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Abstrakt 
Vad är det som gör att en miljon människor lägger tid på att streama datorspel? Live streaming 
har funnits sedan 1920-talet, då i form av musik i hissar. På 1990-talet började hemdatorer 
utvecklas hårdvarumässigt tillräckligt för att kunna streama film och ljud. Med en kvalitativ 
enkät publicerad på nätet undersöker vi i den här uppsatsen varför en miljon personer idag väljer 
att streama när de spelar dator eller tv spel. Resultat vi kommer fram till är ett antal kategorier 
med olika motiveringar till varför en person väljer att dela med sig av sina spelupplevelser till 
andra. 
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Begreppsanalys 
Streaming: Det vi i den här uppsatsen kallar streaming är när en person spelar in och sänder ut 
video och/eller audio av vad där är han/hon gör för någonting. Streamingen sker över internet 
och i realtid. 
 
Streamare: Sändare, person som skapar själva innehållet till sin stream. 
 
Viewer: Åskådare, personer som ser på streams. 
 
Stream: En kanal, platsen där streamaren sänder sitt innehåll och viewers kan gå för att se det 
innehållet. 
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Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Madelen Hermelin för all hjälp vi har fått under arbetets 
gång. Vi skulle även vilja framföra ett tack till alla som svarat på vår enkät samt de som hjälpt 
till med att korrekturläsa. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Vad är det som gör att en miljon människor lägger tid på att streama datorspel? Vad är det som 
motiverar dom? I artikeln “Starcraft from the stands; understanding the game spectator”(2011) 
skapar författarna kategorier som avser viewer-sidan av streamingcommunityn. Den här 
uppsatsen avser att täcka den andra sidan av streamingcommunityn dvs själva sändaren, 
streamer-sidan. 

1.2 Bakgrund 
Live streaming har funnits sedan 1920-talet, då i form av musik i hissar. Från 1990-talet började 
datorn utvecklas hårdvarumässigt tillräckligt för att kunna streama film och ljud. Men 
möjligheterna till att nå ut till en större publik var dock begränsad på grund av höga kostnader på 
datorkomponenter som krävdes för att se eller sända en stream. Allteftersom att hårdvaran för 
datorer utvecklades och blev billigare blev även streaming större. Även utvecklingen och 
standardiseringen av olika protokoll och tekniker, såsom HTTP och HTML har varit viktig för 
framväxten av internetbaserad live streaming. (WikiA, 2014) Idag har det gått så långt så att det 
är ovanligt om streamen man kollar på inte erbjuder en upplösning på 720p, vilket är skulle 
motsvara en vanlig sändning i till exempel SVT.  
 
År 2007 grundades Justin.tv och bestod i början av endast en kanal med en person vid namn 
Justin Kan. Justin gick omkring med en kamera på sin keps som var ansluten till en laptop i hans 
ryggsäck för att på så vis streama sitt dagliga liv. Justin.tv som i början var en stängd sida 
öppnades i oktober 2007 upp för allmänheten att streama. (JustinTV, 2014) 
 
År 2011 skapades Twitch.tv med tanken att Twitch skulle vara en systersida till Justin.tv och 
fokusera enbart på streaming av dator/tv - spel(WikiB, 2014). Twitch har idag växt om Justin.tv 
och är världens största tjänst för att streama spel med 45 miljoner viewers samt 1 miljon aktiva 
streamare varje månad. (TwitchD, 2014)  
 

1.3 Syfte & frågeställning 
Oded Nov(2007) undersökte i sin artikel motivationen till att skriva på wikipedia och Stoeckl, 
Roherimer och Hess(2007) undersökte vad som motiverar till att skapa webloggar och 
videobloggar. Dessa är exempel på undersökningar som gjorts gällande skapandet av 
användargenererat innehåll på webben. De kommer fram till faktorer och kategorier om vad som 
motiverar personer att bidra till skapandet av detta. 
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Cheung och Huang har i sin artikel(2011) undersökt åskådarsidan till streaming av datorspel. 
Vad de  kommer fram till ett antal personifieringar gällande varför folk ser på streamad e-sport.  
Sidor för streaming så som Twitch.tv är sidor som bygger på användargenererat innehåll. Med 1 
miljon aktiva streamare varje månad som skapar innehåll är det tydligt att många anser 
streaming vara någonting värt att lägga ner sin tid på. Syftet med den här uppsatsen är att göra en 
undersökning om streamare av datorspel. Vad vi vill ta reda på är anledningen till varför de 
streamar.  
 
Vår frågeställning: 
● Vad motiverar streamare att streama datorspel? 

 

1.4 Avgränsningar 
Datorspel och streaming av datorspel är ett brett område. Området består av olika genrer och 
typer av spel. Genrerna kan delas in undergenrer som ibland är väldigt specialiserade. 
Skillnaderna i vad de olika genrerna har för mål och spelsätt kan vara så stora att de har 
ingenting eller ytterst lite gemensamt. Dessa skillnader gör det svårt att få fram resultat som 
passar in på streaming av alla spelgenrer och undergenrer. Vi har därför valt att begränsa oss till 
ett antal genrer för att kunna komma fram till en mer konkret slutsats. De genrer som blev valda 
är: MOBA/ARTS, FPS, RTS och MMO. Dessa valdes för att få ett så brett urval som möjligt av 
de som var de populäraste genrerna att streama vid tidpunkten. Se avsnitt 3.2 för beskrivning av 
genrerna. 
 
Det finns även flera olika plattformar tillgängliga för de som streamar. Plattformen vi valde att 
undersöka är Twitch. Den valde vi därför att det är idag den största plattformen för just 
streaming av spel. Eftersom att det är den mest etablerade plattformen så är det även lättare att få 
svar till vår enkät på forum. 
 

1.5 Kunskapsprodukt 
Produkten av den här uppsatsen är en beskrivande fallstudie gällande motivation till streamande 
av datorspel. Se avsnitt 2.1 för mer om forskningsansatsen.  
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2. Metod 
I den här delen presenteras tillvägagångssättet av hur vi har utfört studien. 

