar tidigare delar 

av denna studie. Resultatet av bland annat tillhörigheten, innebär att det påverkar deltagarna 

på det sättet att de vill agera utefter den moral som anses rätt i sammanhanget de befinner sig i 

(Collins, 2004, s. 41–42). Det är i och med dessa sammanhang Goffmans uttryck ”Not, then, 

men and their moments. Rather moments and their men.” (2005, s. 3) erbjuder ett ytterst 

givande perspektiv. Collins tar, som tidigare nämnt, fasta på detta (2004, s. 5) och en bättre 

förståelse för vad det är som egentligen sker kan uppdagas. Drivkraften till agerande från 

individernas sida bottnar i den moral som situationen skapar, inte i individernas personliga 

värdegrund. Att ingen direkt säger emot honom eller ifrågasätter resonemanget tyder på att en 

viss ton satts för samtalet som går över individuella åsikter. Ett annat förklaringsalternativ 

skulle kunna vara att individer som har sådan moral dras till just denna streamares kanal då 

den på flera sätt tycks generera en ”macho”-präglad atmosfär.  

 

För att ge ytterligare nyanser till moral och situation framför individ fortsätter här scenen som 

påbörjades ovan från stream 2. I den aktualiseras även aspekter rörande gränsdragningen 

mellan olika grupper, och därigenom även konstruktionen av gruppers gemenskap: 

 

När streamaren sedan uttrycker osäkerhet kring delar av det han sagt får han ta emot 

kritik från chatten, till exempel lämnas kommentarer som “do it pussy” (stream 2). 

Han som till synes satte tonen och moralen för samtalet till en början kan därefter 

inte heller ta avsteg ur situationen utan konsekvenser. Situationen tillåter inte 

individuella nyanser att få utrymme. Vad streamaren däremot gör och som fungerar 

är att byta fokus, och samtalet cirkulerar därefter runt hur stor risken skulle vara att 

smittas av covid-19 om han tog dit en strippa. 
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Ritualer innebär också en form av ”vi” och ”de” (Collins, 2004, s. 41–42). Gemenskapen 

ritualerna genererar och som samhället vilar på ligger även som grund för dess 

motsättningar då spänningar mellan grupper skapas och utanförskap kan uppstå. För ovan 

nämnda situation aktualiseras flera gränsdragningar mellan olika grupper och spända 

förhållanden kan uppstå mellan dem. För det första presenteras ett spänt förhållande mellan 

manliga och kvinnliga streamare via streamarens yttrande där en underliggande frustration 

och möjligen förakt uttrycks. Synen på en viss typ av kvinnlig konkurrens på Twitch lyfts 

även upp av deltagare i chatten, bland annat via kommentaren ”Hot girl promoters are 

super common”. Kommentaren hänvisar i detta sammanhang till att ekonomiskt stöd, som 

kan ges via Twitch, ges till kvinnliga streamare där utseendet ligger som största grund för 

stödet. Det upplevs som orättvist eller ojämlikt hos en del konkurrenter. För det andra finns 

det en gränsdragning i hur streamare och deltagare diskuterar synen på strippor. Även 

eskorter och prostituerade samtalas det om i chatten. Ingen ifrågasätter eller kritiserar den 

grövre jargong som dominerar diskussionen. Slutligen demonstreras spänningen som 

skapas när avsteg tags från situationens moral. När en åsikt presenteras som inte är i 

samklang med den satta moralen för situationen kritiseras yttrandet. Detta även när det som 

här är streamaren själv som vill ta avsteg från situationens satta moral. Det går att förstå 

kritiken med utgångspunkten att en avvikande åsikt skapar en sårbarhet i gruppens 

sammanhållning, ett hot mot ”viet”. 

 

Det faktum att streamare själva kan ”fastna” i situationens moral gäller inte i alla fall. 

Streamare kan hamna i helt andra lägen vilket synliggörs i följande scen: 

 

Streamarens röst är gäll och upprörd när hon pratar med sin vän som även han låter 

väldigt upprörd (stream 4). Majoriteten av chatten ger sitt fulla stöd till henne under 

bråket och många kommentarer lämnas i stil med denna; ” …stop disrespecting her ! 

