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Abstract

Internet and web 2.0 holds the power for people to make new phenomenon appear. Some are 

ephemeral and disappears as soon as they come while some are here to stay. Twitch.tv, One could 

argue, is here to stay. Within a few years of its conception it has grown in a massive fashion and with 

it served up some new ways for people to get together and meet. Acting as a social platform it affords 

players to build communities via live streamed video and IRC chat channels around their common 

interests, games and gaming. 

In this paper, I present a qualitative study using interviews as way of method to investigate the 

perceptions of members within the community formed around the streamer Empyrean's channel and 

interpret those perceptions using a range of theories relating to concept of community.

I find that the community maintains itself via a shared language using rituals entailing humor as a 

social cohesive. Social capital is appreciated and was found in the form of both bridging bonding, 

albeit bridging was the more prominent one. I also find that the community has its own hierarchy 

based around the symbolic capital of knowledge. The study also concludes the community acts as a 

virtual third place but that one shouldn't linger too much on virtual as oppose to real, and instead 

focus on what qualities a place like that can hold.

Titel: Twitch.tv/Empyrian, gemenskapen - En kvalitativ studie om en nätgemenskap ur 

medlemmarnas perspektiv.

Författare: Joakim Johansson

Fakultet: Kultur och Samhälle, Malmö Högskola  

Institution: Konst, kultur och kommunikation (K3) 

Handledare: Ulrika Sjöberg 

Keywords: Twitch, Empyrian, community, third place, ritual, humor, games, social capital.



Innehållsförteckning

1. Inledning................................................................................................................................................................1

2. Syfte & frågeställningar.......................................................................................................................................2

3.Kontext....................................................................................................................................................................3

   3.2 Twitch.tv...........................................................................................................................................................4

4. Tidigare forskning................................................................................................................................................6

   4.1 Internet och gemenskap................................................................................................................................6

   4.2 Gemenskaper som tredje platser..................................................................................................................6

   4.3 Livestreaming..................................................................................................................................................7

   4.4 Socialt kapital och gemenskap.....................................................................................................................8

5. Teoretiskt perspektiv..........................................................................................................................................10

   5.1 Gemenskap....................................................................................................................................................10

   5.2 Handling som något gemensamt..............................................................................................................10

   5.3 Att ge stöd och dela resurser......................................................................................................................11

   5.4 Gemensamma identiteter............................................................................................................................12

   5.5 Känslan av en plats......................................................................................................................................14

6. Metod...................................................................................................................................................................16

   6.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju.........................................................................................................16

   6.2 Genomförande..............................................................................................................................................16

   6.3 Urval...............................................................................................................................................................18

   6.4 Forskningsetik...............................................................................................................................................18

   6.5 Validitet & reliabilitet..................................................................................................................................19

7. Material................................................................................................................................................................21

   7.1 Intervjuer........................................................................................................................................................21

   7.2 Utskrift ..........................................................................................................................................................22

8. Analys...................................................................................................................................................................23

   8.1 Humor som kulturellt och rituellt språk................................................................................................23

   8.2 Gemenskapens stöd och resurser...............................................................................................................24

   8.3 Gemenskapens inre och yttre barriärer....................................................................................................27

   8.4 Gemenskapens kontext...............................................................................................................................30

   8.5 IRL vs. VR.....................................................................................................................................................32

9. Sammanfattning & Diskussion.......................................................................................................................34

   9.1 Forskningsförslag.........................................................................................................................................36



10. Referenser .........................................................................................................................................................37

10.1 Tryckta källor..................................................................................................................................................37

10.2 Internetkällor..................................................................................................................................................40

11. Bilagor................................................................................................................................................................42

11.1 Intervjuguide...................................................................................................................................................42

11.2 Informationsbrev...........................................................................................................................................44

Figurförteckning

Figur 1. Skärmdump av en Twitch-kanal..............................................................................................................4

Tabellförteckning

Tabell 2. Oldenburgs åtta egenskaper.......................................................................................14



1. Inledning

Jag gillar att spela spel. Alla sorters spel. Jag gillar att kolla på andra som spelar spel. Jag gillar att 

spela spel tillsammans med andra. Jag är, vad man skulle kalla, en nörd. När min äldre bror hade sina

kompisar över och de satt nere i källaren och spelade spel så fick jag ofta vara med, figurera i 

bakgrunden och titta på. När de senare på kvällen gick ut så satt jag kvar och spelade. Det var aldrig 

lika kul då som när alla andra var där, även om jag inte då ens fick röra kontrollerna. Det var helt 

enkelt något som saknades. Gemenskapen var borta. 

    Jag spelar fortfarande spel. Jag tittar fortfarande på andra folk som spelar spel, folk som streamar 

att de spelar spel. Men jag är aldrig ensam. Det är aldrig bara jag. Ibland är vi tvåhundratusen som 

kollar på en Starcraft 2-final och ibland är vi femtio som kollar på Empyrian när han slåss mot 

monster i Diablo 3. Vänner och familj som inte delar intresset frågar om vi skall umgås och ibland 

säger jag nej med anledningen att jag ska spela. Reaktionerna är oftast att man är asocial på något vis,

när det i själva verket är tvärtom. De som inte vet eller inte är intresserade ser aktiviteten som mindre 

viktig eller inte riktig. Vi andra njuter av varandras sällskap samtidigt som vi förenas i intresset vi 

älskar. Gemenskaper kan se ut på många sätt. Gemenskaper kring spel har och är omringade av 

negativa myter (Jenkins, 2008; Kowert et al, 2012) och även om det börjar normaliseras så finns det 

fortfarande ett avstånd, ett trivialiserande över de gemenskaper som inte uppfattas som autentiska, 

viktiga eller riktiga. Jag vet hur jag upplever det, hur jag känner inför det, vad dessa gemenskaper 

betyder för mig. Hur upplevs det av andra? De som jag delar gemenskapen med? Är vi bara summan 

av varandra eller är vi något mer? Är vi ens en gemenskap? Det är vad jag vill veta.
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2. Syfte & frågeställningar

Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur medlemmar uppfattar den 

nätgemenskap som finns i Empyrians streaming-kanal. För att få vägledning i undersökningar och få 

kunskap den kunskap som studiens syfte kräver så ställs följande frågor:

Hur fostras och underhålls nätgemenskapen genom medlemmarnas kommunikation?

Vilka inkluderings- och exkluderingsmekanismer finns det?

Hur kan man förstå nätgemenskapen i relation till traditionella gemenskaper?
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3. Kontext

Att kolla på personer som streamar spel eller kolla på folk som spelar spel har alltid varit något i 

utkanten av samhället (Jenkins, 2008; Kowert et al, 2012). Till för nördarna som kastar bort sitt liv 

framför tv-skärmen. Denna negativa stämpel är dock något som snabbt håller på att försvinna. 2015 

så kollade människor på streamar på plattformen Twitch motsvarande 459 000 år, eller 241 miljarder 

minuter. Sverige är med i toppen när det kommer till antal tittare och minuter (Twitch, 2016). Det är 

lätt att avfärda som något trivialt och nischat till spelvärlden som också oftast talas i negativa termer. 

Stereotyper om gamers som tonåringar som sitter instängda i källaren är överlag något som är mest 

framträdande i vanliga medier och moralpanik om spel och spelande är ständigt närvarande (Kowert 

et al, 2012). Men som vanligt med stereotyper så är det oftast ytliga observationer som saknar 

förankring (Jenkins, 2008). I en tid då E-sport har exploderat i popularitet har Twitch funnit synergin

i att människor också vill titta på folk som spelar spel och enas kring det. Nya emergerande tekniker 

och plattformar erbjuder nya sätt för människor att umgås på och det tåls att titta på hur det tar sig 

form.

    Utsålda arenor, vanligtvis reserverade för traditionella sporter och konserter, samlar nu människor 

som sitter och kollar på E-sport (Sydsvenskan, 2016-04-16) samtidigt som det sitter upp emot 32 

miljoner (The Verge, 2013-11-19) och tittar på det på Twitch i sina hem. Det är stora nummer som 

presenteras här och övriga och närliggande industrier börjar förstå magnituden (Venturebeat, 2015-03-

29). Men bakom dessa stora nummer, bakom de mest framgångsrika streaming-kanalerna och 

storslagna matcher som sänds och tittas av miljoner precis som traditionella TV-event som fotbolls-

VM eller Superbowl så finner vi amatörkanalerna. 

    I dessa amatörkanaler är inte bara innehållet användargenererat utan även gemenskapen som en 

produkt av den deltagarkultur som ofta uppstår kring det användargenererade innehållet, eller något 

som Jenkins (1992; 2006) benämner participatory cultures och communities of practice. 

Amatörkanalerna utgör majoriteten av de två miljoner kanaler som sänder varje månad. Kanaler med 

tio, femtio eller kanske hundra tittare. Det är självklart lockande och mer sensationellt att rikta fokus 

på stora siffror men jag tror att det är amatörerna och deras små gemenskaper som kumulativt gör 

Twitch till vad det är. Ett ställe där man träffas, diskuterar och umgås. Alla som läser detta och aldrig 

hört talas om Twitch kommer snart stöta på namnet och vad det innebär i allt högre frekvens. Nya 

studier har visat att spelare är mer sociala, familjeorienterade och utbildade än sina icke-spelande 

motparter (Lifecourse associates, 2014). Gamla stereotyper måste begravas och för att man skall förstå 

att det skapas och bibehålls hälsosamma sociala kulturer och gemenskaper inom nya och växande 

teknologier så krävs det studier, många studier varav några presenteras i kapitlet om tidigare 
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forskning senare i texten.

3.1 Twitch.tv

Twitch.tv är den största sociala plattformen för livestreaming (Twitch, 2016). Streaming är multimedia

som blir konstant mottaget och presenterat för en slutanvändare. Mottagaren kan spela upp 

materialet samtidigt som det skickas. Livestreaming syftar på att det inte är någon multimedia som i 

förväg är inspelat (Wikipedia, 2016). Primärt så är det live-streaming av datorspel och TV-spel som 

populärt på Twitch men på senare tid har nya element och genrer introducerats. Till exempel kreativa 

kanaler där människor streamar sina färdigheter i Photoshop, spelar piano eller så kan en stor konsert

eller event live-streamas (Techtimes, 2015-10-29). En typisk kanal (se figur 1 nedan) innehåller en 

person som filmas med en kamera i sitt hem och som spelar något typ av spel. Med hjälp av ett 

program så sänds både video och ljud på och av personen och spelet. Spelet utgör större delen av 

skärmen medans personen som streamar syns i ett av skärmens fyra hörnet, oftast det nedre vänster. 

     Figur 1. Twitch tillåter personer att sända video av sig själv och sitt spelande medans tittare och

deltagare kan chatta i IRC:en till höger. Bildkälla: (https://www.twitch.tv/p4wnyhof, 2016)

Människor kommer in i kanalen och om de finner något intressant så stannar de och tittar ett tag 

och kanske chattar i kanalens inbyggda IRC-chatt (Internet relay chatt). Streamaren interagerar, svarar

på frågor som tittaren ställer eller uppmuntrar till konversationer tittare emellan. Personer som tittar 

kan välja att följa kanalen och blir då meddelade via e-mail varje gång streamen går online. Har 

streamaren haft en stadig tittarbas över en viss tid så erbjuder Twitch streamaren att ingå i ett 
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partnerskap. Ett partnerskap innebär att streamaren får en prenumerations- och donationsknapp på 

sin kanal som tittare kan välja att trycka på. Genom att trycka prenumerationsknappen på den så 

betalar tittaren en månatlig kostnad av 5 dollar. Tittaren får tillgång till diverse saker som är exklusivt

för en prenumerant, t.ex. att slippa reklam och att kunna använda speciella emoticones men oftast så 

är motivet att man gillar vad streamaren gör och kanalen i sig och väljer att stödja (Twitch, 2016). 