2.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen som uppsatsen använder är en beskrivande fallstudie som täcker streaming 
av datorspel. Enligt Oates(2006, s141) fokuserar fallstudier på en specifik inriktning för att få 
insikt i dess liv genom att undersöka på djupet. En beskrivande fallstudie ger en analys av ett 
kontext och vad som händer däri. Vidare förklarar han att även fast fallstudier ofta har inslag av 
att vara detaljerat för att gå mer på djup snarare än bredd så är det viktigt att inte bara använda en 
källa utan att samla in data från så många källor som möjligt. Eftersom att miljön som fallstudien 
undersöker redan finns är det bäst att undersöka den där i sitt naturliga tillstånd. Området som 
den här uppsatsen kommer att behandla är streaming-communityn för datorspel. Plattformen 
som utgör miljön för undersökningen är streaming-webbsidan Twitch och uppsatsen kommer att 
använda sig av enkäter riktade till de som streamar. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
I den här uppsatsen valde vi att använda oss av kvalitativa onlineenkäter som 
datainsamlingsmetod.  
Enkäter i form av onlineenkäter i google docs valdes som metod eftersom vi anser att urvalet 
från intervjuer skulle bli för begränsat. Utöver det så finns målgruppen spridd över hela världen 
och intervjuer skulle bara ge data från ett litet geografiskt område. En enkät utlagd på internet 
ger större möjligheter att nå ut till ett brett område. Enligt oss var då det bättre alternativet att 
använda onlineenkäter. Eftersom enkäten gjordes kvalitativ så är utformningen naturligtvis 
annorlunda än om den varit kvantitativ. En kvantitativ enkät fokuserar mer på att få stora 
mängder av väldigt grundliga svar. Det vår kvalitativa enkät ger är förhållandevis färre svar än 
en kvantitativ enkät, dock fler än intervjuer.  
 
Frågorna var öppna för att ge djup på svaren. Alternativet hade varit stängda frågor, som dock 
bara ger grundlighet och ej bidrar med någonting relevant till vår frågeställning. Vi hade även 
stängda frågor för att göra grupperingsprocessen lättare samt kunna uskilja om det är 
urvalsgruppen som svarat. Se bilaga för enkäten. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
Efter att ursprungligen ha valt område att undersöka, streaming av datorspel, så blev det 
nödvändigt att välja målgrupp att inrikta oss mot. Först hade vi två grundläggande områden 
inom streaming att välja bland. De områdena var de personer som står för streamandet eller 
konsumenterna, alltså åskådarna. 
 
Att göra vår undersökning baserad på de personer som streamar beslutades i överläggning med  
handledaren efter att läst på om ämnet. Den litteratur som hittades var riktad mot att undersöka 
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streaming av datorspel i allmänhet eller fokuserade på att undersöka åskådarsidan i streaming av 
datorspel. Cheung och Huang(2011) skrev en artikel där de undersöker åskådare av streamade 
datorspel och kommer bland annat fram till ett antal personifieringar om åskådare av när andra 
spelar spel. Deras artikel var inspirerande för oss och vi kom på tanken att det vore intressant att 
göra något liknande. Då Cheung och Huang i deras artikel redan behandlar åskådarsidan tänkte 
vi istället att undersöka den andra änden, de som streamar, skulle vara mer intressant och 
givande. 
 
När beslutet att inrikta oss på streamare tagits, framkom valet om att avgränsa oss ännu mer. Vi 
ansåg att det behövdes eftersom att streaming av datorspel är ett brett ämne som omfattar många 
olika generar. Beslutet blev att välja en specifik spelgenre att avgränsa oss till. För att bestämma 
denna genre granskades Twitch med syfte att välja den genre som var populärast. Det visade sig 
vara MOBA/ARTS-genren som då valdes. 
 

2.3.1 Pilotenkät 
Vi började med att skapa en pilotenkät och lägga ut den på diverse internetforum. Det visade sig 
dock snabbt att avgränsningarna gällande genre var för snäv och att pilotenkäten inte frågade 
specifikt efter den information som var tänkt. Svaren som samlades in(de som var seriösa) blev 
för få och var många gånger inte så utförliga som önskats. Det kom även in synpunkter från 
respondenterna om saker i enkäten och som de ansåg var fel. Vi hade till exempel kallat genren 
som pilotenkäten undersökte för “MOBA”. Det visade sig att skaparna av de spel som associeras 
med genren hade egna benämningar för vad de kallade den. Beroende på vilket spel 
respondenterna spelade så kallade många genren för “ARTS” istället för “MOBA” och blev 
provocerade när vi endast använde benämningen MOBA. 
 

2.3.2 Enkät 
Efter att ha avslutat pilotstudien och analyserat resultatet började vi utforma den slutgiltiga 
enkäten. Eftersom urvalet från den valda genren gav för få svar togs beslutet att bredda 
genrevalet. Tillvägagångssättet var likadant som innan, vi granskade Twich igen men valde nu ut 
fyra genrer istället för en. De genrer vi valde var de genrer som var störst representerade i 
åskådarantal vid tidpunkten för valet. De genrerna var MOBA/ARTS, FPS, MMO och RTS. 
Med resultatet från pilotstudien i åtanke gjordes sedan enkäten om. Frågor som var oklara 
förtydligades och frågor gällande information som ansågs saknas skapades. Enkäten lades sedan 
upp på diverse internetforum(se 2.4). 
Här följer en motivering till varje kvalitativ fråga som finns med i enkäten: 
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Fråga Motivering 

1.What made you start streaming? Den här frågans främsta uppgift är som 
komplement till fråga två. Eftersom vi vill ha 
så ingående förklaringar som möjligt gjorde 
vi en fråga som var angränsande till 
huvudfrågan. Meningen var att 
respondenterna skulle skriva något här som 
kan fungera som komplement till 
huvudfrågan. 