(ledsen emote)”. Hon ber chatten vara domare i frågan om hon eller han har rätt i 

bråket. Nästan alla är på hennes sida och hennes vän blir arg och säger att hon kan ju 

säga vad som helst och de håller med då hon är en drottning. Chatten uttrycker 

förtjusning och håller med ”he right though (streamarens namn) is a queen 

(skrattande smily)”. Bråket fortlöper och streamaren börjar lugna ner sig. Då börjar 

kommentarerna variera allt mer. Fler olika åsikter dyker upp. När streamaren själv 

börjar visa vilja till att kompromissa och inte längre verkar säker på att hon har rätt 
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blir samtalet i chatten ännu mer varierande; det kanske är ett missförstånd? Hennes 

väns version kanske är rätt ändå? 

 

I exemplet ovan synliggörs en annan typ av dynamik gällande situation och moral. I den 

streamen anpassar majoriteten av chattdeltagarna sina kommentarer i förhållande till 

streamarens känslotillstånd. De vågar även lyfta fram mer varierande åsikter när streamaren 

visar tecken på att hon själv är osäker. Den moral som anses vara den rätta för situationen 

följer till större utsträckning streamarens känslotillstånd och åsikter för stunden, till skillnad 

från det första exemplet där streamaren (från stream 2) inte kan göra avsteg från den moral 

han själv sätter för samtalet. Skillnaden skulle kunna bero på att i stream 2 yttrar sig 

streamaren i samklang med en utbredd och väletablerad machokultur. Att sedan göra avsteg 

från den innebär ett avsteg från något större än endast de åsikter som dominerar i situationen. 

I streamen med bråket (stream 4) är situationen annorlunda. Ett perspektiv för stream 4 är att 

situationen och ritualens delmoment är intensivare. Det delade fokuset, upplevelsen och de 

starka känsloyttringarna, både från streamare och chattdeltagare, skapar troligen en 

intensivare känsla av samhörighet. Det genererar också delad moral hos deltagarna som för 

denna situation är direkt knuten till streamaren i sig. Ingen koppling görs till ett större ideal 

som det som till exempel machokulturen innehåller. Då blir streamarens position starkare och 

hennes åsikter i situationen blir de som till största grad styr. 

 

5.6 Övriga intressanta händelser 

För de streamar som observeras i denna studie noteras en stor skillnad i hur kvinnliga och 

manliga stramare bemöts av chattdeltagarna. Atmosfären och hur deltagarna förhåller sig till 

streamarna är väldigt olika. Vid streamingsessionerna hos de manliga streamarna uttrycker 

chatten ofta beundran men som också snabbt kunde vridas och få en retsam, hånande ton 

(stream 2, stream 5). Hos de kvinnliga streamarna gav chattdeltagarna i högre utsträckning 

uttryck för tillgivenhet, beundran och ibland även former av kärleksförklaringar (stream 1, 

stream 3, stream 4). Det förekommer även att chattdeltagare vid olika tillfällen vill 

uppmärksamma de kvinnliga streamarna om händelser från sina privatliv. Det rör sig om allt 

från att en deltagare meddelar att hen fått tandställning till att en annan vill berätta att hens 

mamma fått cancer (stream 4).  
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I en av streamarna som sänds av en kvinna visas ytterligare en aspekt av chattdeltagares 

förhållningssätt till streamingtillfället (stream 1). Trots att huvudfokuset ligger på streamaren 

finns en grad av helt fristående kommunikation i chatten. Streamaren aktivitet är lågintensiv 

och chattdeltagare samtalar med varandra och berör ytliga men också förvånansvärt djupa 

frågor. Till exempel frågar en deltagare de andra i chatten om hen ska köpa öl eller snylta av 

sin granne medan en annan frågar om råd gällande studier och en tredje om råd i relationer. 

Alla personer får svar. Oftast sker samtalen när streamaren är en bit bort från kameran och 

pysslar med sitt. De djupa frågorna förbryllar, det skulle kunna förklaras av att en ”vi-känsla” 

etablerats i chatten (Collins, 2004, s. 44, 48–49). Genom att en känsla av samhörighet skapats, 

uppfattar deltagarna att möjligheten finns för att även diskutera djupare frågor. En annan 

möjlig förklaring till att dessa mer känsliga frågor dyker upp i en streamchatt kan vara Georg 