Donationsknappen tillåter tittaren att donera vilket belopp hen vill och får möjligheten att lämna ett 

meddelande till streamaren som kan utläsas direkt i streamen. Partnerskapet gör att streamaren får en 

del av annonsintäkterna på kanalen samt delar prenumerationsintäkterna med Twitch. För stunden så

är 12.000 av de 1.7 miljoner streamare i ett partnerskap med Twitch. Twitch lanserades 2011 och har 

vuxit lavinartat sedan dess. 2013 så hade Twitch 45 miljoner unika besökare varje månad och 2015 så 

rapporterade Twitch att de hade över 1,5 miljoner personer som streamade och över 100 miljoner 

unika besökare varje månad (Twitch, 2016).
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4. Tidigare forskning

4.1 Internet och gemenskap 

Internet som arena för gemenskaper slut aldrig att växa och förvåna. Som en social plats där olika 

människor möts och kommunicerar på nya sätt med varandra har lett till ett brett forskningsområde.

Från Rheingolds (1994) tidiga upplevelser med The Well, till Bayms (2000) utforskande av relationer 

och communities i diskussionsforum till den sociala dynamiken i MMOs (Ducheneaut & Moore, 

2004) till virtuella spelvärldar som tredje platser (Steinkuehler & Williams, 2006). Den värme 

Rheingold fann i Internets tidiga dagar lever kvar och förädlas på alla sorts platser på nätet där 

människor umgås och delar med av sig själva i förmån till  något större, en gemenskap. Nedan 

presenteras några av forskningsområdets studier i relation till: plats, livestreaming och social kapital. 

Nästintill alla studier har en koppling till spel på ett eller annat sätt då det är bakgrunden till 

gemenskapen i min studie och för Twitch.tv som social plattform.

4.2 Gemenskaper som tredje platser

Oldenburgs (1999) koncept om den tredje platsen har visat sig användbar i flertalet studier som 

knyter an den till nätgemenskaper. Rheingold (1994) bände konceptet från den fysiska förståelsen av 

den tredje platsen till att omfatta en virtuell förståelse när han fann likheter i sin utforskning av The 

Well, Usenet och MUD och ingjöt en smula legitimitet till begreppet virtual community, eller 

nätgemenskap. I avstamp ut det har senare foskare tagit sig friheten att använda konceptet om tredje 

platser i relation till nätgemenskaper och därmed cementerat det som fruktbart koncept (Turkle, 1995;

Bruckman & Resnick, 1995; Steinkuhler & Williams, 2006). De menade att många av de egenskaper 

som Oldenburg (1999) talat om såsom att människor möts i informella offentliga rum och umgås 

faktiskt går att hitta på Internet. 

    Genom en undersökningar av  MMOs (Massively multiplayer online) visar Steinkuehler & 

Williams (2006) att spel och dess virtuella världar kan tillhandahålla nya former av sociopolitiska 

plats där betydelsefull interaktion och deltagande, gemenskaper tar plats. Vidare så finner 

Steinkuehler & Williams att MMOs som World of Warcraft kan möta de kriterier som Oldenburg 

(1999) ställt för att platser ska kunna anses vara tredje platser. Till exempel genom att erbjuda en plats

fri från hierarkier eller att det krävs väldigt lite för att få tillträda till platserna som erbjuds i MMOs. 
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Moore, Gathman, & Ducheneaut (2009) hävdar å andra sidan att spel och virtuella världar inte kan 

ses som tredje platser i sin helhet för att de innefattar så många olika aspekter. Istället för att kolla 

om spelet i sig är en tredje plats menar Moore, Gathman, & Ducheneaut (2009) att man ska behandla

specifika rum eller världar inom spelet som tredje platser. Dessa specifika rum i den virtuella världen 

erbjuder människor att bli en del av ett socialt nätverk och en gemenskap (Duchenaut, Yee, Nickell & 

Moore, 2006). Twitch.tv har precis MMOs väldigt många olika aspekter och att behandla hela Twitch 

som en tredje plats hade inte tjänat konceptet väl. En insikt jag tar med mig in i mitt arbete. 

4.3 Livestreaming

I en kvalitativ studie, genom observationer och intervjuer, så undersöker Hamilton et al (2014) hur 

gemenskaper formas, vilka motivationer som finns för medlemmarna i gemenskaperna och hur 

Tvitch.tv som social plattform och medium kan ha problem när gemenskaper blir för stora. Med 

avstamp i Oldenburgs (1999) koncept om den tredje platsen, den utöver hemmet och arbetet, och 

McMillans & Chavis (1986) kriterier för att en känsla av gemenskap skall finnas så menar Hamilton 

et al (2014) att det finns två huvudanledningar till varför personer engagerar sig på Twitch.tv: de är 

intresserade av ett unikt innehåll av en specifik streaming-kanal och att det gillar att interagera med 

och deltaga i streamens gemenskap. 

    Genom frågorna: who are the spectators and why do they spectate?, How do different stakeholders 

affect the spectator experience?  och What makes spectating a game enjoyable? Så försöker Cheung & 

Huang (2011) att förstå vem tittaren av stora video livesändningar av spelet Starcraft 2 är. Genom sitt 

insamlade material så hittar Cheung & Huang (2011) nio möjliga roller som tittare kan inta och som 

alla korresponderar till olika motivationer om varför de tittar på livesända turneringar av Starcraft 2. 

I kontrast till Hamilton et al (2014) intresse för interaktioner och deltagande gemenskaper på Twitch 

så har Cheung och Huang (2011) endast fokus på åskådaren som mer eller mindre passiv. Studiens 

stoff låter sig således vara användbart om man studerar stora kanaler och professionella på Twitch där

spelet är primärt för åskådaren men mindre så för min studie då jag ser tittarna som aktiva 

medlemmar i en gemenskap. Endast ett tre av dessa nio roller är därav potentiellt användbara om 

man placerar dem i en interaktiv kontext som berör alla medlemmar i gemenskapen, streamare och 

tittare:

The Curious – En person som är ute efter att fylla kunskapsluckor man har med spelet.

The Inspired – Den här personen blir inspirerad av det hen ser på streamen och vill testa det i spelet 

7



själv efteråt. 

The Assistant – Assistenten hjälper till spelaren, streamaren, genom att ge information eller upplysa 

om något som streamaren kan ha missat.

Dessa roller blir mest fruktbara för min studie med Cheung & Huangs (2011) tankar om Co-laboring

in specatorship där tittare arbetar tillsammans för att göra upplevelsen av att titta mer njutbara och 

skapa en god atmosfär. Från Hamilton et al (2014) tar jag med mig insikter om metod och teoretiskt 

perspektiv i form av Oldenburgs (1999) tredje platser men också författarnas betoning på de sociala 

aspekterna av Twitch.tv som de viktigaste för gemenskap. 

    

4.4 Socialt kapital och gemenskap 

Många studier om (spel)gemenskaper online har kommit fram till att det är de sociala aspekterna 

som är viktiga och gör att människor återkommer till dem och stannar. (Duchenaut et al, 2006; 

Duchenaut et al, 2009; Turkle, 1995; Bruckman & Resnick, 1995; Steinkuhler & Williams, 2006). 

Haythornthwaite (2002) menar att man på Internet inte behöver betala ett särskild hög pris (faktiskt 

lågt) för att interagera och skapa relationer med nya människor. Huang, Teng & Tseng (2015) skriver 

de sociala nätverk och gemenskaper som skapas kring spel fyller en social funktion för spelare, det är 

där de får tillgång till en känsla av gemenskap och det är där socialt kapital växlar händer. Denna 

känsla av gemenskap och tillgång till socialt kapital förstärks genom nätverkskonvergens, enligt 

Huang, Teng & Tseng (2015) och pekar på vikten av att man har gemensamma vänner bland det 

sociala nätverket. Även ömsesidigt beroende ökade gemenskapskänslan, till exempel om man i 

gemenskapen ställdes inför ett gemensamt problem där samarbete fordras för att lösa det. 

    Att nya teknologier erbjuder nya sätt för människor att mötas och delta i gemenskaper och öka 

socialt kapital har många forskare kommit fram till (Kobayashi, 2010; Resnick, 2001; Baym, 1999). 

Förutom att MMOs kan fungera som Oldenburgs (1999) tredje platser fann Steinkuehler & Williams 

(2006) också att MMOs erbjuder spelare tillgång till en stor mängd bridging social capital (Putnam, 

2000) när man via spelet blir introducerad till nya människor från olika bakgrund med olika 

erfarenheter man annars inte skulle mött men att socialt kapital av den intimare varianten, bonding, 

var mer ett untantag än regel. Kobayashi (2010) fann att när heterogena grupper samlas kring något 

gemensamt, som ett spel, så bidrar det sociala kapitalet som spelet erbjuder att man blir mer tolerant 

gentemot varandra. Bridging varianten av socialt kapital kan således ha ett lika värde (eller större än) 

som bonding, något man också finner stöd i Granovetters (1973) The strength in weak ties där han 

menar att svaga band människor emellan länkar individen (mikro) till samhället (makro) och 
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fungerar som oumbärliga möjligheter för människor att få tillträde till gemenskaper. Paradoxen att de

ytliga relationerna, tillhandahållna av det gemensamma sociala kapitalet, kan vara av större värde än 

de djupa skänker insikter om nätgemenskaper förmåga att inte bara överbrygga geografiska avstånd 

utan även kanske i viss mån kulturella. 
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5. Teoretiskt perspektiv

Kapitlet avser att redogöra för de teorier som kommer att vara forskarens glasögon i analysen den 

empiri som intervjuerna skapat.

5.1 Gemenskap

Baym (2010) menar att det svårt att hitta en definition av gemenskap som är koherent och sträcker 

sig över alla fält och sfärer men att begreppet ändå är användbart, istället har hon utvecklat fem 

kvalitéer som går finna i de många olika definitionerna av gemenskap och som lämpar sig väl för en 

online-kontext: the sense of space, shared practice, shared resources and support, shared identities och

interpersonal relationships. 

    Alla kvalitéer är inte lika prominenta eller värdefulla som egenskaper för alla olika gemenskaper. 

För nå studiens syfte och besvara dess frågeställningar så har jag valt att utgå från fyra av dessa 

kvalitéer: shared practice, shared resources and support, shared identities och the sense of place. Jag 

anser att dessa fyra lämpar sig väl för den nätgemenskap som undersöks. För att utveckla dessa fyra 

kvalitéer så kommer jag plocka in en mängd olika författare som med sina teorier låter mig 

expandera tolkningen av empirin.

5.2 Handling som något gemensamt

Baym (2010) menar att rutinerat eller ritualiserat beteende, eller practices, är ett vanligt inslag i 

gemenskap och något som medlemmarna delar. Vidare menar Baym på grund av att digitalt 

medierade grupper, nätgemenskaper, ofta använder språk som verktyg för samhöra så är språkliga 

gemenskaper, speech communities ett koncept som kan låta sig vara användbart när man studerar 

gemenskaper online. Speech communities delar ett sätt tala på, ett för situationen distinkt språk, som 

reflekterar vad som är meningsfullt för gruppen och vilka värden som delas. Det kan vara alltifrån 

speciella sätt att använda symboler på till hur man förkortar olika ord till att sättet man talar eller 

skriver på har en viss stil eller genre. Detta konstituerar ett insider lingo (Baym, 2010). Philipsen 

(1992) som förespråkare av konceptet speech community menar att veta hur man skall uppträda och 

föra sig själv är ha tillgång till den hemliga kunskapen om den implicita förståelsehorisonten som 
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medlemmar av ett speech community har, det är, enligt Philipsen, att ha tillgång till kulturen. Vidare 

menare Philipsen att språk är värderat olika i alla sociala kontexter. I vissa kulturer är tiga guld 

medans det i andra ses som ett måste. Philipsen menar att kulturer som förespråkar det förra inte är 

lingvistiskt begränsade utan det handlar om att olika gemenskaper och kulturer allokerar och 

distribuerar kommunikativa resurser olika. Att hitta var, när och till vilket ändamål språk används är 

fundamentalt i analysen av dess plats i relation till gemenskapen (Philipsen, 1992). 