2.What is your incentive to stream? Huvudfrågan i enkäten, med den här frågan 
ämnade vi att låta respondenterna skriva med 
egna ord vad de anser är det som driver dem 
till att streama. 

3.How do you interact with your viewers? 
 
4.How would you describe your typical 
viewer? 

Fråga tre och fyra är relativt till fråga ett och 
två mindre viktiga. Dessa frågor är främst 
tänkta att ses i kombination med ovanstående. 
Det för att om det är möjligt, kunna dra någon 
slutsats ur ett helhetsperspektiv av 
respondentens egen syn på sin streaming och 
sina viewers. 

 

2.3.3 Dataanalys 
Enligt Oates(2006, ss267-270) ska man med en kvalitativ analys börja med att organisera sin 
data så att den blir lättare att gå igenom. I och med att vår studie är gjord i google forms så får vi 
mycket hjälp av de verktyg som finns där. Till exempel så indexeras svaret från varje respondent 
med ett nummer så det är lätt att hålla reda på var ett svar finns. Efter att man organiserat datan 
ska man börja på analysen. Det man gör först är att gå igenom datan för att hitta vad som är 
relevant och inte för analysen. Det har vi gjort genom att läsa igenom alla svar och sållat bort de 
som är oseriösa eller har missuppfattat frågan och svarat fel. Sedan är det dags att kategorisera 
datan. Det har vi gjort efter ett induktivt förhållningssätt. Det betyder att vi har letat igenom 
datan och försökt se mönster av vad svar har gemensamt. För att göra analysen induktiv gäller 
det att man försöker vara så objektiv som möjligt och vara öppen att se vad datan säger. Det är 
ofta svårt att vara helt objektiv men erfarenheten vi fick av pilotenkäten med att alla inte ser 
saker på samma sätt anser vi ha hjälpt oss att vara öppna för många möjligheter. I vår 
kategorisering så delade vi in svaren i kategorier baserade på vad de sa. I vår ursprungliga 
indelning blev det ett stort antal grupper med få svar i varje. Det vi då slutligen gjorde var att 
granska kategorierna för att se vilka som var lika varandra och kunde slås ihop till en eller 
möjligtvis delas in i en huvudkategori med flera underkategorier. 
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2.4 Urvalsgrupp 
Ramen som används i undersökningen är diverse gamingforum. Svar som är intressanta är från 
alla som streamar regelbundet inom de valda genrerna. Exempel på forum som vi använde för att 
hitta respondenter är subreddits för de olika genrerna, /r/wow, /r/globaloffensive, 
/r/leagueoflegends/ och subredditen /r/twitch. För mer information om reddit, se Teoridelen 3.3. 

2.5 Målgrupp 
Den målgrupp uppsatsen riktar sig till är folk som är intresserade av att lära sig mer om 
streaming av datorspel, framför allt vad det är som gör att folk streamar.   
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3. Teori  
I den här delen presenteras ett teoretiskt ramverk som kan appliceras på vår empiri och analys 

3.1 Tidigare forskning 
Liknande studier har gjorts på angränsande områden med syfte att undersöka motivering till att 
bidra med användargenererat innehåll på sidor som t.ex. wikipedia. Ett urval av dessa studier är 
“What motivates Wikipedians?” av Oded Nov(2007) och “Motivations To Produce User 
Generated Content: Differences Between Webloggers And Videobloggers” av Stoeckl, 
Roherimer och Hess(2007). Det dessa undersökningar kommer fram till är flera faktorer till 
varför folk bidrar till att skapa användargenererat innehåll. 
 
What motivates Wikipedians? (Oded Nov, 2007): 
Artikeln undersöker varför folk lägger sin privata tid på att skriva eller redigera artiklar på 
Wikipedia utan ersättning. Urvalsgruppen för undersökningen var registrerade användare på 
Wikipedia, av dom 2 847 engelsktalande slumpades 370 användare ut. Resultatet av 
undersökningen var åtta faktorer, som enligt författaren är de motiverande faktorer som driver 
folk att bidra till Wikipedia.  
 
Motivations To Produce User Generated Content: Differences Between Webloggers And 
Videobloggers(Stoeckl, Roherimer och Hess, 2007):  
Författarna använder i den här artikeln en onlineenkät för att undersöka vad det är som motiverar 
skapare av Videobloggar och Webloggar att skapa användargenererat innehåll. I deras analys 
kommer de fram till ett antal faktorer som förklarar detta. De kommer även fram till att det är 
olika faktorer som är motiverade för webbloggers kontra videobloggers. Av faktorerna för 
motivation av användargenererat innehåll författarna identifierat kommer de fram till att det 
främst är inre motivation som är gällande(se kapitel 3.5.1 för en förklaring av inre motivation). 
 
Liknande forskning har även gjorts inom streaming av gaming. Dock så är den ofta mer 
fokuserad på viewers snarare än på dem som streamar. 
Cheung and Huang(2011) har i sin artikel undersökt e-sporten runt StarCraft 2 och kommit fram 
till 9 olika personifieringar av åskådare i publiken. Dessa är: 
 