Simmels teori om ”The Stranger” (Appelroth & Desfor Edles, 2015, s. 263–266). Teorin 

beskriver att för människor är det i många fall lättare att anförtro sig till främlingen, som är 

nära men inte en del av gruppen. Då inte främlingen är en äkta del av gruppen behöver heller 

inte hänsyn tas till en rad andra komplexa sociala faktorer. Då relationen till främlingen är 

mer okomplicerad vänder sig människor till hen som kan erbjuda en utomståendes perspektiv 

utan att för den delen riskera att rubba dynamiken i vardagen. Chattdeltagarna är tillgängliga 

för varandra men de behöver inte oroa sig för konsekvenserna av att lyfta potentiellt känsliga 

frågor som skulle kunna påverka relationerna i vardagslivet. De kan även erbjuda varandra 

mer opartiska råd i frågor. Genom att belysa fenomenet med den senare teorin skapas en 

bättre förståelse och troligare förklaringsalternativ för hur det kan uppstå. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits i och med analysen av materialet, i 

förhållande till uppsatsens frågeställningar och syfte. En diskussion förs därefter hur resultatet 

förhåller sig till den tidigare forskning som presenterats tidigare i förhållande till denna 

uppsats. Tankar kring teorins funktion i uppsatsen i förhållande till resultatet lyfts även fram. 

Som avslutning sker en reflektion kring hur studien bidrar till forskningsläget och på vilket 

sätt vidare undersökningar kan göras i förhållande till uppsatsen.  

 

6.1 Slutsats i förhållande till uppsatsens frågeställningar 

6.1.1 Till vilken utsträckning kan känslan av samhörighet eller gemenskap skapas via 

streaming?  

Med det valda teoretiska perspektivet interaktionsritualer av Collins är en poäng att väl 

utförda ritualer skapar intersubjektivitet och gemenskap (Collins, 2004, s. 44, 48–49). I och 

med appliceringen av teorin i analysen av streamingsessionerna, framgår det att inom 

streaming på Twitch finns det rätt förutsättningar för att skapa väl utförda ritualer.  

 

I streamingsessioner skapas platser där människor samlas som innehåller moment som skapar 

band mellan de som är där, i förhållande till de som inte kan vara där. I lyckade ritualer via 

streaming upplever deltagarna delat fokus, delat stimuli, laddas med känsloenergi och besöker 

sammanhangen återkommande. Med dessa förutsättningar observeras i denna studie 

beteenden hos deltagarna, som tolkas som att känslor av samhörighet och gemenskap skapas. 

Uttryck för att en ”vi-känsla” finns mellan deltagarna observeras. Gällande till vilken grad 

känslan av samhörighet och gemenskap kan skapas inom streaming visar analysen på att den 

kan nå en sådan hög nivå att delad moral och delade åsikter formas i förhållande till den givna 

situationen. Genom att flytta fokus från individ till situation skapas en förståelse för att 

drivkraften till agerande från individernas sida bottnar i den moral som situationen skapar, 

inte i individernas personliga värdegrund. 

 

Gällande den delade moralen som genereras uppmärksammas två olika typer. För det ena 

fallet (stream 2) är den moral som initialt sätts av streamaren av en mer bestående karaktär. 

Den moral som sätts i den situationen har en länk till ett vidare spritt ideal, vilket skulle kunna 

vara en orsak till dess orubblighet. Moralen som är kopplad till det vidare spridda idealet kan 
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också innebära en stark gemenskap för de som lever utifrån idealet. I det andra fallet tycks 

moralen förändras utifrån streamarens ändrade attityd (stream 4). Där är moralen endast 

knuten till streamarens åsikter och ingen länk till större vida spridda ideal finns. Åsikter och 

moral tycks i vissa fall ha en statisk karaktär och i andra en mycket dynamisk. Känsloenergi 

är som tidigare nämnts en tillfällig vara, som individer söker sig till för att på nytt laddas när 

den tagit slut. Olika streamar har sina separata atmosfärer där olika typer av gemenskaper 

formas och olika typer av moral aktualiseras. Ett möjligt perspektiv på det, är att åsikter och 

moral på samma sätt som känsloenergi är något som laddas upp och klingar av. Precis som 

känsloenergi är något som individer bär med sig mellan olika sammanhang, bär de också med 

sig den moraliska ståndpunkten olika situationer genererat.  

 

6.1.2 Hur kan värdet av social interaktion via streaming förstås utifrån ett sociologiskt 

perspektiv? 

I analysen för denna studie appliceras huvudsakligen Collins (2004) teori om 

interaktionsritualer på virtuella sammanhang. Genom analysen framgår det att i 

streamingsammanhang på plattformen Twitch finns kapaciteten att skapa samhörighet, 

gemenskap och genom det generera delad moral. De effekterna, som analyseras i fysiska 

sammanhang, finns alltså även närvarande i streamingsammanhang och teorin urskiljer 

dynamiken och delarna i interaktionen som skapar gemenskap. Med utgångspunkt ur det 

sociala sammanhangens värde för människans hälsa (Durkheim, 2005), är det största 

värdet av interaktion via streaming utifrån det perspektivet just dess kapacitet att skapa 

samhörighet och gemenskap. Genom att även se till människans förmåga till kollektiv 

medvetande (Durkheim, 1960) är det ytterst intressant att se att även i 

streamingsammanhang är gemenskapen tillräckligt effektfull för att skapa delad moral eller 

delade åsikter. 