    Att se språk som något specifikt för en kultur och gemenskap och som ett rutinerad beteende låter

en också snegla mot Carey och hans ritualmodell. Han öppnar upp med att definiera 

ritualperspektivet på kommunikation i termer som: sharing, participation, association, fellowship 

and the possesion of common faith (Carey, 1989) där alla dessa termer syftar till att man göra något 

gemensamt för flera och där kärnan är att kommunikation, i en kollektiv akt, representerar de värden

och normer som återfinns i gemenskapen. För att kontrastera ritualmodellen så beskriver Carey den i 

relation till den annars mer dominanta transmissionsmodellen. Där transmissionmodellen ämnar 

kommunicera över avstånd med avsikt att få kontroll över massan så är enligt ritualmodellen 

kommunikation en ceremoni som föser människor samman i gemenskap över tid. Vad som 

kommuniceras eller vilket budskap som yttras är sekundärt som mening och innehåll, det är att något

kommuniceras som en gemensam aktivitet eller ritual som är viktigt. Ritualmodellen talar således för 

delning av värdering genom gemensamma praktiker och låter oss förstå att den gemensamma akten 

av att kommunicera är överordnad det specifika i vad som kommuniceras. 

    Genom dessa teorier kan vi förstå shared practices i en nätgemenskap som en ritual där det 

språkliga är verktyget för att över tid och rum underhålla den gemenskap som skapats. 

5.3 Att ge stöd och dela resurser

Baym (2010) menar att en gemenskap eller community ofta implicit indikerar att någon form av 

utbyte av stöd eller resurser är att räkna med när termen används i digitala sammanhang. Utbyten av 

stöd och resurser kommer i många olika skepnader och former. Baym redogör för: emotional 

support, esteem support och informational support. Jag kommer använda det bredare social support 

för att täcka in alla dessa jag nu går vidare. 

    Baym (2010) menar att vi kan förstå de utbyten av resurser som socialt stöd innebär bättre under 

termen socialt kapital. Coleman (1988) utvecklade sina tankar om socialt kapital när han ville 

komma bort från de mer dystra tankarna att varje människa är Weberiansk rationell och egoistisk. 

Han menade dock att den sociologiska synen på människan också vara ofullständig då den inte alls 
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tog till hänsyn att människan kan ha ett internaliserat driv och vilja att nå egoistiska mål. Coleman 

kombinerade dessa två tankeströmningar. I hans modell är social kapital en av många resurser som en

aktör kan använda men till skillnad från övriga (human, physical or economic capital) så är socialt 

kapital in nödvändigtvis något som en individ äger utan uppkommer som en resurs som är 

tillgänglig för individen. Colemans social kapital vilar på idén att människor kan gå utanför sina 

egna självintressen och ge stöd genom hjälpsamma handlingar. I en gemenskap så ackumuleras detta 

sociala kapital ju mer utbyten av stöd och resurser tar plats. Det utgör en pool socialt kapital som 

individer i gemenskaper kan ta del av Coleman, 1988). 

    Socialt kapital är varken endimensionellt, av lika värde eller har möjligheten att fylla samma 

funktioner. Putnam (2001) menar att vi kan finna socialt kapital i en myriad av relationer och 

situationer: i din familj, i din skolklass, på bussen till jobbet, på jobbet. När man talar om socialt 

kapital så menar Putnam att det är viktigt att göra en tudelad distinktion. När du småpratar med 

kassörskan på ditt lokala ICA är det inte samma form av kapital som byter hand som när du träffar 

dina bästa vänner över en middag. Putnam kallar denna uppdelning för bridging (inclusive) och 

bonding (exclusive) och menar att bridging kan liknas vid ett socialt glidmedel medan bonding kan 

förstås som ett socialt superlim. Uppdelningen skall inte som varandra uteslutande utan många 

grupper bondar över vissa sociala dimensioner och bridgar över andra (Putnam, 2001).  Bridging är 

inkluderande och omfamnar mångfald, olika människor från olika grupper förs samman, individer 

tar del av nya förståelser om värden och tolkningshorisonterna breddas. Bonding å andra sidan är 

mer exklusiv och homogen där människor med liknande intressen och värderingar skapar intimare 

relationer men kan också leda till att grupper blir isolerad och bara reproducerar sin egen världsbild. 

Bridging social capital, i kontexten nätgemenskaper, tillåter en mångfald av olika människor att 

'samlas' över gemensamma intressen. Putnams(2001) bridging/bonding-dimensioner komplementerar 

den mer breda förståelsen av socialt kapital man får av Coleman (1988) och tjänar fenomenet 

nätgemenskap väl. 

5.4 Gemensamma identiteter

Baym (2010) menar att grupper ofta utvecklar en uppfattning av sig själva som en grupp, en social 

identitet av vilka de är och vad som delas bland dem. Även om Twitch är en öppen social plattform 

där 'alla' har möjligheten att vara en deltagare så är den uppdelad i miljontals kanaler varav många 

anser att de är sin egen gemenskap. Ett 'vi'. För att 'vi' skall finnas så måste det stå i relation till ett 

'dem' och för att göra distinktionen krävs gränser.  För att skapa dessa gränser så måste det finnas sätt
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att signalera vilken position man har. Inom vilken cirkel tillhör man. Med gränser får vi också ofta 

statusförankrade hierarkier.  Jansson (2009) menar att kommunikation oundvikligen skapar sociala 

spänningsfält. Vi kan omöjligen tänka gemenskap utan att också tänka åtskillnad (Jansson, 2009) där 

det finns en skillnad mellan att vara inom det gemensamma och att stå utanför. Att vara inom det 

gemensamma kräver ofta att man har en förståelse för gemensamhetens struktur och koder. Bourdieu

(1984) menar att tillgången till förståelsen till ett visst kodsystem är stark förankrad i vårat nedärvda 

och samlade bagage. Någon som har vuxit upp med tv-spel har tillgång till andra kodsystem än den 

som inte har det. Bourdieu menar att när vi agerar och handlar så gör vi det mot bakgrunden av ett 

socialiserat handlingsutrymme. Vi är aldrig ett blank papper utan vårt handlingsutrymme är 

produkten av det nedärvda och leva, något Bourdieu kallar habitus (Bourdieu, 1984). Vidare menar 

Bourdieu att när vi handlar utifrån vårt habitus så reproducerar vi sociala strukturer. Ens habitus 

kommer också med att ha olika smaker som reflekterar ens klass eller genus. Gemenskaper behöver 

således inte aktivt exkludera någon baserad på klass eller genus för ända bli relativt homogen. 

Gemenskaper kan vara hur öppna som helst men när smaken är en specifik variant som innehåller 

delade sociala normer så sätter det ändå gränser för vilka som har tillgång till den. 

    För att få tillgång till olika gemenskaper eller fält så krävs, beroende på vad fältet har för spelregler,

olika kapital. Jag har tidigare i kapitlet redogjort för delvis Colemans (1988) och Putnams (2001) 

tankar om socialt kapital som i mångt och mycket kan anses 'neutrala'. Bourdieus tankar om kapital 

är kritiska i grunden och det är med tanke på ojämlikheter och den åtskillnad som uppstår genom 

dessa som han är för mig fruktbar. För Bourdieu (1984) är kapital något som används för att 

signalera status och makt som skapar en distinktion mellan olika klasser och en hierarkisk struktur. 

Liksom Coleman och Putnam behandlar Bourdieu flera sorters kapital men vi väljer här att fokusera 

på symboliskt kapital (Bourdieu, 1984). Symboliskt kapital innefattar i motsats till ekonomiskt eller 

socialt kapital varken pengar eller personliga relationer och nätverk. Bourdieu menar att man med det

kan ha rätt smak och språk för finkultur men skriver också att det finns fältspecifika kapitalformer 

(1984). Jag kommer använda symboliskt kapital som uttryck för denna studiens fältspecifika 

kapitalform. Oavsett vilken typ av kapital som är för fältet dominant så menar Bourdieu att det finns

en distinktion mellan de som har kapitalet och de som inte har kapitalet. De som kapitalet har 

makten att definiera gemenskapen och försöker skydda den definitionen (Bourdieu, 1984).
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5.5 Känslan av en plats

Geografiska avstånd till trots så menar Baym (2010) att det är viktigt för nätgemenskaper att ha 

känslan av att träffas på någonting, en plattform, ett forum, en kanal. Detta motsvarar en plats för 

gemenskapen att existera i, en fast boj i bukten och en trygghet. Oldenburgs (1999) tankar om att den

tredje platsen fungerar som en fundamental inramning för det sociala informella offentliga livet där 

de möten som sker, relationerna som utvecklas och samtalen som först är kritiska för utvecklingen av

samhället och gemenskaper inom den har fungerat som ett fruktbart koncept att applicera på 

nätgemenskaper, främst av Steinkuehler & Williams (2006). Tredje platser är enligt Oldenburg det 

utanför hemmet och arbetsplatsen. Dessa kan exempelvis vara: barer, caféer eller bokaffärer eller 

egentligen vad som helst där folk hänger och umgås i det offentliga förutsatt att det uppfyller åtta av 

de egenskaper som Oldenburg utvecklat: Neutral ground, leveler, conversation is main activity, 

accessibilty and accomodation, the regulars, a low profile, the mood is playful, a home away from 

home.

    Att applicera Oldenburgs koncept om den tredje platsen på en nätgemenskap kan skänka insikter 

om den mening en nätgemenskap har för individen och samhället. För att hitta ytterligare nyanser 

kan man dock sammanlänka tankar om den tredje platsen med begreppet virtualitet. Poster (1995) 

menar att det virtuella skapar sin egen miljö som är olik och annorlunda från det verkliga. Det är 

inte en avbild av det verkliga utan en simulation som man bör betrakta utifrån sina egna meriter och 

som en egen miljö. Levý (1998) menar att det virtuella är verklighet men inte verkligt. Att träda in det

virtuella är att lämna det fysiska 'där' och befinna på någon annan plats. Samtidigt menar han att 

man måste komma upp till ytan igen då man via sin kropp är fysiskt förankrad och aktualiserad 

någonstans. Vi kan inte leva i en verklighet som inte är verklig för evigt för inom en viss tid så 

knackar det verkliga på dörren, bokstavligt talat. Levý (1998) och Posters (1995) tankar om virtualitet 

att det virtuella erbjuder en oändlig mängd ej tids- eller rumsbestämda verkligheter i vilket man kan 

förädla, expandera sig själv och existera, men att det inte är en ersättning av det verkliga är 

användbara för att förstå vilken mening det virtuella kan ha i kontrast till det verkliga.

Tabell 1 Åtta egenskaper för ”tredje platser” (Oldenburg, 1999: s. 20-43)

                                                                                                                                                

Egenskap Innebörd

                                                                                                                                                

Neutral mark Individen är fri att gå och komma som man vill utan några större krav på sig.
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Leveler Tredje platser är ställen där individuella ranker eller status relaterat 

yrke eller position i samhället i stort inte är av betydelse. Acceptans och  

deltagande hänger inte på några förhandskriterier, krav, roller eller bevis på 

medlemskap. 

Conversation is

Main Activity Konversation och samtal är den primära aktiviteten där lekfullhet och 

intelligent humor är kollektivt uppskattat.

Accessibilty & 

Accomodation Det måste vara lätt och tillgängligt att träda in och tillmötesgående för de

som frekventerar platsen. 

The regulars Tredje platser har en kärngrupp av personer som drar in nytillkomna och

ger platsen dess karaktäristiska atmosfär.

A low profile Tredje platser har karaktären av att  vara vardagliga och utan pretentioner.

The mood is

playful Den generella atmosfären på tredje platser är lekfullhet markerat av 

larvighet, ordlekar och intelligent humor.

A home away

from home Tredje plats är hemma-likt enligt Seamon's (1979) fem egenskaper: 

förankring, en känsla av ägande, spirituell regeneration, känsla av att vara 

avslappnad och värme.
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6. Metod

Under detta kapitel så kommer jag att presentera och redovisa för den metod som har använts för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Med en hermeneutisk ansats med fokus på 

meningstolkande har intervjuer genomförts och dessa diskuteras här nedan. Kapitlet avslutas med att 

författaren reflekterar över metoden gällande validitet, reliabilitet och etik.