1 - The Bystander - Detta är den kategori av åskådare som är minst engagerad av själva 
streamen. The Bystander är inte insatt i spelet som spelas på streamen och ses som ett 
utomstående perspektiv. 
2 - The Curious - “The Curious” är intresserad av att se andra spela bara så länge det finns 
någonting att lära av att göra det. 
3 - The Inspired - En person som blir inspirerad till att spela själv efter att ha sett andra spela. 
Det kan vara viljan att prova det personen just sett eller att bara få allmän lust att spela spelet. 
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4 - The Pupil - Vill förstå hur spelet fungerar. En person i den här kategorin analyserar det 
observerade spelsättet för att förstå sig på det och lära sig hur det kan förbättra personens eget 
spelsätt. 
5 - The Unsatisfied - “The Unsatisfied” är en åskådare av någonting som han/hon hellre skulle 
göra själv men inte har möjlighet till för stunden. Att se på när andra spelar blir ett substitut mot 
att spela själv.  
6 - The Entertained - Folk som blir underhållna av att se på när andra spelar datorspel. 
Författarna liknar det med att se på en film eller tv-serie. De får nöjet av att spela fast utan 
stressen som kommer med det. 
7 - The Assistant - Hjälper den som spelar. Det kan till exempel vara att hjälpa till med att hålla 
koll på allt som händer i spelet. Det kan också vara utanför spelet genom att hjälpa till att göra 
det lättare för den som spelar att spela. 
8 - The Commentator - The Commentater är en person som kommenterar vad som händer till en 
publik i ett försök att göra det mer underhållande. Det är vanligt att 2 “Commentators” agerar 
tillsammans, den ena mer inriktad på teknisk analys av vad som händer och den andra mer 
generell kommentering av vad som händer.  
9 - The Crowd - Likt traditionella sporter är det roligare för många att samlas i en grupp och se 
tillsammans. 
 
Författarna nämner också att en person inte är begränsad till en utan kan finnas bland flera olika 
kategorier. 
 
Smith, Obrist och Wrights “Live-streaming changes the (video) game”(2013) delar upp 
streaming av spel i 3 olika communities och ordnar dem efter hur populära de är.  
 
1 - Den mest populära communityn är den byggd runt e-sport. E-sport är en term som signifierar 
de som spelar datorspel i tävlingssyfte. Den här communityn definierar de som den största och 
innefattar flera större turneringar och ligor. 
 
2 - Den som ligger mellan de andra i popularitet är Lets Play communityn. Lets Play är en 
stream än där streamaren inte har någon specifikt syfte annat än att spela spelet. Det handlar om 
att personen som streamar försöker göra det så underhållande som möjligt för sin publik. 
 
3 - Den minst populära communityn är speedrunning. Speedrunning har funnits länge och går 
som namnet antyder ut på att försöka spela igenom ett spel så snabbt som möjligt. 
 

3.2 Genre 
Här ges en överblick och förklaring av de genrer som valdes ut för studien så att läsaren kan 
förstå vad de innebär. 
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3.2.1 Real time strategy (RTS) 
För att förklara vad RTS-genren är så måste vi först förklara strategi-genren till vilken den är en 
underklass.  
Strategispel är bland de äldsta spelen som finns och Adams(2010, s420) förklarar strategispel 
som: 

“A strategy game is one in which the majority of challenges presented are strategic 
conflict challenges and the players may choose from a large variety of potential 
actions or moves at most points in the game. Victory is attained by superior 
planning and taking the optimum actions; the element of chance must not play a 
large role. Other challenges, such as tactical, logistical, economic, and exploration 
challenges, may also be present. Physical coordination challenges play little or no 
part.” 

  
Ett strategispel är alltså ett spel där man för att vinna försöker eliminera risktagande genom noga 
planering av varje handling.  
 
RTS-spel säger Adams då är strategispel som utspelas under tidspress. 
I kontrast mot turbaserade strategispel där spelaren kan ta tid på sig att analysera nästa drag 
händer alltså allting samtidigt i RTS. 
 

3.2.2 MOBA/ARTS 
Multiplayer Online Battle Arena eller Action Real Time Strategy är en undergenre till Real Time 
Strategy genren. Moba finner sina rötter i användarskapade kartor i StarCraft och WarCraft 3 
och det var i den sistnämnda som det första DotA(Defense of the Ancients)-spelet skapades. 
DotA har idag vuxit till att bli egna spel där de största är League of Legends och DotA2. 
(Polygon, 2013) 

 
Det grundläggande upplägget för moba-spel är att det finns 2 lag 
som ska försöka förstöra en huvudbyggnad i fiendelagets bas. 
Det går vägar från varje lags bas som möts i mitten av banan och 
längs varje väg finns det försvarsbyggnader som kan förstöras. 
Längs varje väg kommer det med jämna mellanrum 
datorkontrollerade enheter från båda lagens bas som spelare kan 
döda för att få erfarenhet och guld(spelets valuta) som man kan 
köpa bättre utrustning för som gör spelaren starkare. Varje 
spelare finns i spelet som en hjälte och varje hjälte har olika 
egenskaper att utnyttja (Shacknews, 2010) 
    

Fig.1 
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3.2.3 First person shooter (FPS) 
Adams(2010, ss393-395) klassar first person shooter som en underklass till shooter-genren 
vilket i sin tur är en underklass till action-genren. Namnet FPS kommer ifrån att, som det 
antyder, att spelet spelas ur ett förstapersonsperspektiv. FPS-spel säger Adams är mer realistiska 
andra shooters i det att gravitation, ljud osv fungerar någorlunda likt som det gör i verkligheten. 
 

3.2.4 Massive multiplayer online (MMO) 
Ett multiplayer online spel är ett spel där spelare spelar tillsammans över ett nätverk av 
sammankopplade datorer.(Adams, s591) 
Adams(2010, ss605-607) kallar MMO-spel för “Persistent worlds” - beständiga världar där 
spelare kan komma tillbaka och fortsätta spela på samma ställe där de slutade. Beständiga 
världar är online-spel med väldigt många spelare där det inte finns ett slutgiltigt avslut på spelet, 
det går alltid att komma tillbaka till världen. Målet för spelare ligger istället ofta i att förbättra 
sina karaktärer i spelet så mycket som möjligt. 
I MMO-spel är det vanligt att det förekommer “guilds” som fungerar som lag av flera spelare.  
 

3.3 Reddit 
Reddit är ett socialt nätverk som fungerar som ett forum. Det är uppbyggt av “subreddits” som 
fungerar som underforum med skillnaden att varje subreddit har en egen/egna moderatorer. Det 
gör det enklare att skapa communities om i princip vad som helst. För att navigera sig till en 
subreddit så skriver man in namnet på subredditen efter /r/ i URL’en. Ett exempel på sådan 
subreddit är /r/Dota2. 