 

6.1.3 Finns det någon skillnad i hur känslan av samhörighet eller gemenskap skapas i 

streaming rörande virtuella aktiviteter respektive verklighetsrelaterade aktiviteter? 

I denna studie observeras streamingaktiviteter av både virtuell karaktär och 

verklighetsrelaterad sådan. I analysen finns exempel av båda karaktärerna. Det framgår i 

genomgången av materialet att aktivitetens karaktär ur den aspekten inte innebär en 

tillräckligt stor skillnad för att synas. För de observerade fallen noteras ingen större skillnad i 

hur känslan av samhörighet skapas i streaming rörande virtuella aktiviteter respektive 
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verklighetsrelaterade aktiviteter. Verklighetsrelaterade respektive virtuella aktiviteter erbjuder 

båda olika typer av händelser för deltagarna att fästa blicken vid. Det är händelserna i sig som 

spelar den större rollen i hur gemenskap tar form, inte dess karaktär. Med det sagt är det i 

denna studie dominerande att streamaren själv är den största fokuspunkten, som sedan 

genererar flera ytterligare typer av händelser som chattdeltagarna reagerar på och diskuterar. 

Fler slutsatser rörande streamingens verklighetsrelaterade eller virtuella karaktär, finns i 

avsnitt 6.3 Resultat i förhållande till tidigare forskning. 

 

6.1.4 Vad kan konsekvenserna vara för människors tillvaro när interaktion och samhörighet 

till allt större grad sker online? 

Denna fråga har en mer reflekterande karaktär och här redovisas de reflektioner som kommer 

utifrån arbetet i och med undersökningen. Frågan leder huvudsakligen till reflektioner på två 

områden, dels gemenskap i förhållande till streamingens internationella karaktär, dels i 

förhållande till människors oro över ungas ökade närvaro på internet och tillgänglighetens 

goda och onda. 

 

Den första reflektionen gäller gemenskap i förhållande till streamingens internationella 

karaktär. Globaliseringen har på många sätt förändrat hur vi människor förhåller oss till 

varandra (Appelroth & Desfor Edles, 2015, s. 762–763). Twitch är en internationell plattform 

(Just Chatting - Twitch Statistics and Charts, 2021) och för de sammanhang som observeras i 

denna studie representeras en mångfald av nationaliteter hos deltagarna. Vidden av 

nationaliteter synliggörs genom att deltagare själva nämner det. I och med den internationella 

karaktären och tillgången till olika sammanhang som i detta fall streaming möjliggör, kan en 

mångfald av kunskap och kultur skapas. Om starkare internationella gemenskaper kan frodas 

via internet, kan det då också leda till större internationell solidaritet? Utifrån Collins teori 

vilar samhället på mindre gruppers solidaritet med varandra (Collins, 2004, s. 41). Med det 

som grund, leder det till frågan om det kan påverka det samhälle vi har idag och omforma 

våra identiteter på ett djupare plan.  

 

Twitch är ett av de sociala medier som domineras mest av människor under 25 år i Sverige 

(Svenskarna och internet 2020, 2020). En vanlig reaktion, som i många olika sammanhang 

dyker upp, när det gäller människors (särskilt yngres) ökade närvaro på internet är frågan om 

det är farligt eller ej. I de traditionella medierna som i allt högre grad väljs bort bland unga, 
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finns det en större risk, eller chans, att konsumera material som personen inte aktivt vill 

konsumera. I och med internet och sociala medier finns det en enorm möjlighet till val. Valen 

kan innebära att människor kan få ta del av material av mycket större variation än det 

traditionella medier erbjuder men valmöjligheterna kan också leda till att personer endast 

konsumerar material av ytterst snäv variation. I och med den tidigare forskning som lyfts upp 

i denna uppsats syns en tydlig närvaro av de problem som samhället i stort brottas med även 

inom streamingsammahang. ”Du blir vad du äter” är ett välkänt talesätt och även ”Du blir 

som du umgås”. Utifrån resultaten i denna studie verkar det vara applicerbart på det sättet att 

de sociala sammanhang en person vistas i online kan komma att påverka hens moral i 

situationen. Känslan som sammanhanget genererar kan även komma att följa personen in i 

nästa situation. Det kan tolkas som att sammanhangen online precis som i fysisk miljö 

påverkar människor till olika grad beroende på situation och relation till gemenskapen, detta 

både på gott och ont. Anammar människor alla typer av beteenden och åsikter de exponeras 

för? Gällande det kan en självrannsakan snabbt ge ett svar på frågan.  