6.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju

Denna studie tar sig an ett hermeneutiskt perspektiv och det innebär att forskaren ämnar söka 

förståelse för den mening en social handling, text eller andra meningar som kulturprodukter kan 

tänkas ha (Ekström & Larsson, 2010). För att förstå mänskliga aktiviteter och resultaten så måste de 

tolkas. Gilje & Grimen (2007) menar att detta vanligtvis inte är något problem då vi som sociala 

varelser tolkar hela tiden när vi interagerar med varandra men ibland så saknas förutsättningar för att

kunna tolka och förstå och då krävs det vissa metodologiska angreppsätt för meningen ska komma 

fram. Då studiens syfte är att undersöka hur medlemmar uppfattar den nätgemenskap som finns i 

Empyrians streaming-kanal analysera den som text som intervjuerna frambringar ur teoretiska 

perspektiv så krävs det att man tolkar. Att man går från delarna till helheten, från text till teori, 

mellan det som skall tolkas och den kontext det skall tolkas i, något som brukar kallas den 

hermeneutiska cirkeln (Gilje & Grimen, 2007; Kvale & Brinkmann, 2014; Sohlberg & Sohlberg, 2014) 

och ämnar nå totalisering, helheten på en övergripande nivå (S Sohlberg & Sohlberg, 2014).

    Larsson (2010) menar man kan skilja på intervjuer mellan informanter och respondenter. 

Intervjuer med informanter har som syfte att ge sak- och bakgrundsupplysningar som kan vara av 

värde för studien och intervjuer med respondenter där man ämnar nå deras syn och perspektiv på en 

fråga eller ett fenomen. Då jag har en omfattande förkunskap om Twitch och hur plattformen 

fungerar så har denna studie använt sig av det senare, respondenter.  

    

6.2 Genomförande

Jag har tagit avstamp ifrån och funnit inspiration ur intervjuundersökningens sju stadier som 

redovisas i Kvale & Brinkmann(2014). Då intervjuerna har varit semistrukturerade och varje ny 
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intervju inte vart den andra lik så har också forskaren förhållit sig dynamisk och jobbat iterativt med 

modellens sju stadier, något som också föreslås som ett alternativ av Rubin och Rubin (2005, i Kvale 

& Brinkmann, 2014) och som anses nödvändigt av Larsson (2010) för att inte ¨´låsa´ sig vid 

föreställningar och frågeställningar som funnits vid undersöknings begynnelse.

    Intervjuerna har genomförts i enskilda sessioner och samtal med respondenterna där forskaren 

utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga) men också förhållit sig öppen och reaktiv till respondenternas

svar och med förståelsen att kunskapen  skapas och nås i samspelet mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Forskaren ansluter sig därmed till metaforen om resenären som tillsammans med det 

samtal och möten som resan för med sig konstruerar den kunskap som utgör den berättelse man 

berättar väl hemma. Forskaren kommer in med sitt bagage och sin förförståelse om sig själv och 

världen och respondenterna om sig själv. Forskaren måste alltså och förstå något som redan är 

tolkningar. Hen måste tolka vad respondenterna redan har tolkat i sin uppfattning av sig själv. Giljen

& Grimen (2007) kallar detta den dubbla hermeneutiken. Detta står i kontrast till metaforen om 

malmletaren som med sina frågor gräver efter en begravd sanning som är ständigt och för alltid given

om funnen.(Kvale & Brinkman, 2014).  Detta är upprinnelsen till en epistemologisk diskussion där 

malmletaren, om hen följer metodens alla regler är garanterad att nå sanningen medan resenären ser 

kunskapen som ett resultat av ett hantverkskraftigt arbete. I malmletarens fall så är forskaren roll 

oavhängig och det är metoden som ligger till grund för kunskap. I resenärens fall så görs forskarens 

roll synlig och hens färdigheter som hantverkare ligger till grund för vilken kvalité den kunskap som 

skapas har. (Kvale & Brinkmann, 2014). 

    Min förförståelse om studiens kontext och ämne kombinerat med en kvalitativ semistrukturerad 

intervjuform kan låta läsaren tro att intervjuerna som genomförts varit avslappnade, naturliga och 

utan någon maktasymmetri. Även om jag gjorde sitt yttersta för att låta respondenterna välja tid och 

plats (i form av digitalt kommunikationsprogram) för intervjuerna för att skapa en känsla av 

bekvämlighet och trygghet ämnat att få intervjupersonerna att vara öppna i intervjuerna så kvarstår 

det faktum av att situationen är konstlad och att det är jag som forskare som via mitt syfte,  

frågeställningar och intervjuguide formulerat frågor som följaktligen skall besvaras av respondenterna.

Även om det kan upplevas som en egalitär miljö så är det jag som forskare som styr intervjun och 

befinner mig därmed i en auktoritär position. Med undantag för en intervju så genomfördes samtliga

intervjuer på engelska, där respondenterna uppvisade varierad förmåga och där jag som intervjuare 

ibland fick kliva in och erbjuda potentiella ordval eller översättningar på något som respondenten 

inte kunde artikulera. Detta uppfattades inte av mig som intervjuare att respondenterna upplevde 

som ett problem utan vi de få tillfällen där språklig assistans behövdes som var det mer som en 

förlösning att vi tillsammans nådde fram till svaret. Det är dock viktigt att förstå att språket kan ha 
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en varit en bidragande faktor för respondenterna att kan känna sig obekväma. Som en reaktion till 

dessa så kan respondenter ibland vilja motsätta sig denna maktförskjutning genom olika strategier. 

Till exempel att inte svara på frågor ärligt eller ge irrelevant information eller i ett försök att ta 

kontroll över situationen att börja ställa egna frågor till intervjuaren istället (Kvale & Brinkmann, 

2014). Då studiens ämne inte behandlar frågor som av speciellt känslig natur eller kräver svar som 

kan anses som förminskande på något sätt så var intervjuerna befriade från dessa former av 

motkontroll. Kvale och Brinkmann (2014) menar att poängen med diskussionen om 

maktförhållandet intervjuare och intervjuperson emellan inte är eliminera den utan bör förstås av 

intervjuaren för att kunna förhålla sig reflexiv till de implikationer denna maktasymmetri kan tänkas 

ha i fråga om kunskapsproduktionen.

6.3 Urval

För att få det mesta utav av varje respondent och för att få material som ligger i linje med studiens 

syfte så sökte jag aktivt efter personer som kan räknas som kärndeltagare i Empyrians kanal (Larsson, 

2010). För att få en bättre överblick vilka dessa var så kontaktade jag initialt Empyrian själv för att 

informera vad jag tänkte undersöka det och hur. Hans kunskap om aktiva deltagare gav mig ingångar

till vilka jag skulle kontakta, något som kan klassas som ett snöbollsurval, om än väl ett kvalificerat 

sådant, (Larsson, 2010). Genom den privata meddelande-funktion på Twitch så började jag 

rekryteringsprocessen av flertalet medlemmar. Jag hoppades på en viss variation i form av kön och 

ålder men respondenterna som fanns tillgängliga var alla män i åldrarna 16-31.

6.4 Forskningsetik

Denna studie har följt de fyra huvudkrav som är uppställda av Vetenskapsrådet (2002) som lyder: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

    Jag har i en första kontakt med potentiella respondenter skickat ut ett informationsbrev (se bilaga) 

om studiens syfte och metod. Vidare så har respondenterna informerats om deras garanti för 

anonymitet, rättigheten att som respondent när som helst avbryta sin medverkan  och slutligen hur 

den insamlade danat som ett resultat av deras medverkan kommer komma att användas. Dessutom 

har varje respondent vid varje enskild intervju återigen informerats om dessa fyra huvudkrav för att 

försäkra förståelsen för respondenterna om deras medverkan. 
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    Kvale & Brinkmann (2014) menar dock att man inte bör förhålla sig mekanisk till etiska principer 

och regler då varje ny intervjusituation är kontextuellt där olika moraliska och etiska överväganden 

kan vara mer relevanta än andra och förmågan göra 'rätt' val är baserade på praktiska färdigheter. I 

linje med detta så har forskaren förlitat sig på hens integritet och moraliska kompass. I en intervju så 

ville en respondent veta vilka övriga som har intervjuats och hen tryckte på att det spelar väl ingen 

roll om jag berättar om det och frågade upprepade gånger. Även om svaret var ett klart och tydligt 

´nej´ så försattes man som forskare i en situation av att förvägra en respondent information och göra

den potentiellt sur, arg och mindre medgörlig eller öppen i intervjun. Kvale & Brinkmann (2014) 

menar att man måste väga ett eventuellt kunskapstillskott mot möjliga negativa konsekvenser för dem

andra respondenterna.  Som tur var så uppstod denna situation i intervjuns slutskede då frågorna 

besvarats och intervjusamtalet var mättat och respondenten förstod till slut och tog det med ro. Med 

detta exempel som undantag så tvingades aldrig forskaren överväga några större etiska eller moraliska 

dilemman i intervjuerna som kom för eller efter. Att förhålla sig kritisk och reflexiv gällande etik och 

moral är dock något som genomsyrar studien som helhet. 

    

6.5 Validitet & reliabilitet

Inom kvantitativa studier så gäller validitet frågan om man med sin metod mäter det som skall 

mätas. I kvalitativa handlar det mer om att metoden skall undersöka det den ämnar undersöka 

(Ekström & Larsson, 2010). Då denna studie genom sitt syfte, frågeställningar och teoretiska 

perspektiv ämnar söka kunskap om personers uppfattningar, förståelse och tankar kring gemenskap 

så är den kvalitativa intervjun, vad jag anser, bäst lämpad. Utöver att metoden skall anses som valid så

är validitet och reliabilitet också något som skall genomsyra studien i sin helhet genom att 

systematiskt och transparent presentera och redogöra för de steg som genererat studiens resultat. Detta

ser vi i studien genom presenterat syfte, frågeställningar, urval och bearbetning av material och analys

(Larsson, 2010).

    Jag övervägde triangulering i form av observationer för att vidare öka validiteten men beslutade i 

slutändan att det inte på något reellt sätt skulle vara gynnsamt för studien, detta beslut grundade sig 

också om forskaren omfattande förförståelse om inte bara Twitch i stort utan även om den 

gemenskap som studerades. Denna förförståelse måste också reflekteras över i negativa konsekvenser. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att forskaren har en medveten naivitet under 

intervjun, något som föreföll sig problematiskt i denna studie. Detta kan betyda att forskaren har haft

skygglappar på sig både i designen av intervjuguiden och i de reaktiva responser utifrån 
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respondenternas svar. Detta vägs dock mot den på förhand tillgängliga insyn och insikt om 

gemenskapen som studerats, och om Twitch som social plattform. 

    När det kommer till frågan att kunna generalisera utifrån resultaten så hamnar vi ofta i kvalitativa 

studier i kläm. De anklagas ofta för att vara subjektiva och det kan man förstås inte tala emot. 

Resultatet som presenteras är dock inte sprunget ur en enskild respondents svar utan är frukten av de 

gemensamma och kollektiva mönster som reflekterades i sammantaget av alla genomförda intervjuer. 

Jag kan inte påstå att de resultat som presenteras går att tillämpa på alla gemenskaper om Twitch eller 

ligger som grund för någon statistisk generaliserbarhet, det hade varit felaktigt och vårdslöst av mig 

som forskare. 

    Då jag har synen på kunskap som en produkt av samspelet mellan intervjuare och respondent och 

att detta samspel är unikt och reaktivt för varje enskild intervjusituation så skulle det te sig 

hämmande att förhålla till tanken om någon form av standardisering av intervjun för att öka 

reliabiliteten. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en för stark tonvikt på reliabiliteten kan motverka

kreativitet och variationsrikedom. Det till trots så förlitar jag mig dels på att de svar jag fått var 

uppriktiga om än självtolkade och den kunskapen jag tillsammans med respondenterna producerat är

god och tillförlitligt. Säkerligen hade nya intervjuer gjort av andra forskare genererat andra svar, det 

handlar trots allt om intervjuarens färdigheter och intervjun som ett hantverk. Jag tror dock att svaren

i det stora hela skulle peka åt samma håll som den i min studie. 
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7. Material

Nedan hur materialet kommit till, hur det samlats in, transkriberats och sedan bearbetats till förmån 

för analysarbetet.