3.4 Live Streaming 
Definitionen av live-streaming är att man har ett flöde av små ljud och bildfiler som sparas 
temporärt på klientens sida för att senare spelas upp och därefter tas bort automatiskt.(NE, 2014) 
En viktig faktor inom streaming av spel är just att det går att göra åskådarsidan mer aktiv än att 
bara sitta och titta. Med hjälp utav chattfunktionen kan streamaren kommunicera med sina 
viewers, det är även vanligt att viewers diskuterar med andra viewers i chatten.  

3.4.2 Twitch 
Twitch (TwitchA, 2014) är den största plattformen för att distribuera streams som är gaming 
relaterade. Den skapades av Justin Kan och Emmet Shear. Sidan lanserades 2011 och har vuxit 
stadigt sedan dess, idag har sidan över 45 miljoner unika viewers i månaden (TwitchB, 2014). 
Twitch ansågs vid lanseringen 2011 att den skulle fungera som en systersida till justin.tv, vilket 
vid tillfället var den största sidan för streaming. Det står klart att Twitch.tv har köpts upp av 
Amazon för 970 miljoner dollar. I ett pressmedelande av Twitch framgår det att de fortfarande 
kommer att agera som en självständig part i Amazon (TwitchF, 2014). 
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 Fig 2 
I Figur 2(2014) visas data över USA’s högsta användning av internettrafik och man kan se hur 
TwitchTV ligger före giganter såsom Facebook och Amazon. De som streamar på Twitch har 
möjligheten att bli partner, vilket innebär att streamaren kan tjäna pengar på att streama 
regelbundet. Kriterier för att bli partner med Twitch är följande: (TwitchC, 2014) 

1. Man måste ha ett stadigt antal viewers när man streamar, alltså människor som 
kommer tillbaka. 

 2. Man måste streama minst tre gånger i veckan. 
De förmåner streamaren får genom partnerprogrammet är att Twitch lägger in en funktion på 
streamen vilket gör de möjligt för viewers att “prenumerera”. Med prenumerera menas det att 
man betalar 5-6$ i månaden för att visa sitt stöd till streamaren. Det man får är extra “emotes” 
kopplade till den streamaren som man kan skriva i streamchatten och man slipper eventuella 
reklampauser om streamaren spelar dem. Emotes är små bilder valda av streamaren som är 
kopplade till streamen. Om man är partner med twitch får man även bestämma när reklam ska 
spelas, om man inte är partner så spelas reklam på regelbundna tider. Detta har gjort streaming 
till mycket mer än att bara streama inför sina kompisar. Nu finns det streamare som tjänar 
sexsiffriga belopp(i dollar) om året (CBSNews, 2012). Det finns även en funktion på Twitch.tv 
som gör det möjligt att spara sitt streamade material på twitchs servrar vilket gör att man kan 
göra en VoD (video on demand) så att viewers kan se det streamade innehållet vid ett senare 
tillfälle. 
TwitchTV kan man även komma åt på fler plattformar än i webläsaren, såsom iOS, andriod och 
olika direkt applikationer till Xbox och Playstation.  

3.5 Motivation 
Ryan och Deci(2000) förklarar motivation så att en person som är motiverad är en person som 
drivs mot ett mål. En person som inte ser någon anledning att utföra en handling är då 
omotiverad. I deras Self Determination Theory(SDT) gör de skillnad mellan två huvudsakliga 
typer av motivation, Inre och Yttre. 

3.5.1 Inre motivation (Intrinsic) 
Inre motivation är den typ av motivation som driver folk att utföra en handling för det naturliga 
nöjet eller intresset som en individ får av handlingen i sig. Alla individer är inte inre motiverade 
för samma sak utan just för de handlingar som de tycker om. Cognitive Evaluation Theory(CET) 
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är en underteori till SDT som förklarar de faktorer som skapar inre motivation. CET säger att 
handlingar som förmedlar en känsla av kompetens hos en person skapar inre motivation för att 
människor har ett psykologiskt behov av att känna sig kompetenta. CET säger vidare att för inre 
motivation så måste känslan av kompetens följas av en känsla av självständighet. För att 
uppfylla kraven för inre motivation måste både en persons känsla för kompetens och för 
självständighet tillfredsställas.(Ibid) 

3.5.2 Yttre motivation (Extrinsic) 
Enligt Ryan och Deci(ibid) är den vanligaste typen av motivation yttre motivation vilket också 
är något som blir tydligare efter tidig barndom då sociala regler blir starkare. Yttre motivation 
betyder att en person utför en handling med ett separat resultat som syfte. Det resultatet kan till 
exempel vara att få en belöning eller slippa ett straff för att ha eller att inte ha utfört en handling, 
det kan också vara att utföra en handling för att personen tror sig få nytta av det i framtiden. Det 
finns en underteori till SDT som heter Organismic Integration Theory och förklarar de olika 
graderna av yttre motivation, från minst till mest självständig: 
 
External: Sätts ofta i kontrast till inre motivation, innebär att motivationen att utföra en 
handling är en extern faktor som ger straff eller belöning. Den minst självstyrande graden som 
ofta upplevs som kontrollerande. 
Introjection: Något mer självstyrande än external där en person utför en handling för att slippa 
skuldkänslor eller för att förbättra sitt självförtroende. 
Identification: Motivationen att utföra en handling kommer från att personen förstår vad 
han/hon kommer få ut av att göra det. Som i exemplet ovan där personen anser sig få nytta i 
framtiden. 
Integration: Den mest självstyrande graden och en djupare form av Identification där personen 
helt har tagit till sig och accepterat nyttan av att utföra handlingen. Integration ligger väldigt nära 
Inre motivation i det att det finns en väldigt hög grad av självständighet, men är fortfarande yttre 
motivation eftersom målet är separat från handlingen. 
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Fig 3 (Ibid)  
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4.Resultat & Analys 
I den här delen presenteras resultatet från vår huvudenkät samt analys. 
 