 

6.2 Slutsats i förhållande till uppsatsens syfte 

De sociologiska teorierna kan ses som verktyg för att undersöka samhällets struktur, analysera 

och uppmärksamma dess problem och söka efter lösningar som bidrar till att bygga ett bättre 

och starkare samhälle. Att dissekera problem är nödvändigt för att förstå dem, men ofta kan 

samtalen fastna just där, att cirkulera kring problemen och lösa ”symptom” i stället för att på 

ett mer grundläggande plan se vad som kan göras för att angripa problemets källa. För att ta 

steget vidare bör källorna till problemen undersökas och som mål för detta borde vara att 

stärka de delar som bidrar till fungerande relationer mellan människor, grupper och 

samhällen.  

 

I detta sammanhang handlar det om att undersöka den plattform som finns tillgänglig online. I 

många sammanhang i Sverige kan attityden gentemot det sociala livet på nätet vara 

oförstående, oro, blasé-artat eller att det uppfattas som ofullkomligt. Genom att studera den 

interaktion och det sociala liv som existerar online kan det genom denna uppsats fastställas att 

den gemenskap som finns inte bör förbises som något sekundärt, utan tas på allvar. Delarna 

för att kunna skapa en starkare gemenskap finns där och konsekvenserna av att dela en 

gemenskap med andra finns också där, så som exempelvis i situationen delad moral.  
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Som tidigare nämnts i teorin rörande interaktionsritualer menar teoretikern att det som skapar 

sammanhållning också ligger som grund till samhällets motsättningar, det vill säga spänningar 

mellan grupper och utanförskap (Collins, 2004, s. 41–42). På många sätt kan det gå som en 

sanning men i förhållande till denna uppsats går det att se på saken i ett annat ljus. När det 

gäller hur gemenskap skapas finns det tillvägagångssätt som innebär att spänningar och 

avstånd mellan grupper växer. Det finns andra typer av gemenskap där den aspekten inte alls 

är lika framträdande. I de sammanhangen har de stora delarna i gemenskapens grund en 

betydligt mer positiv karaktär. I den gemenskap där spänningar mellan grupper får näring i 

processen skapas gemenskapen på bekostnad av någon annan, individ eller grupp. I den andra 

typen av gemenskap skapas den med en stark betoning på de positiva känslor en individ, 

grupp eller aktivitet tillför medlemmarna.  

 

Det kan vara intressant och frestande att vidare studera hur de gemenskaper tar form som 

skapas med starka inslag av att göra det på bekostnad av andra. Det är dock mer relevant att 

undersöka de sammanhang där individer lyckas skapa en samhörighet och gemenskap med en 

inkluderande och positiv karaktär. Genom att förstå de sistnämnda sammanhangen kan 

kunskap skördas för att göda dem, rekonstruera deras struktur och sprida kunskapen för att 

sådana gemenskaper ska kunna få en dominerande karaktär och bidra till sammanhållning, i 

stället för att samhörighet skapas på bekostnad av andra. 

 

6.3 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Den tidigare forskning som lyfts fram i denna uppsats visar att den arena som internet och 

streaming erhåller i detta sammanhang återspeglar förtryck och problem som samhället i 

stort ej fått bukt med. Dessa problem skapar för många sämre förutsättningar för att få 

positivt laddade upplevelser och sammanhang. Närvaron av rasism på Twitch är 

konstaterad (Gray m.fl., 2016). Den har studerats och forskarna fann att den på olika sätt 

bagatelliseras och normaliseras under live-streaming. På grund av frånvaron av kvinnliga 

e-sportare analyseras i en annan studie bland annat kommentarer i chatten på Twitch under 

streamar (Ruvalcaba m.fl., 2018). Undersökningen visar att sexuella trakasserier är elva 

gånger frekventare mot kvinnliga streamare än manliga. En potentiell drivkraft till sexuella 

trakasserier är att boosta sin egen maskulinitet och den destruktiva maskuliniteten har i sin 

tur i flera olika sammanhang undersökts när det gäller spelkulturer med mera (Fox & Tang, 