7.1 Intervjuer

Intervjuer har genomförts med sammantaget sex respondenter där intervjuerna har utgått från en 

intervjuguide som började med frågor gällande respondenternas bakgrund och historia och gled 

senare över till det generella temat gemenskap kopplat till Empyrians kanal som kontext. Under 

temat gemenskap ställdes frågor som syftade att producera kunskap om respondenternas relation, roll

och participation i den. Den första intervjun blev kortare (20 minuter) än vad jag ansåg tillbörligt 

och intervjuguiden genomgick därefter en bearbetning där vissa frågor som visat sig irrelevanta togs 

bort och andra mer öppna frågor lades till. Intervjuerna som följde höll sig efter justeringen mer 

inom den tidsramen (30-50 minuter) jag förväntade mig. Samtliga intervjuer genomfördes och 

spelades in via min privata Teamspeak-server där man sitter i ett rum eller en kanal och samtalar 

verbalt. 

    Alla intervjuer transkriberades direkt efter de avslutats. Denna omedelbarhet av transkriptionen lät 

mig vara i samma kognitiva tillstånd som när de genomfördes och underlättar enligt Larsson (2010) 

för att göra mentala små föranalyser av intervjumaterialet, eller som Kvale & Brinkmann(2014) 

uttrycker det: den ideal intervjun är redan analyserad då bandspelaren stängs av. 

    Samtliga respondenter ville vara anonyma med sitt riktiga namn men gav mig tillåtelse att använda

de användarnamn de har på Twitch.tv. 

Bakgrund och historia om respondenterna som har intervjuats samt respektive intervjulängd i 

minuter och sekunder:

FayeStarcraft: 19-årig man från Tyskland. Medlem i Empyrians kanal i 56 veckor. (42m 12s)

Ragestyles: 22-årig man från Tyskland. Medlem i Empyrians kanal i 64 veckor. (20m 40s)

Tropic_92: 23-årig man från Sverige. Medlem i Empyrians kanal i 60 veckor. (48m 17s)

Happy_Gandalf: 16-årig man från Sverige. Medlem i Empyrians kanal i 56 veckor. (33m 06s)

Fmixor: 31-årig man från Finland. Medlem i Empyrians kanal i 52 veckor. (30m 53s)
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KaffeeDay: 23-årig man från Tyskland. Medlem i Empyrians kanal i 55 veckor. (36m 11s)

7.2 Utskrift 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att utskriften är en översättning från en berättarform till en annan,

från den muntliga till den skriftliga. Beroende på vad forskaren gör för val så ändras intervjun i 

transformeringen av formerna och menar enligt vad sin sägs i den hermeneutiska traditionen: att 

översätta är att förråda (Kvale & Brinkmann, 2014). 

    Att något förloras i akten av översättningen och transkriberingen verkar således ofrånkomlig. 

Ändock så måste det bli gjort. Intervjuerna har transkriberats med hjälp av ett program avsett för just 

det ändamålet. Alla intervjuer, förutom en, har transkriberats in extenso, i sin helhet med alla ord 

och pauser från början till slut. Larsson (2010) menar att det är en huvudregel och ett sedvanligt 

hantverk för kvalitativa forskare. I en av intervjuerna så gled samtalet avslutningsvis in på ämnen som

inte på något vis rörde studien och för att spara dyrbar tid så tog jag där beslutet att inte skriva ut in 

extenso. Intervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt med den enkla anledningen att jag 

fann det enklast även om studiens syfte eller analysmetod krävde det.

    I bearbetningen av utskriften kom detta dock att ändras. Alla respondenternas svar sammanställdes

för i ett enda dokument. Därefter gjordes val utifrån studiens syfte och frågeställningar huruvida 

vilka frågor och svar som ansågs fruktbara för analys. Inga svar som valts ut har var en enskild 

respondents unika uppfattning utan där flera svar pekat mot ett mönster eller en gemensam 

uppfattning. Citaten som har valts ut har varit de som kunnat belysa dessa mönster med störst 

klarhet.  Analysen har genomförts med den, tidigare nämnda, hermeneutiska cirkeln i åtanke, mellan 

delarna och helheten och tillbaka.  Detta ledde till ett nytt och mer koncist material som blev 

hanterbart och jag kunde genom noteringar och markeringar organisera texten utifrån de teman som 

uppenbarat sig. 

    I den författade analysen som följer senare i arbetet så har citat inte återgetts ordagrant så som det 

först transkriberades. Respondenter ger sällan färdigpaketerade svar som är lämpliga för en 

slutrapport och så var inte fallet här heller. Många svar präglades av stakningar, upprepningar eller 

annat som kan te sig ovårdat i den författade texten och då jag inte skall ägna mig åt någon 

samtalsanalys så ter det sig lämpligt att redigera citaten så det blir skriftspråkligt anpassade och 

vänligare mot läsarens ögon (Kvale & Brinkmann, 2014; Larsson, 2010).
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8. Analys

I detta kapitel analyseras, diskuteras och problematiseras de teman som kommit varit framträdande i 

intervjuerna.

8.1 Humor som kulturellt och rituellt språk.

Humor kombinerat med hjälpsamhet var egenskaper som ansågs vara speciell för gemenskapen och 

som gav den en chill atmosfär. I kanalen råder freedom of speech och det medför ett väldigt högt tak 

för alla inblandade att operera i. Chatten präglas av sarkastisk och klipskt humor och förstärks ofta 

genom att kreativt använda de emotes som finns tillgängliga:

wudijo: every good ZE member has at least a handful of backup accounts in case of ban.   

(Wudijo, 2016)

 -Emoten är synonym med Twitch och sarkasm. Genom att använda den emoten menar Wudijo 

att det han säger inte är sant, utan ett skämt. Att trolla, driva med varandra och vara sarkastisk är 

symptomatisk för kanalen. Just sarkastiska skämt om botting, att använda fuska, är en röd tråd i 

Empyrians kanal som har utmärkt sig att vara ren från sådant. Happy_Gandalf säger ”The chat 

always contains some form sarcasm. Even if the topic is serious, some of us will find a way do make 

it less so. This is how we hang out.”. Hur medlemmarna använder humor både verbalt, skriftligt och 

via emoticons kan ses som gemenskapens shared practices (Baym, 2015) där särskilda beteenden blir 

rutinmässiga inslag. Att humorn ofta fokuserar på att andra personer, utanför gemenskapen, 

använder fusk speglar de delade värderingar som finns inom gruppen och hjälper till att konstruera 

en social verklighet. Medlemmarna får ingen ny information av att det skämtas friskt och ofta men 

humorn som en ritual befäster relationen medlemmarna emellan (Carey, 1989). Det är de 

gemensamma kommunikativa handlingarna (ritualerna) som för människor samman och inget 

specifikt innehåll (Carey, 1989). Fmixor säger ”Soon as the PC starts and he is streaming, I am there. 

Empy is like my home channel. I go there expecting all the usual suspects, making random sarcastic 

jokes and talk shit.” . Vad varje enskilt sarkastiskt skämt innebär kan ses som mindre viktigt, för 

kommunikationen och gemenskapen, än att alla gemensamt skämtar sarkastiskt och kontinuerlig och
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deltar i ritualen. När Empyrian börjar streama så tänds elden och byns alla invånare flockas till 

lägerelden skämta om ditten och datten.

    Man kan även se humorn och sarkasmen som ett gemenskapsspecifikt språk med ett eget språklig 

kodsystem. När KaffeeDay säger ”I gotta get me a brother Chris of my own. My arm hurts. Kappa.” 

så har jag svårt att tro att någon utanför Diablo 3-kanalerna på Twitch skulle kunna förstå vad 

Kaffeeday menar. Philipsen (1992) menar att där det finns en distinkt kultur så finns det en distinkt 

språklig kod. Jansson (2009) kallar en sådan språklig kod för en tolkningstruktur där delade 

erfarenheter och kännedom om varandra skapar en gemensam tolkningshorisont utifrån man kan 

förstå allt på samma sätt, att man pratar samma språk. Baym (2010) kallar detta ett insider lingo, en 

lingvistik endast initierade förstår. Alla medlemmar i kanalen skulle förstå precis vad Kaffeeday syftar

på. De känner till koden, förstår reglerna och vet hur man använder språket i form av humor för att 

bekräfta sig själva som medlemmar. Man kan således tänka att humor i form av sarkasm och ironi 

baserat på gemensamma erfarenheter som ett gemensamt språk där det repetitiva användandet 

konstituerar gemensamma ritualer och praktiker. Ständiga konversationer av humoristisk natur 

korrelerar också med Oldenburgs (1999) egenskaper conversation is the main activity och the mood 

is playful när en plats skall betraktas som den tredje platsen.

    Det görs dock hela tiden en insats att aldrig låta den bli elak och att den aldrig vänds emot 

kanalens egna tittare, eller tittare av kanalen. FayeStarcraft säger: ”There is alot of sarcastic humor 

going on between the chatters and alot of making fun of other streamers or other people in the 

Diablo 3 community but I think Empyrian tries to keep everything as friendly as possible to new 

viewers”. Humorn som gemenskapens karaktär bör i första hand ses som något inkluderande, den är 

sarkastisk men den är inte toxic (Fmixor), utan i motsats till giftig så smittar den av sig med positiva 

konnotationer. Precis som när man går utanför en bar eller restaurang en sen vinterkväll och tittar 

igenom dess frostiga fönster och ser vänner skratta i god kamratskap så vill du in i värmen men 

påminns om att du står utanför. Oldenburg (1999) menar lycka och acceptans regerar över ångest och

alienation på tredje platsen och det verkar vara den gemensamma uppfattningen av respondenterna 

här.

8.2 Gemenskapens stöd och resurser

Sarkastisk humor till trots så upplever respondenterna ändå gemenskapen som hjälpsam. Baym (2010)

menar att shared resources och stöd av varierande natur är ett viktigt element i en gemenskap och 

skriver att utbytena sammantaget blir till ett socialt kapital. Både för de som har varit där sedan 
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Empyrian började streama och även för noviser och nytillkomna tittare. Det görs en kommunal 

insats, vid sidan om att föra sarkastiska konversationer, att hjälpa andra människor. Om en ny tittare 

gör sitt första inhopp i kanalen och ställer en fråga så kommer flertalet av de gamla tittarna, 

moderatorerna eller de som besitter just den kunskapen som krävs för att kunna besvara, att hjälpa 

den tittaren. Även om det är Empyrians kanal, hans stream och hans chatt så finns det folk omkring 

som tar ansvar för att få kanalen att upprätthålla specifika värderingar som till exempel vänlighet för 

att skapa en god atmosfär. FayeStarcraft förklarar: ”If people help each other it is always nice. If 

people have a question or sometimes you talk about really random stuff like, and then someone 

knows the answer and we can discuss it or something and we are all more smart in the end.” och 

understöds av uttalande från Ragestyles:”Yeah, I'm up for helping most of the times. If I can make 

someones day better then I'll do it. Good feels always make streams better.”. 

    Utöver vad Oldenburg (1999) skulle klassa som the regulars: lojala tittare och gamla medlemmar i 

gemenskapen så hjälper också Empyrians klanmedlemmar, de han spelar Diablo 3 med, att hjälpa till 

att skapa en så god stämning som möjligt. De sitter i ofta Teamspeak och konverserar verbalt med 

varandra om allt möjligt. Dessa konversationer live-streamas också. Klanmedlemmarna har ofta koll 

på chatten så om någon fråga är riktad till dem så hjälper det till att svara antingen verbalt, genom 

Teamspeak, eller direkt i chatten. Gemenskapen som resurskälla tar sig således ett multimodalt 

uttryck. Oldenburg (1999) menar att regulars någon gång har varit nya och att tredje platsers 

överlevnad präglas av att gamla medlemmar accepterar nya. I Empyrians gemenskap sker det 

vanligtvis genom det är en vänlig atmosfär och att de mest rudimentära frågor besvaras av the 

regulars. 