4.1 Analys av empiri  
I vår enkät så hade vi framförallt haft fyra stycken öppna frågor och dessutom fem stängda 
frågor(se bilaga) som bas för vår analys. Data samlades in från 102 respondenter. De som svarat 
att de streamade mindre än en gång i månaden sållades bort tillsammans med de som vi ansåg 
som oseriösa så till slut blev det 89st svar kvar. Av de svar som vi såg som oseriösa var det 
vanligast att respondenten bara skrev ett och samma ord som svar på varje fråga, till exempel 
“lol” eller bara svarade med att skriva förolämpningar. Den huvudsakliga communityn som 
undersökts är den som Smith, Obrist och Wrights(2013) kallar för “Lets Play”. 
 
Vi har analyserat svaren och kommit fram till sju huvudkategorier som vi har delat in 
respondenterna i. Vid beskrivningen av varje kategori kommer det att finnas exempel på citat 
från svaren som motiverat skapandet av den kategorin. Det kommer även att ges en motivering 
av vilken typ av motivation den kategorin tillhör.  
Grafer med svaren till de stängda frågorna finns att se i bilaga 8.3. 
 

1. Streama för att underhålla andra. 
Flera respondenter uppgav vid fråga åtta(se bilaga) att deras främsta syfte med streaming var att 
streama för att underhålla andra. Den här gruppen ligger inom den yttre motivationen. Det 
motiverande syftet är externt på så sätt att det är andra än sig själv som de vill underhålla. 
Respondenterna här känner sig inte tvingade till att streama, många av dem säger att även om de 
inte streamar skulle de ändå spela som de gör. Det ger dem en hög grad av självständighet och 
gör att den här gruppen blir av graden Integration. 
 
Det går att dra paralleller till Cheung och Huangs personifiering “The Entertained”, man kan 
säga att de kompletterar varandra. Det på så sätt att Cheung och Huangs personifiering handlar 
om viewers som blir underhållna av att se på streams medan vår personifiering handlar om folk 
som streamar för att underhålla viewers. 
 
Citat från svar: 
 

“Providing people with some entertainment while doing what i would be doing 
anyways.  It gets me talking to a community more” 
 
“I like to entertain people, I don't get many viewers but the few I do get are 
awesome and loyal” 
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2. Streama för att underhålla sig själv. 
Personer vars huvudsakliga motivering är att de tar något slags nöje av att streama datorspel. 
Djupet för den här kategorin är väldigt stort. De här respondenterna är folk som tycker att det är 
något mer än bara kul att streama, personerna här får personlig tillfredsställning eller en känsla 
av att ha åstadkommit något när de streamar. Denna grupp anser vi ligga i en gränszon vad gäller 
typ av motivering. Alla respondenter här uppfyller kriterierna för inre motivation i och med det 
att de har en stark känsla av både kompetens och självständighet. Men det finns även många som 
har en yttre motivation. Även om de uppfyller kriterierna för inre motivation är syftet externt på 
så sätt att tillfredställningen får de från sina viewers reaktion. De respondenterna ligger istället 
inom yttre motivation - graden integration som ligger väldigt nära inre motivation eftersom 
personerna fortfarande har en stark känsla av självständighet, men är yttre motiverat i och med 
att de har ett separat mål. 
Även här finns det paralleller till “The Entertained”. Här är likheterna i att båda handlar om 
personen som får ut nöje av streamen med skillnaden att “The Entertained” handlar om viewers 
och “Streama för att underhålla sig själv” om streamers. 
 
Citat från svar: 

“Personal enjoyment. That moment after people laughing at how bad I am and 
trolling me most of the time i finally do something amazing even if it's only 
amazing for an average and everyone in chat is amazed no matter if it's only a 
handful watching.” 
 
“I started streaming just to check out what it was like, turned out that hosting your 
own community gives a great feeling of responsibility and achievement.”  

 

3. Streama för att göra ekonomisk vinning. 
De som faller in i den här kategorin är de som på något sätt är ute efter att tjäna pengar på att 
streama. De kan vara så att de har som mål att kunna tjäna sitt leve enbart på att streama. Det 
finns även de som ser det som en bonus eller ett sätt att tjäna lite extra pengar på att göra 
någonting de redan tycker om och gör. Den här kategorin är ett bra exempel på den lägst 
självstyrande klassen av yttre motivation - external. Det i och med att de här respondenternas 
motivering till att streama är en extern faktor, det vill säga att de får någon sort av ekonomisk 
vinning. 
 
 
Citat från svar: 
 

“It looked fun honestly and I am doing nothing else right now while seeking a job 
so I figured if streaming did turn into something that made a profit for me I would 
love to stream for a living.” 
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“To get money from doing something that I enjoy without any extra effort.”  
 
“To one day be able to make it my main source of income.”  

 

4. Streama för sina vänner. 
De som streamar främst för att visa sina vänner. Det kan handla om att visa sina vänner speciella 
taktiker i ett spel. En grupp med väldigt låg grad av självstyrande, eftersom att många av 
respondenterna här uppger att de började streama för deras vänners skull. Det gör att den här 
kategorin hör till yttre motivation - external. 
 
Citat från svar: 
 

 “To keep contact with friends and provide entertainment to the people who care” 
 
“To let my friends watch me play games they dont have or play at a level i do” 
 
“Started streaming so that friends and guild mates not in our WoW raids would be 
able to watch our strats/attempts/kills”  
 
“I wanted to record challenging content, so that I could save the victories and also 
let friends be able to watch if they're not able to be there for it.”  

 

5. Streama för att lära ut. 
Denna kategori innehåller folk som har gemensamt att de vill lära ut sina färdigheter inom 
gaming till sina viewers. När det gäller vad som motiverar respondenterna i denna kategori att 
streama är det delat. För de respondenter som har sitt intresse i handlingen att lära ut är 
motivationen inre. Det finns dock även en del av respondenterna som har en yttre motivation. 
Dessa är av graden external då deras intresse är viewers uppmärksamhet som belöning för att 
lära ut. 
 