2014; Maass m.fl., 2003). I förhållande till dessa forskningsresultat går resultatet av denna 
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studie inte i någon annan riktning. Alla problem som lyfts upp i ovan nämnda studier 

påträffas inte direkt medan andra ger sig till känna på tydligare sätt. De tydligaste exempel 

som går att diskutera i förhållande till denna studies resultat är dels observationen av ett 

samtal med sexistisk karaktär, dels hur deltagarna i detta samtal låses fast vid den typen av 

moral i och med situationen de befinner sig i (stream 2). Det ger nyans till problemet då 

individens åsikter spelar mindre roll för samtalets riktning. En ytterligare intressant aspekt 

i sammanhanget är det faktum att hos de manliga streamarna som observerats för denna 

studie byggdes gemenskapen till högre grad på bekostnad av någon annan än hos de 

kvinnliga streamarna. Tonen hos chattdeltagarna var så pass olika att det noterades. Om det 

är en tillfällighet eller inte går det däremot inte att säga något om då endast fem olika 

kanaler observerades.  

 

Den sociala aspektens betydelse för deltagandet på streamingplattformar är något som i den 

tidigare forskningen betonats som en viktig drivkraft (de Wit m.fl., 2020; Hilvert-Bruce m.fl., 

2018; Johnson, 2019). Möjligheten till social interaktion och samhörighet spelar båda en roll i 

vad det är som gör live-streaming attraktivt (de Wit m.fl., 2020; Hilvert-Bruce m.fl., 2018). 

Sökandet efter de sociala aspekterna av live-streaming kan också bottna i en brist på 

sammanhang och stöd i den fysiska verkligheten (Hilvert-Bruce m.fl., 2018). Påfrestande och 

svåra tider i livet kan leda till ett ökat aktivt deltagande på streaming-plattformar (de Wit 

m.fl., 2020). Deltagande i virtuella sammanhang kompenserar till viss grad för brist på 

sammanhang och samhörighet i den fysiska världen. Tecken på bekräftelse av detta 

observeras i de streamar som utförs i och med denna studie. Det faktum att till exempel 

känslig information delas i chatten av deltagare skulle bland annat kunna indikera brist på 

stöd i den fysiska verkligheten (stream 4).  I förhållande till de sociala aspekternas betydelse 

bidrar denna uppsats med kunskap om hur gemenskap skapas under streaming. Hur 

gemenskapen genereras tar olika uttryck, där vissa sammanhang i större grad skapar känslan 

av gemenskap på bekostnad av någon annan individ eller grupp. Andra sammanhang skapar 

gemenskapen via betoning på de positiva känslor en individ, grupp eller aktivitet tillför 

medlemmarna. 

 

I studien utförd av Vandenberg med flera (2021) undersöks hur gemenskap och samhörighet 

skapas online i och med pandemin med fokus på live-streaming av konserter . Det teoretiska 

ramverket för undersökningen består bland annat av teorin rörande interaktionsritualer 
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(Collins, 2004) och teorin gällande det kollektiva medvetandet (Durkheim, 1960). Syftet är att 

undersöka till vilken grad live-streamade konserter kan skapa social solidaritet när 

möjligheten till fysiska träffar inte är möjlig. Resultatet visar att i interaktionen mellan 

deltagarna finns både gamla och nya mönster i hur en känsla av samhörighet skapas. En viktig 

upptäckt är att deltagarna använder sig av minnen från fysiska konserter för att skapa en 

känsla av samhörighet och författarna frågar sig bland annat hur deras upptäckt förhåller sig 

till exempelvis plattformen Twitch. I förhållande till den studien visar resultatet i denna 

undersökning att applicering av teorin gällande interaktionsritualer (Collins, 2004) ger 

givande perspektiv även i streamingsammanhang på Twitch. Alla aspekter av ritualers 

utförande går att finna i streaming. Varken hänvisningar till tidigare händelser, eller minnen 

av fysiska event med mera, är något som noteras som ett avgörande ingrediens för att skapa 

en känsla av samhörighet för de valda streamar i denna studie. Det som är i fokus är nuet, och 

deltagarna upplevs som otroligt kunniga i att ”koka soppa på en spik” och göra till synes 

intetsägande händelser till något de kan sluta sig samman kring. Således kan det utifrån de fall 

som här observeras, konstateras att den virtuella gemenskap är ”tillräcklig” som den är i sin 

virtuella form. 