    Utöver den binära relation frågor och svar så diskuteras också sedvanligt populärkultur och 

aktuella världshändelser och det är oftast i dessa diskussionen som likhet och olikheter framträder 

och man introduceras till andras tankar och åsikter. Putnam (2002) benämner utbyten av resurser i 

sociala relationer som dessa som bridging social capital och menar att dessa utbyten är ytliga i sin 

natur men fungerar rent funktionellt som en brygga mellan relationer som inte kan anses som starka.

Men som man såg i Kobayashis (2010) studie med stöd av Granovetters (1973) tankar om svaga 

relationella band så bör man inte avfärda detta bryggande kapital bara på grund av sin ytliga natur 

utan se det som ett värdefullt social kapital där man introduceras för erfarenheter och ny 

information. Baym (2015) menar att just bridging social capital är något man ofta stöter på i 

gemenskaper online är specialiserade av något slag. Något som väl överensstämmer med Empyrians 

kanal där många människor från olika bakgrunder samlats och förenats kring spelet Diablo 3.

     Förutom tillgången till hjälp och information av det mer ytliga slaget så finns det enligt flera 

respondenter också möjlighet till stöd i mer personliga ärenden.  För de som har varit i Empyrians 
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stream länge, varit aktiva och chattat med varandra under långa perioder så har det också uppstått en 

känsla av emotionell samhörighet. Har man haft en dålig dag eller något speciellt har hänt i ens liv så

finns det möjlighet att vända sig till någon i gemenskapen. FayeStarcraft berättar i intervjun om ett 

specifikt exempel:  ”...NN whispered me that his mother wasn't doing well or something and I was 

like trying to cheer him up a bit. And they would do the same for me. Like, that's what a community

is about I would say.  If someone is feeling down or something they can cheer you up.”. Emotionellt 

stöd av detta är slag vad Putnam (2002) skulle kalla bonding social capital och är ett tecken på 

relationer av det mer intimare slaget. Citatet ges också legitimitet när det förankras i Colemans (1988)

tankar om att socialt kapital är något som används cykliskt i gemenskaper och erbjuder man stöd så 

förväntar man sig och är också mer villig att söka stöd i gengäld när och om en sådan tid kommer. 

Det är tillit och delade värderingar som utgör grunden för att socialt kapital kan byta händer och 

något som uppstår när människor sluts samman i en gemenskap (Coleman, 1988).  Bonding social 

capital finns enligt flera respondenter i kanalen men de menar också att det är reserverat för the 

regulars. Reserverat för de som över tid och genom aktivitet har gjort sig synliga och lärt känna 

varandra. Som FayeStarcraft säger:”NN whispered...” NN viskade till Fayestarcraft. Det basunerades 

inte ut i hela chatten att NNs mamma var sjuk utan var ett personlig meddelande. NN hade tillit till 

FayeStarcraft och kunde förvänta sig emotionellt stöd. 

    Bridging och bonding är båda varianter av socialt kapital som gynnar gemenskapen på olika 

nivåer. Bridging öppnar upp för att nya tittare skall känna sig välkomna och inkluderade i den större 

känslan av gemenskap. Bridging är oftast relaterad till kunskapsresurser kring spelet Diablo 3. The 

regulars kunskap om spelet som sträcker ut en hand till nytillkomna tittare. Bonding finns exklusivt 

för dem som alltid är där, som alltid är i kanalen, vad Oldenburg (1999) skulle kalla the regulars. 

Bridging social capital har beskrivit som ett social glidmedel medans bonding social capital anses 

fungera som ett superlim för gemenskapens innersta krets (Putnam, 2001; Steinkuehler & Williams, 

2006). Och även om majoriteten av utbytena är av den första varianten så återfinns båda dessa två 

sociala kapital i gemenskapen där den första kan ses som en inkörsport till den andra. 

    Många av respondenterna började sina besök i Empyrians kanal med hopp att få information och 

kunskap om Diablo 3. Jag frågade respondenterna om det har förändrats från då till nu, Ragestyles 

svarar: ”It's not only the knowledge anymore. Because we know each other for quite a bit of time 

now. And that's what's left is a friendship.” Ett illustrativt  som visar att socialt glidmedel i form av 

bridging social capital kan leda till det senare, bonding social capital. Samtidigt menar Putnam (2000)

att både förstås kan existera samtidigt och inte är varandra uteslutande, vilket jag också fann stöd för 

i intervjuerna. Majoriteten av respondenterna menade att emotionellt stöd var mer teoretiskt möjligt 

än något som hände frekvent, något man också finner stöd i tidigare forskning av Steinkuehler & 
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Williams (2006).

8.3 Gemenskapens inre och yttre barriärer

Fmixor berättar om sin bakgrund i Diablo 3 och många av det andra medlemmarnas: ”I mean, I have

five thousand hours of gameplay. I know TT has about the same. I mean most of us are up there. 

Empyrian, during season play 16 hours a day. So, yeah... Of course we know more and want a higher 

level of discussion sometimes. It is a separation of sorts.” 

    André Jansson (2009) menar att där det finns gemenskap finns det oundvikligen också åtskillnad 

då kommunikation är essentiellt paradoxalt, den verkar både för samförstånd men ligger samtidigt 

som grund för missförstånd och konflikt.  Alla gemenskap förutsätter någon form av 

kommunikation. Även om alla intervjusvar unisont pekade på kanalen är öppen för alla att ansluta 

till så finns det implicita barriärer som skapar avstånd mellan de som anser sig vara medlemmar i 

gemenskapen och alla andra. Citatet ovan illustrerar att det finns, inte bara ett behov i gemenskapen 

av dela att dela information av hög kvalité, utan även att finns vi som förstår för att vi har spelat i x 

tusen timmar och de som inte förstår för de har inga spelade timmar. Ponera att någon har spelat 

schack i fem tusen timmar, man kan med lätthet föreställa sig att den personen har större kunskap 

om och förmåga att spela schack än någon som inte har spelat det innan och förmodligen också 

bedömer ny information mot bakgrund av givarens erfarenhet. Det innebär olika tolkningshorisonter

och Jansson (2009) beskriver dessa som kommunikativa mellanrum i symbolvärldens som skapar 

distinktioner. En sån erfarenhetsbaserad tolkningshorisont som bestämmer tycke och smak och 

skapar ett gemensamt sätt att se på gemenskapen och sig själva kan vi utifrån Bourdieu (1984) förstå 

som medlemmarnas, the regulars, habitus, om än i kognitiv form. Denna distinktion är sällan explicit

manifest utan utgörs mer av medlemmars uppfattning om sig själv och deras roll i gemenskapen. 

    I Empyrians kanal så finns det en inre och yttre barriär. Skillnaden kan begripliggöras genom att 

vara en del av gemenskapen och en medlem av kanalen. Att komma innanför den yttre barriären 

kräver i princip ingenting. De flesta respondenterna menade att det räckte att trycka på follow-

knappen och bli en följare av kanalen för att bli medlem av den. Då har man givit aktivt stöd till 

kanalen på minsta möjliga vis. Alla respondenter svarade också att var du kommer ifrån eller vad du 

har för socioekonomisk bakgrund inte spelar någon som helst roll. FayeStarcraft ger det mest 

kompletta svaret: Well, I don't evaluate it. Really. Obviousy I know it from some people because they 

tell me but it doesn't matter at all. Like Empy is from Hungary, And I don't know, Annoyed is from 
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Sweden. And, I don't know it really doesn't matter to me. If they are cool people I will hang out with 

them. Man kan således se att det är lätt att få tillträde till den yttre barriären och att när du träder in 

så spelar din bakgrund ingen roll, något som svarar mot Oldenburgs (1999) egenskaper om att den 

tredje platsen skall ha hög accessibility och fungera som en leveler när du kliver in.

    Samtidigt så menade de flesta av respondenterna att mellan att följa och få en fråga besvarad till 

att anses var en del av gemenskapen i den inre barriären är ett större steg. Ett steg som kräver 

kontinuerlig aktivitet i form av interaktion med Empyrian och med de andra tittarna över en längre 

period av tid. FayeStarcraft skriver ”...be here actively enough for like quite a long time. Yeah” och 

Happy_Gandalf och Fmixor är rörande överens: ”For the most part, to be active in his channel, talk 

with him, play with him. Interact with everyone else.”, ”Be a known name that is consistent in 

talking, helping and making the place nice for us to be in. Be part of it. It requires time and effort.”. 

Men utöver det så målades upp en bild i intervjuerna av att man skall ha något mer, något extra, för 

att få komma in och anses vara en del av den inre barriären. Man kan förstå detta närmare genom att

inkorporera Bourdieus (1984) tankar om kapital och fält. Habitus som jag nämnde ovan är baserad 

på den tid och kunskap som genererat det kapital som gjort att vissa medlemmar har tillträdde till 

den inre barriären. Att vara en av dessa cool people (FayeStarcraft) innebär mer än att bara vara aktiv 

över tid och rum. 

    Kaffeeday uttrycker: ”... Yeah, then obviously I know how to talk to them. Kaffeeday svarar här på 

frågan om Empyrians kanal har något speciellt, en speciell karaktär. Att vet hur man skall prata och 

om vad kan här ses som det Bourdieu (1996) kallar att man har ett symboliskt kapital, ett kapital som

tillåter en att passera en gräns och positionera sig högre i ett fälts statushiearki. Empyrians kanal och 

den inre barriären är ett fält av high level gameplay. Den lokala kulturen som återfinns drivs av 

extremt bra kunskap om spelet Diablo 3 och man skall kunna föra teoretiska resonemang om varför 

man ska göra si eller så en given spelsituation. Man ska kommunikativt kunna hantera en humor 

som anses både sarkastisk och smart och man ska vara på rätt sida i debatten om fenomenet botting, 

att fuska i spel, där man skall vara strängt emot det. Det dras således en skiljelinje mellan de som har 

mycket kunskap om både kanalen och Diablo 3 och mellan de som har lite. Personer med liten 

kunskap brukar refereras till som noobs eller casuals där en noob är någon som är ny och anses dålig 

och där en casual är någon som bara spelar då och då och inte är en hardcore gamer, alltså inte  

någon som investerar x tusen timmar i tid och energi på att spela och vara bra Diablo 3.   

    Happy_Gandalf förklarar att om en ny person kommer in och frågar samma fråga om och om 

igen trots att hen har fått svar så får han nog och tar till sarkasm för att antingen driva med den 

personen eller att få den att tro att den nu har fått ”svaret”: ”I like to bash people that ask "noob" 

questions or very obvious questions that most people already know the answer to and so does alot of 
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other people in Empyrians chat. Making fun of the casuals basicly. An example would be someone 

asking "How do you get those wings" and someone answers something really sarcastic like "You need 

to cross the bridge of Khazad dum" which isn't what you need to do at all.”. Detta ger uttryck för att 

det förväntas att man vet någon alla (kunniga) redan vet. Att man besitter en god förförståelse för hur

kanalen fungerar och spelet blir en gräns. Om man inte vet det så anses man, implicit, som en andra 

sortens medlem, den som figurerar i den yttre barriären. Happy_Gandalf som uttryckte detta menade 

dock att det inte är en automatisk inställning utan att den triggas när en person inte ens verkar 

försöka förstå eller uppskatta de svar den får. Något som Ragestyles håller med om: ”I think it is 

normal when people come and visit and ask the same question that the last visitor asked. Then the 

regulars maybe get a little annoyed”. Majoriteten av vad som skulle kunna anses som noob-frågor 

besvaras utan sarkasm eller skämt enligt alla respondenter. Happy_Gandalf omnämns också av alla 

andra respondenter som hysteriskt rolig och sarkastisk men också som en snutta omogen, varav han 

inte är en moderator i kanalen. 

    I många kanaler, och såväl Empyrians, ser man tydligast att en person har detta symboliska kapital

när hen har fått den emblematiska mod-symbolen. En mod är efter streamaren, Empyrian, den med 

mest befogenheter i kanalen. Respondenterna, varav några är mods, uttryckte dock att det skulle ses 

mindre som en maktsymbol och mer som en gåva från Empyrian för trogen tjänst. Fmixor beskriver 

det som: ”Most of the time mods do not fill a purpose of a role. Most of the time mods are just 

mods because the streamer have known them for quite along time and... that's just a gift for them  I 

guess. Like to show them off when you know known them long enough.” På grund av att det är 

yttrandefrihet i Empyrians kanal och att Empyrian själv är den som bestraffar dåligt beteende så 

agerar aldrig moderatorerna utifrån en särpräglad maktposition. På sin höjd så tillåter de vanliga 

medlemmar att posta länkar till webbsidor i chatten, något som annars är förbjudet.