Det finns även likheter mellan Cheung och Huangs personifieringar “The Pupil”/”The Curious” 
och vår kategori “Streama för att lära ut.”. “The Pupil/Curious” handlar båda två om att personen 
är där för att lära sig av den som streamar, vilket passar till “Streama för att lära ut.” som säger 
att motiveringen för streamaren är att lära ut sina färdigheter till sina viewers. 
 
Citat från svar: 

 
“Mainly so that I can help others become better at the game, as well as to watch my 
recorded streams back to improve my own skill” 
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“It feels good to help people and teach them” 
  

6. Streama för interagera med ett community.  
Den här kategorin består av respondenter som gärna vill hålla kontakt med ett community som 
sagda respondent tillhör. Bland svaren finns det 2 olika utmärkande grupper för den här 
kategorin. Vanligast är respondenter som vill stödja communityn genom att streama för de som 
inte alltid kan vara med i spelandet. Anledningar som nämns är att det till exempel finns en 
begränsning på antalet personer som kan delta i spelet vid ett tillfälle. Det andra sättet är 
personer som har byggt upp ett community runt sig själva där streamingen är kärnan. Streamarna 
inom den här kategorin hamnar i yttre motivation - indentification. Det är för att de ser nyttan 
som det gör för deras community när de streamar. De som streamar för personer som inte kan 
vara med ser också nyttan av att streama vad de gör. Det kan till exempel vara om det istället är 
dessa personer som är med nästa gång så är de insatta i vad som hänt. Respondenterna inom 
denna kategori som byggt ett eget community ser fördelarna med att streama mot att inte. Till 
exempel desto mer de streamar desto större chans är det att mer folk upptäckter streamen och 
communityn vilka därmed får en chans att växa sig större. 
 
Citat från svar: 
 

 “because its fun to communicate with the community as I game”  
 
 “There are viewers who greatly value being able to go on a journey with me even 
if it's just acquiring a title or achievement in the game.  They want to see the start 
and everything leading up to that moment when it's over.  So even when I'm having 
a bad day or feel like not chatting as much I stream so they can share in the 
experience and feel valued” 
 
“My WoW raiding guild has a lot of people on the roster. When someone has to sit 
out for a fight I stream so they can either learn the fight strat or keep up with 
what's going on.”  
 
“I mostly stream WoW, and for raids we usually have more than the 10 people 
limit. So for the people who aren't in the raid, I stream so they can watch and see 
progression”  
 

7. Streama för spela in gameplay. 
De som streamar med anledning att spela in deras gameplay. Vissa gör det för att de vill kunna 
gå igenom vad de gjorde och identifiera fel och misstag och på så sätt lära sig och bli bättre. 
Andra gör det för att de vill kunna skapa videor av höjdpunkter i deras spelande eller helt enkelt 
spara gameplay som de kan gå tillbaka och se i framtiden. Det finns skillnader i anledningen 
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men gemensamt för de i den här kategorin är att de alla streamar för att de vill ha gameplay att 
gå igenom efteråt. Kategorin är driven av en yttre motivation i och med att syftet är separat då de 
streamar med anledningen att spela in gameplay. Graden av självstyrande är identification på det 
sätt att anledningen till att de vill spela in är att de ser och accepterar nyttan de kommer få av det 
i framtiden. 
 
Citat från svar: 
 

“[..]-twitch automatically records the gameplay, so it's a good way to get video of 
important moments in battle without needing to fill up my own hard drive.”  
 
“To watch replays of boss kills to analyze.”  
 
“[..] analyzing playstyles for improvement (namely for moba games).” 
 
“Recording and having a database of gameplay videos is cool to have for spare 
time killing too.”  

 

4.2 Sammanfattning av resultat 
Som nämnt ovan så har vi i vår analys hittat 7 större grupper av svar. Tabellen nedan ger en 
överblick över de kategorier vi berättat om i 4.1 samt varje kategoris huvudsakliga motivation. 
 

Kategori Typ av motivation 

1. Streama för att underhålla andra. Yttre - Integration 

2. Streama för att underhålla sig själv. Inre / Yttre - Integration 

3. Streama för att göra ekonomisk vinning. Yttre - External 

4. Streama för sina vänner. Yttre - External 

5. Streama för att lära ut. Inre / Yttre - External 

6. Streama för interagera med ett community. Yttre - Identification 

7. Streama för spela in gameplay. Yttre - Identification 
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5. Avslutande diskussion  
I den här delen diskuteras arbetsgången för uppsatsen samt presenteras slutsatsen och vad den kommer 
fram till.  
 

5.1 Diskussion 
Vi som skriver spelar båda två spel inom genren som först valdes och tog med oss våra egna 
åsikter om genren när vi utformade piloten. Som följd av det uppstod det snabbt en diskussion 
som ingen av oss hade förväntat oss när vi publicerade pilotstudien. Det visade sig att många 
som streamade/spelade spel inom genren hade olika och starka åsikter om vad genren egentligen 
borde ha för namn. Som vi nämner i teoriavsnittet är LoL och DotA2 de största spelen inom 
MOBA/ARTS-genren. Vi båda gick in med kunskapen att genren heter “MOBA” och hade 
aldrig hört talas om “ARTS” förut. Det blev dock snabbt tydligt att många DotA2-spelare inte 
accepterade “MOBA”-benämningen eftersom det är vad Riot - företaget bakom LoL - använder 
för att marknadsföra sitt spel. De ansåg istället att DotA2 var ett “ARTS”-spel, en benämning 
från skaparna av DotA2 och blev i vissa fall provocerade av att vi kallade DotA2 för ett MOBA-
spel. Så angående pilotenkäten skulle det nog ha varit bra att ignorera vad vi trodde oss veta om 
hur communityn såg ut, och framför allt hur den såg sig själv och tänkte. Det var lärdomar vi tog 
med oss när vi sedan skapade vår slutgiltiga enkät.  
 