 

6.4 Teorins roll i förhållande till resultatet 

Teorin i denna uppsats vävs in dels som en del av frågeställningen, dels utgör den det 

huvudsakliga verktyg som används för analysen av det inhämtade materialet. Dess roll 

innebär att perspektivet på situationen som undersöks faller i nytt ljus och i och med det 

skapar en bättre förståelse för i detta fall bland annat gemenskapens dynamik i 

streamingsammahang. Som ovan även nämnts leder det till en ökad förståelse för hur en 

grupp presenterar delad moral eller delade åsikter. Genom att flytta fokus från individ till 

situation skapas en mycket bättre förståelse för vad det är som egentligen sker. Drivkraften till 

agerande från individernas sida bottnar i den moral som situationen skapar, inte i individernas 

personliga värdegrund. Teorin i det sammanhanget har bidragit till ytterst intressanta insikter.  

 

De valda teoretiska perspektiven ger en mycket stark infallsvinkel på det sammanhang som 

undersöks, de är tillämpningsbar och ger givande resultat men genom att låta valda teorier 

dominera, faller givetvis andra perspektiv bort. Ett exempel på ett perspektiv som flertalet 

gånger skulle kunnat beröras är genus. Ett genusperspektiv skulle kunna läggas till de andra 
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teorierna, men genom att endast se till dem kan de utvecklas fullständigare. En ytterligare 

anledning till att avgränsa perspektiven är att tillgång till tid är knapp. 

 

Något dessa teorier för övrigt bidrar med i detta sammanhang är att ge en förklaring, 

förståelse och perspektiv på vad det är som gör att människor kan delta i till synes 

obegripliga aktiviteter och få någonting ut av dem. Att laddas med en positiv känsloenergi 

i vissa sammanhang och kanske dräneras i andra är nog något som alla till olika grad 

upplever. Att få ett regelbundet flöde av positiva känsloupplevelser och på något sätt ingå i 

en gemenskap är viktigt för människors välmående (Collins, 2004; Durkheim, 2005). Detta 

är något som streamare potentiellt kan bidrar med för tusentals individer världen över. Med 

detta i åtanke skapas en större respekt för streaming av kategorin kakbakning, spel och 

målning med mera.  

 

Men hur förklaras människor som går emot strömmen utifrån detta perspektiv Collins 

(2004) erbjuder om ritualer, symboler och känsloenergi? Till exempel politiska kampanjer 

eller konflikter i samhället. Collins skriver att olika grupper har olika stora förutsättningar 

att skapa väl utförda ritualer och symboler som leder till känsloenergi mycket beroende på 

vilka resurser de har att tillgå. Nog finns det individer som tillhör den starkare gruppen 

men som likväl tar parti med den svagare? Eller individer som i vissa sammanhang skulle 

tjäna på att hålla tyst men som ändå talar? Collins skriver också att det vi människor söker 

just är känsloenergi (Collins, 2004, s. 44), men hur går det valet till; att gå från en stark 

grupp till en svagare om avkastningen på känsloenergi blir sämre? Det här skulle kunna 

vara ett område där andra teorier kan erbjuda ett mer tillfredsställande 

förklaringsalternativ. Eller det kanske inte är mängden av känsloenergi som räknas utan 

bara att vi får det i någon form? 

 

6.5 Resultatet i förhållande till metod 

I uppsatsens metodkapitel finns reflektioner rörande val av metod, bland annat för och 

nackdelar kopplat till valet. De tankar som presenteras där följer även med i förhållande till 

resultatet för studien. Inga ytterligare reflektioner som tillför något av intresse görs i 

förhållande till resultatet.  
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6.6 Studiens bidrag till forskningsläget och rekommendationer till vidare forskning 

Det denna uppsats bidrar med är att belysa den arena streaming utgör för att skapa 

samhörighet och gemenskap. Genom att flytta fokus från individ till situation skapas en 

mycket bättre förståelse för vad det är som egentligen sker. Gemenskapen i dessa 

sammanhang har så pass stark karaktär att den innefattar anpassning hos de deltagande 

individerna i formandet av åsikter. Det i ger ett intressant perspektiv på upptakten till att en 

grupp presenterar delad moral eller delade åsikter. Drivkraften till agerande från 

individernas sida bottnar i den moral som situationen skapar, inte i individernas personliga 

värdegrund.  