    Av intervjuerna så framkommer det som ovan nämnt att det finns osynliga skiljelinjer och 

hierarkier. Hierarkier i form av officiella positioner i kanalen där det går i ett nedåt i ett led från 

Empyrian själv, det är hans kanal, till moderatorerna som har vissa befogenheter till de som inte är 

moderatorer men betraktas som the regulars och har tillgång till ett symboliskt kapital i form av 

kunskap om kanalen och spelet Diablo 3. Dessa anser sig själva figurera inom den inre barriären. 

Utanför finner vi de som endast följer kanalen eller de som endast besöker den någon eller några 

gånger. Kärnmedlemmars habitus och symboliska kapital kan ses som en förmåga att hantera och 

skapa nya kommunikativa mellanrum och åtskillnader som Jansson (2009) beskrivit. Dessa 

mellanrum är naturliga när alla sorters gemenskaper endast kan förstås som olika och åtskilda när de 

ställs i relation till varandra. Det är så vi ser att mellanrummen och dess differentierade förmåga kan 

anses viktiga för att gruppen skall få behålla sin känsla över vad den är, någon alla andra inte är.       
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    Även om din bakgrund inte spelar någon roll eller att ingen bryr sig om var du kommer ifrån så 

är inte Empyrians kanal och gemenskap ett platt fält av jämlika relationer, den är inte egalitär i 

någon utopisk mening. Samtidigt som gamla traditionella socioekonomiska barriärer relaterade till 

klass och bakgrund rivs ner så ersätts de med nya spelvärld- och kunskapsbaserade som ställer upp 

nya barriärer. Det skapar en esoterisk subgemenskap, i den inre barriären.

8.4 Gemenskapens kontext

Sociala medieplattformar utgör en konduit för gemenskaper att frodas i, på Twitch likaså. Känslan av 

en plats kan ses som en hörnsten för att uppfatta att vad man tar del av är en gemenskap. Då 

Empyrians gemenskap innefattar geografiskt spridda medlemmar så är hans kanal platsen som 

gemenskapen förankras i. Baym (2015) menar att känslan av att man träffas på en plattform utgör 

uppfattningen av man är på en plats. En respondent beskriver det som att man är i Empyrians hem: 

”Well, when you visit Empyrians stream it kind of feels like you are visiting his house, as in he is in 

charge of everything and he decides how things should look on his page.” (Fayestarcraft) och 

Ragestyles menar att när man är känd eller erkänd av andra så skapas det en plats i vilken man kan 

vara stammis is: ”When you're a regular then it feels like that. You say hi/hello and people respond to

it like they know you. That creates a familiar enviroment and you feel good to be a part of it.” Som 

när man går till sitt favorithak och känner igen vännen i hörnet och båda fylls av värme. Att det 

oftast är samma folk där varje dag och samma personer som är aktiva i chatten förstärker också 

känslan av samhörig och skapar en magnetism kring platsen. 

    Oldenburg (1999) skriver att det är the regulars som ger platsen sin karaktär och som säkerställer 

känslan av att vid vilken given tid som helst så sitter gänget där redo. Medlemmarna blir således 

producenter där platsen blir något socialt konstruerat, till skillnad från något fysiskt. Rheingold 

(1993) menar att i virtuella världar är känslan av en plats en akt av individuell föreställning. I denna 

studie kan man inte prata om en värld men i varje fall en plats. Alla respondenter hade olika 

föreställningar av platsen. Några liknade det vid en bar och sa att de ofta tog en öl samtidigt de 

hängde i kanalen medan andra såg det mer som en nördig oas att hänga och ta de lugnt i efter jobb 

och skola. Andra tog ibland relationerna vidare ut ur chatten och till ett eget ett bord i baren. Fmixor

säger: ”Sometimes we go from the chat to Teamspeak when we want more of a conversation.” och 

menar att det finns flera dimensioner i förståelsen av gemenskapen som en plats. 

    Alla respondenter likställer Empyrians kanal som en plats för gemenskap och ser sin del av och i 

den som en högst social aktivitet och en viktig del av sin vardag. Många av dem spenderar timmar 
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om dagen att hänga i chatten, om än med varierande aktivitet. Alla respondenter anser också att deras

deltagande i gemenskapen är viktig och meningsfull och några respondenter menade att det hängde i 

chatten även när Empyrian inte streamad. Fayestarcraft säger ”Sometimes he has a day off or 

something but then we still chat like typ in his chat and conversations in his chat.”. De vill bara 

hänga, umgås och snacka. Detta kan vi koppla till Oldenburgs(1999) åttonde egenskap av den tredje 

platsen som ett home away from home, och subkriteriet appropriation. Oldenburg menar att när 

man besöker en annans, en bekant eller en väns, hem så känner man sig onekligen lite som en 

inkräktare. Det gör man inte på den tredje platsen då det är en informell offentlig plats som utgörs av

dessa trogna medlemmar, the regulars där det finns en känsla av ägarskap. (Oldenburg, 1999). Alla 

har säkert något ställe det skulle beskriva som just deras. Café Simpan är 'mitt' ställe, eller Grand är 

'vårt' ställe. Att känna sig som hemma i bildlig mening är alltså en viktig egenskap.

    Att samtliga respondenter har beskrivit kanalen som antingen chill eller avslappnad är också något

som relaterar till vilken funktion gemenskapens plats har i deras vardagliga liv. Det blir ett ställe att 

vara med vänner och ta det lugnt samtidigt som man förenas i sitt intresse om spel men också av mer

breda intressen som musik, film och tv-serier och korrelerar även med Oldenburgs tankar om den 

tredje platsen skall ha en low profile. I Oldenburgs fysiska värld svarar det kriteriet mer i termer om 

design. Han menar att stället skall vara av ganska vardaglig skepnad. Ingen flashig, elegant eller 

pretentiös inredning (Oldenburg, 1999). En alldaglig dekor hjälper också stället att vara en leveler, en 

statusutjämnare, som inbjuder människor att komma som de är. I den digitala nätgemenskap får vi 

tänja kriteriet till hur man kan förstå den mentala atmosfären.

    Även om en myriad av olika intressen också fungerar som bakgrund till den sociala funktion som 

gemenskapen fyller så är spelet Diablo 3 alltid centralt. Empyrian har i skrivande stund bytt spel, från

Diablo 3 till Overwatch, och i och med det har hans tittarantal sänkts från runt 200 till den mer 

blygsamma siffran 30. Orsaken menar respondenterna är tvådelat. Dels fungerade kanalen i början 

som ett lärosäte för Diablo 3 och var vad som gjorde att man blev en del av gemenskapen och det 

finns ett nostalgiskt värde i den historia man delar i det och dels är spelet Overwatch inte släppt för 

alla, vilket gör att man blir mindre intresserad av att kolla om man sedan själv inte kan spela det. 

Happy_Gandalf uttrycker just det att man via investeringar i tid och energi har bidragit mycket till 

gemenskapen med och via spelet Diablo 3 och det blir då mindre intressant att vara i kanalen när 

Empyrian nu spelar Overwatch: ”I don't currently watch Empyrian as much since he is playing 

Overwatch, a game I have no interest of playing or have any understanding of. I consider being there 

as Empyrian grows in popularity on Twitch to be a "movement" with a bunch of people. Also we 

have done alot of things in the Diablo 3 community, forum posts, reddit, making Youtube videos 

and so on.”
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    Spelbyte och sänkt tittarantal till trots så är det ändå kanalens kärnmedlemar som hänger kvar 

oavsett spelet. Vilket indikerar att även om spelet är otroligt viktigt så är gemenskapen viktigare. 

FayeStarcraft beskriver det som varför han är där nu när spelet är oväsentligt: ”At the moment it's a 

mix between the support, Empyrian and the chatters. If no one is there now when he's playing a 

game no one cares about then maybe he will grow tired of streaming and quit. And we lose a good 

thing, a nice place to shoot the shit and hangout. I think, of us who are there, we understand our 

stake in it. At least now I do.” Man kan förstå citatet som att man är där för varandra i vårt och torrt.

I medgång såväl som motgång. Många respondenter tror också att Empyrian snart skall återgå till 

Diablo 3 så de stöttar så länge och håller ihop gemenskapen tills dess. Man vill behålla platsen för 

gemenskapen.

8.5 IRL vs. VR

Alla respondenter var överens om att gemenskapen som finns i och runt Empyrians kanal var viktig 

för dem, fyllde en social funktion i deras vardag och på många sätt en tillflyktsplats för alla 

stressmoment som livet i övrigt innebär. Alla uttryckte att den var meningsfull för dem. Att man 

träffat vänner, hängt, spelat, diskuterat och gjort allt man gör med vänner annars. När jag frågade 

dem om de kunde likställa det med något IRL (in real life), en aktivitet i deras fysiska vardag så blev 

svaren trevande. Alla började med att beskriva väldigt reflexivt att det är som att man hänger med 

vänner men ju längre de fick tänka så kunde det inte likställa det riktigt. Ragestyles säger: ”So I would

definately say it's like hanging with friends... Well, not say it is the same but it has the same effect on 

me.” och Ragestyles uttrycker det i termer av sinneskänslor: ”I can't see if you are happy or sad when 

you come in the channel. I can make a joke and you can respond to it, maybe even throw in a 

emoticon here and there and letting me know you liked the joke. But can I see you smiling? Hear 

you laughing? No. So of course, the difference is monumental when it comes to friends I have in real

life.” Det är som att hänga med vänner, det är inte samma sak men har samma effekt men det saknas 

ändå något. Det är nästan som att göra något IRL men inte med samma fyllighet. Levy (1988) 

beskriver begreppet virtualitet i samma tankegångar. Att det man gör och upplever i det virtuella är 

verkligt men det är inte verklighet. Vidare så menar Levý att det virtuella är något som finns parallellt 

med verkligheten och samtidigt påverkar varandra. Att det virtuella injicerar en kärna av mening i 

den omedelbara och banala fysiska närvaron. (Lévy, 1998). Något vi kan se i ovanstående citat av 

Ragestyles. Avsaknaden av se någons ansikte, höra någons röst eller tolka någons kroppsspråk i 
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Empyrians gemenskap skänker vikt och mening till relationer IRL, detta utan att devalvera värdet i 

den virtuella gemenskapen. Det är inget nollsummespel och det virtuella och verkligheten borde inte 

jämföras utan ses som varandra kompletterande. 

    Oavsett om respondenterna aldrig uttryckte förhållandet mellan det virtuella och verkligheten i 

binära termer så uppstod det en demarkering när jag frågade om det kunde likställa den virtuella 

gemenskapen med något i verkligheten. Det är sällan man i dagens uppkopplade och digitala 

samhälle tänker i termer om att kliva in och ur digitala medier eller att vara online/offline då vi 

alltid är både och samtidigt och hela tiden. Att gå offline är oftast något man tvingas till då 

uppkopplingar är dåliga eller man inte har tillgång till Internet. Frågan krävde att respondenterna tog

ett steg tillbaka och betraktade sin aktivitet i gemenskapen för vad den är eller inte är. Gemenskapen 

är verklig, samtalen är verkliga och upplevelserna är verkliga. Och allt är meningsfullt. Frågan verkade

istället landa i olika tankar om kvalité och karaktär av det verkliga. Är gemenskapen av samma kvalité

som en fysisk? I Happy_Gandalfs fall var den i ett avseende av högre kvalité då hans närmaste vänner

nästan exklusivt existerar i hans nätgemenskaper. I de andra respondenternas fall var det beroende på 

vad det skulle jämföras emot. Att hänga med sina vänner IRL? Det var av högre kvalité. Man bör 

möjligen inte jämföra och ställa upplevelserna offline/online mot varandra då det båda rymmer en 

sådan kolossal mängd gemenskaper som alla är av varierande kvalité. I en tid då dikotomin 

online/offline rör sig mot ett upplösningstillstånd så känns det reaktivt att förhålla sig till begreppen 

som separata. FayeStarcraft säger: I feel like I'm part of a group of friends. I probably know some 

people I met in Empyrians channel better than some I know IRL. Is it the same? No. But it can be. I 

can meet them. Then it changes.” I en kontrafaktisk verklighet där Internet aldrig blev World Wide 

eller allehanda tillgängligt hade gemenskapen aldrig varit möjlig att ens aktualisera. Något som talar 

mot den kraft som det virtuella besitter att skapa nya världar där nya gemenskaper kan existera på 

nya sätt (Levý, 1998). 