Pilotenkäten i sig gav seriösa svar från ungefär 15 respondenter och det kände vi var för lite för 
att kunna göra en undersökning av. Det kom därför som en positiv överraskning när vi fick in 
omkring 100 svar av den slutgiltiga enkäten. Figur över genrefördelning(se bilaga) visar hur 
respondenterna svarade vilken genre de streamde. MMO-genren har väldigt hög representation 
jämfört med de andra genrerna men det är svårt att dra en säker slutsats utefter bara det. 
Eftersom att det var en stängd fråga och en respondent kunde svara att han/hon streamade flera 
genrer går det inte att veta vilken genre som de streamar mest av. Om man skulle göra om 
enkäten skulle det kanske vara bra att istället ändra om frågan till vilken genre de streamade 
mest. I och med att vi inte gör någon skillnad mellan genrerna i resultatet gör det dock inte 
någon skillnad. Frågan är huvudsakligen med för att vara säker att alla undersökta genrer finns 
representerad i empirin och det går fortfarande att avgöra det som frågan ser ut nu. 
 
Streaming av dataspel ökat snabbt bara under de senaste 2 till 3 åren. Det ses till exempel på att 
det har varit svårt att hitta relevant forskning gällande den del av området vi valt att undersöka. 
Det betyder inte att forskning av ämnet inte gjorts, utan är mer tecken på att den är begränsad. 
Det förstärks också av att majoriteten av forskningen vi hittade utgår för det mesta ifrån viewers 
synhåll snarare än streamers. Svårigheterna att hitta tidigare forskning har därför medfört ett 
problem med att bygga teori baserat på vetenskapliga artiklar. Dock anser vi oss ha skapat ett 
stadigt ramverk för vår teori även med detta problem att hitta forskning inom ämnet. Det har vi 
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gjort utifrån forskning från gränsliggande områden tillsammans med information om de genrer 
och plattformar vi undersöker samt teorier från ledande forskare inom motivationspsykologi. 
 
Som vi nämnde i teorin kom Stoeckl, Roherimer och Hess(2007) fram till att motivationen för 
att skapa användargenererat innehåll nästan alltid är en inre motivation. Det är ett intressant 
resultat med tanke på att vi till resultatet för den här undersökningen fick nästan raka motsatsen, 
motivationen för att skapa användargenererat innehåll genom att streama datorspel är till den 
största delen en yttre motivation. Det går att spekulera i varför det är en så stor skillnad, men det 
går inte att dra någon klar slutsats till varför det blivit så utifrån de här två undersökningarna. 
Det är olika typer av användargenererat innehåll som har undersökts. Studien Stoeckl, 
Roherimer och Hess(2007) gjorde behandlade innehåll där användare producerade innehåll som 
andra använde efter det skapats. I vår studie undersökte vi ett område där streamare skapade 
innehåll som viewers använde samt kunde vara med och påverka samtidigt som det skapades. 
Den skillnaden i interaktion mellan producent och konsument ändrar förutsättningarna för 
motivationen att producera användargenererat innehåll. Det leder till att det inte går att dra 
slutsatser från resultatet av de båda. 
 
Som vi nämnde i avgränsningarna ansåg vi att det skulle vara svårt att komma fram till en 
slutsats som kan gälla för alla spelgenrer som finns. Det ansåg vi på grund av att det finns så stor 
diversitet i vad en genre kan innebära och vilka undergenrer den kunde ha. Om vi hade valt att 
bara ta alla genrer som finns skulle vi inte ha haft full kontroll över att resultatet vi fick skulle 
gälla för absolut allt. Vi valde därför att avgränsa oss till ett antal genrer som vi visste vilka de 
var. Genrerna vi valda var de genrer där de populäraste spelen på Twitch vid tidpunkten för valet 
passade in.  
 
Detta medför att man måste ha i åtanke att resultatet som vi har fått då bara går med säkerhet att 
applicera på de specifika genrerna från undersökningen. Förslag på fortsatt forskning skulle 
kunna vara en undersökning med andra genrer för att se ifall det skulle generera ett likadant eller 
liknande svar. 
 

5.2 Slutsats 
Vi har i vår uppsats behandlat frågeställningen “vad motiverar personer att streama datorspel”. 
Undersökningen gjordes med en kvalitativ enkät med öppna frågor som lades på internetforum 
och genererade svar från 89st respondenter. Den var begränsad till fyra specifika genrar på grund 
av problematiken att komma fram till en slutsats som går att anpassa till alla spelgenrar som 
finns.  Diagrammet som visar fördelningen av svar på fråga fem(se bilaga 8.3) ger oss en bild av 
vilka genrer som var populärast bland streamare. MMO var den genre som gav överlägset störst 
mängd svar. Det var följt av MOBA/ARTS och RTS som låg ungefär lika och till sist, som gav 
minst mängd svar var FPS-genren. 
 



 
  
27 

Syftet med den här uppsatsen har varit att göra en undersökning gällande streaming av datorspel, 
så vad är det då vi har kommit fram till? I den här undersökningen har vi identifierat ett antal 
kategorier som streamare av spel inom MOBA/ARTS, FPS, RTS och MMO- genrerna kan 
grupperas i. Vad dessa kategorier säger är vad för drivande faktor eller mål som streamaren har 
med att streama. Baserat på det målet förklarar sedan kategorierna motivationen för streamarna 
att streama baserat på Ryan och Deci’s Self-Determination Theory.  
 
När det gäller uppdelningen av vilken typ av motivation som dessa kategorier tillhör så har vi 
sett att det är nästan uteslutande yttre motivationer. Det finns ett fåtal kategorier med inre 
motivation men i vår analys kommer vi fram till att de oftast ligger i en gråzon där det alltid 
kommer finnas en del som har en yttre motivation. 
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7.3 Figurer av svar på enkäten 
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