 

När det gäller hur gemenskap skapas finns det tillvägagångssätt som innebär att spänningar 

och avstånd mellan grupper växer. Det finns andra typer av gemenskap där den aspekten 

inte alls är lika framträdande. I de sammanhangen har de stora delarna i gemenskapens 

grund en betydligt mer positiv karaktär. I den gemenskap där spänningar mellan grupper 

får näring i processen skapas gemenskapen på bekostnad av någon annan, individ eller 

grupp. I den andra typen av gemenskap skapas den med en stark betoning på de positiva 

känslor en individ, grupp eller aktivitet tillför medlemmarna. 

 

Att vidare undersöka de sammanhang där individer lyckas skapa en samhörighet och 

gemenskap med en inkluderande och positiv karaktär skulle vara ytterst intressant. Genom att 

förstå de sammanhangen på djupare nivå kan kunskap skördas för att göda dem, rekonstruera 

dess struktur och sprida kunskapen för att sådana gemenskaper ska kunna få en dominerande 

karaktär och bidra till sammanhållning i stället för att samhörighet skapas på bekostnad av 

andra. Vidare observationer skulle för det syftet vara givande och intervjuer skulle även 

kunna göras för att inhämta ytterligare perspektiv.  

 

För vidare forskning skulle ett annat spår kunna vara att se om det finns en mer 

genomgående skillnad i hur gemenskaper som byggs runt en manlig- respektive kvinnlig 

streamare. Är det så att gemenskap byggd på andras bekostnad är vanligare hos de manliga 

streamarna? Eller är det endast en slump att den tendensen finns hos det för denna uppsats 

observerade fallen? Är det kopplat till aktiviteterna som utförs eller machokulturer? 
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Ett tredje område skulle kunna vara identitet. Streamingkulturen möjliggör för 

internationella gemenskaper att växa fram vilka dessutom är ytterst lättillgängliga för 

gemene man i vardagslivet. Hur påverkar detta individers identitet och relationer till sina 

fysiska sammanhang? För de som är aktiva i en streaminggemenskap, hur stor del av deras 

sociala liv utspelar sig inom ramarna för streamingsammanhangen eller liknande 

internationella gemenskaper online? En kvantitativ undersökning skulle vara intressant för 

att få en mer vidtecknade bild av situationen.  
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Bilaga 1 

Stream 1. Kvinna, cirka 400 tusen följare på Twitch. Observerad stream innehåller bakning.  

Stream 2. Man, cirka 3 miljoner följare på Twitch. Observerad stream innehåller målning av 

streamarens sovrumsvägg. 

Stream 3. Kvinna, cirka 2,5 miljoner följare. Observerad stream innehåller hästridning.  

Stream 4. Kvinna cirka 7 miljoner följare på Twitch. Observerad stream innehåller datorspel 

samt bråk över telefon med en annan streamare.  

Stream 5. Man, cirka 1,5 miljoner följare på Twitch. Observerad stream innehåller 

videotittning och datorspel. 
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Ordlista 

Bits, en virtuell vara som införskaffas på Twitch. 

Chatt, en spalt intill den direktsända videon där individer som tittar på streamen kan skriva 

kommentarer som både streamaren och andra tittare ser. 

Chattdeltagare, individer som tittar på streamen och som väljer att skriva kommentarer i          

chatten. 

D:, uttrycksätt för negativ känsloförnimmelse. Symboliserar en ledsen mun och ögon. 

Emotes, symboler som används på Twitch för att uttrycka känslor och/eller göra anspelningar 

på intern kultur. 

E-sport, förkortning av ordet elektronisk-sport, tävlingar som utförs i en virtuell miljö. 

Hot girl promotion, ekonomiskt stöd ges där utseendet på mottagaren (hot girl) är av vikt för 

att donationen ska äga rum. 

Influencer, person som är aktiv virtuellt och har ett stort nätverk av följarna online. 

Influencern kan genom det nå ut med budskap, reklam med mera, till ett stort antal 

människor. 

LULW, skrattande Twitch-emote. 

Macho, förkortning av ordet machismo, används ofta för att beskriva ett toxiskt mansideal. 

Massively multiplayer online role-playing game, en genre av datorspel där spelarna skapar 

spelkaraktärer och interagerar med varandra utifrån dessa i en virtuell värld. 

PepeLaugh, skrattande Twitch-emote.  

Pog eller poggers, Twitch-emote, används oftast som uttryck för att visa entusiasm. 

Smily, symboler som uttrycker känslotillstånd.  

Stream, direktsänd video.   

Streamare, person eller personer som sänder live-videon. 

Twitch, webbplats där användare kan direktsända videos.  

Youtube, webbplats där dess användare kan ladda upp videos. 
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Youtuber, individ som laddar upp videos på Youtube. 

 