    ”In Empyrians channel, we all are gamets, otherwise we would not be there.” (Kaffeeday). 

FayeStarcraft, Happy_Gandalf, Tropic_92, Fmixor, Ragestyles och Kaffeeday hade inte varit en del av 

en gemenskap baserad runt ett spel, samlad i en kanal och konstruerad av sina medlemmar utan den 

kraften. 
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9. Sammanfattning & Diskussion

Under detta kapitel så presenteras en konklusion om vilka resultat som ansågs framträdande och hur 

dessa svarade på studiens syfte och frågeställningar.

Studien gör inga anspråk för representera uppfattningen om nätgemenskapen på Empyrians 

streaming-kanal utifrån alla medlemmar. Studiens urval av kärnmedlemmar motiverades av att dessa 

rimligen bör ha det mest fylliga material att erbjuda. Studien reflekterar således kärnmedlemmars 

uppfattning om nätgemenskapen och det är den populationen eventuella generaliseringar omfattar. I 

efterhand kan jag se att potentiella insikter från icke-kärnmedlemmar hade varit intressant att ha med

men att hitta dessa skulle vara ett mycket mer komplicerad företag då de i sin natur inte är särskilt 

framträdande i gemenskapen. Jag anser att urvalet tjänade syftet väl men man kan möjligen 

argumentera för att intervjusvaren blir onyanserade i en sådan homogen grupp.

    Oavsett eventuella metodiska tillkortakommanden så menar jag ändock att studiens syfte och 

frågeställningar har blivit besvarade. 

Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur medlemmar uppfattar den 

nätgemenskap som finns i Empyrians streaming-kanal. 

Hur fostras och underhålls nätgemenskapen genom medlemmarnas kommunikation? 

Vilka inkluderings- och exkluderingsmekanismer kan avtäckas? 

Hur kan man förstå nätgemenskapen i relation till traditionella gemenskaper?

Studien visar att humor spelar en viktig roll för den sociala sammanhållningen i gemenskapen och är

allt som oftast av inkluderande. Inte bara som en enkel njutning eller för rena nöjet att skratta 

tillsammans, men också på ett sätt en ritual. En traditionell ceremoni som äger rum varje gång 

gemenskapen kommer samman där själva akten av att skämta tillsammans trumfar skämtets innehåll.

Punchlinen är ritualen och ritualen är gemenskapens lim. Humorn som ritual kommer med sitt 

alldeles egna kulturella bagage som utmynnar i att gruppens kollektiva värderingar och normer 

återspeglas. Men en gemenskap kan inte endast uppbäras på den rituella akten av humor. Det måste 

finnas något mer, ett behov av stöd. Vare sig det är att få en fråga besvarad eller att finna en axel att 

gråta mot så är stöd något fundamentalt i en gemenskap. När stöd ges och får så resulterar det i en 

expansion av det sociala kapitalet. I studien finner jag stöd för både det förra och det senare, bridging
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och bonding (Putnam, 2001). Många diskussioner har förts om huruvida en nätgemenskap mestadels 

erbjuder det ena eller det andra och vilket som bör anses mest värdefullt och många har fastnat vid 

att det måste vara ett före det andra, mestadels bonding över bridging. Emellan den diskussionen kan

man dock i tidigare forskning se att båda kan vara värdefulla, det beror på vilken funktion det ämna 

fylla (Granovetter, 1973; Steinkuehler & Williams, 2006; Kobayashi, 2010). Något jag även finner sant 

för denna studie. Bridging social capital exponerar individer för nya sätt att se världen på och banar 

väg för vänskaper och gemenskaper som skapas oavsett färgen på din hud eller din sociokulturella 

eller ekonomiska bakgrund. Detta är förstås inte sant för möjligt scenario och situation där bridging 

social capital byter händer, det är bara kapitalets fundamentala potentiella kraft. Bonding socialt 

capital har å andra sidan sina fördelar. Den kan stärka gemenskapens sammanhållning, göra 

personliga relationer mer intima och i motgångar är den en välkommen resurs att ha tillgång till. 

Men den kan också isolera och låta gemenskapen innesluta sig i en kokong och bara reproducera 

likasinnade tankar om världen. För den här studien, och i likhet med tidigare forskning (Steinkuehler

& Williams, 2006), så är bonding mindre framträdande än bridging. Empyrians gemenskap är baserad

kring ett spel och även de gemensamma intressena sträcker sig utanför den världen så är bonding i 

termer av emotionellt stöd i någon större efterfråga. Bridging är av sin natur väldigt inkluderande 

och fann man även i denna studie, att hjälpa till med svar, information eller vad som nu kunde 

efterfråga ansågs göra gemenskapen bättre och atmosfären gemytligare. 

    Även om gemenskapen i det flesta avseenden är inkluderande så avtäcker studien, genom 

respondenternas avslöjande uppfattningar, att det finns några underförstådda gränser och barriärer. 

Osynlig för det nakna ögat för de flesta av medlemmarna så verkar det ändå finnas en hierarkisk 

kunskapsbaserad statusordning. Det är ett mentalt konstruerat system där spelbaserad kunskap 

belönas av ansedda medlemmar och hjälper till att reproducera gemenskapens hierarkiska struktur 

och dess föredragna smaker av rätt sorts kunskap. De som ansluter sig till denna mentala notion om 

en kunskapsbaserad statushierarki känner också hur en viss typ av social identitet skapas och 

underhålls, man uppfattar sig själv som en exceptionellt duktig spelare med stor kunskap och 

identifierar sig med sådana som det uppfattar också är det. Det skapas således en illusion av 

gemenskap inom gemenskapen och den är exkluderande gentemot de som saknar de kvalificerande 

resurserna. Detta avtäckande måste förstås i djupet av intervjuernas urval. Man måste förstå att jag 

aktivt sökte efter kärnmedlemmar i Empyrians gemenskap, där alla separat men likväl anser sig själva 

ha stora färdigheter i spelande. Då jag har ett, vid sidan av den här studien, personligt intresse och 

engagemang i gemenskapen så har jag en viss förståelse och erfarenhet och den säger mig att denna 

gräns inte är synlig för gemene man, ut är och förblir en mental konstruktion, men jag kan vara 

partisk. Det är möjligt att den är synlig. Men den här studien har varken som mål eller ämnar 
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representera några andra än vad man kan betrakta som stamgästerna, the regulars, gemenskapens 

vävda tyg.

    Studien fann också att man kan betrakta Empyrians gemenskap som en plats som kan fungera 

som  den tredje platsen enligt Oldenburgs (1999) åtta egenskaper och är något som överensstämmer 

med vad tidigare forsknings kommit fram till om nät- och virtuella gemenskaper (Steinkuehler & 

Williams, 2006; Hamilton et al, 2013). Det är föreställt som en plats där man kan hänga och umgås, 

där det finns intellektuellt humor och där medlemmarna friskt kan raljera sinsemellan. Där du kan 

komma och gå som du vill och där ingen bryr som om vart du kom ifrån från första början. I hörnet

finner du ett livligt gäng som känner sig som hemma, the regulars, som sätter tonen för atmosfären 

och serverar dig med ett leende och en hälsning när du träder in. 

    Men kan man betrakta gemenskapen som meningsfull? Är den verklig? Studien finner med hjälp 

av respondenterna att frågan om vad som är verkligt eller inte i termer av online/offline eller 

virtualitet inte tjänar frågan särskilt väl. Vad än svaret skulle bli om man måste förhålla sig till den 

dikotomin så skulle det förmodligen vara förenklat och inte se fluiditeten i de digitala rörelsemönster

som präglar ens vardagar. Istället borde man kolla vilken kvalité man kan hitta i vilken gemenskap 

eller social aktivitet man ämnar förstå. I den här studien visade sig gemenskapen vara verklig, 

meningsfull och fyller en viktig funktion i medlemmars dag till dag. Det man nu känner till som den

tredje platsen.

9.1 Forskningsförslag

Det hade varit intressant att genomföra en större mängd studier av sådana små Twitch-gemenskaper 

som undersökts i denna studie för att i komparativt syfte se om de mönster jag presenterat ovan även 

går att finna mer generellt i en rad olika kanaler. Utöver det så inrymmer Twitch.tv en myriad av 

olika sociala aktiviter som är värda att kasta i ljus på i sin speciella kontext, till exempel som en plats 

för informellt lärande, för ledarskap och för mentorskap.
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11. Bilagor

11.1 Interview guide

Intervjufrågor                                                                                                                   

Inledande frågor

Vem är du?

Hur gammal är du?

Vart kommer du ifrån?

Hur länge har du använt Twitch?

Besöker du flera kanaler?

Om Empyrians kanal...

Hur och varför hamnade du i Empyrians kanal?

Varför kom du tillbaka till den?

Vem är Empyrian för dig?

…som ett ställe

Beskriv Empyrians kanal? 

Vad är det för plats?

Vad gör man där?

Är alla välkomna?

Spelar det någon roll vart man kommer ifrån?

…och dess karaktär

Finns det något unikt för gemenskapen?

Något som brukar hända i chatten?

Vad får man inte prata om och vad händer om man gör det?
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Vad uppskattas i gemenskapen?

…och dess karaktärer

Är du en MOD?

Hur känner du för MODS? Vad tillför dom i gemenskapen? 

Vilken roll fyller de?

Vilken roll har du i kanalen? Kan vara flera.

Lurkes, vad tillför de?

Om stöd

Får man hjälp i kanalen? Med vad?

Är det en viktig grej? Varför då?

Vad bidrar det till?

Kan man få emotionell hjälp eller stöd?

Om gemenskap 

Varför är det viktigt att vara tillsammans?

Vem blir du i gemenskapen?

Vilka blir ni?

Hur har ditt förhållande till kanalen förändrats över tid?

Varför är du där nu? 

Känns det socialt att vara där? Går det att jämföra med något IRL?

Fyller gemenskapen någon funktion för dig i det dagliga livet?
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11.2 Informationsbrev

Hi Empyrian.

Hope you are doing well. I will try my best not make this TL:DR. You, of course know me as 

Mandulla. When I am not Mandulla I am Joakim Johansson, a soon to be graduate of media- and 

communications studies. It is in this capacity I am writing to you.

I am about to embark on my graduate research project. My study aims to seek an understanding of 

what concepts of community resides within an online community and I've chosen your channel as 

my fieldwork. Although growing in rapid rate, online communities, and especially within a streaming

context exists on the fringe of people understanding. A lot of people just have no idea what it is, how

people interact and form relationships. Taking into consideration of the rapid growth of streaming I 

feel it is viable to conduct a study that aids extending a understanding of the phenomena.

Through interviews with active members and participants in your channel I hope to find answers that

can lend insights to that. You as a streamer will not be the focal point of the study but instead your 

viewers perspective on what draws them back time and time again in relation to the concept of 

community. Since you have the most knowledge on who might constitute an active member and 

participant I thought it would be both courteous and effective to seek your help. I am looking for no

less than four and no more than six members that might be willing to be separately interviewed for 

no more than one hour each.

Participants in this study will be completely anonymous throughout the whole project from start to 

finish. That is very important for me for them to know and I will of course inform them personally 

going forward. The findings and results will be published but the identities of any participant will 

remain sacred. Also, participation is voluntary and a participant can choose to not be a participant at

any point during the process.

I would be eternally grateful if you could assist in finding potential participants but if you don't feel 

comfortable with that it is completely and utterly fine as well.

Regards / Mandulla

Can be contacted both here and via johansson_j@live.se
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