
Uppsala Universitet

Institutionen för informatik och media

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Framlagd HT21

Poggers in the Chat
En kvalitativ analys av Twitch-chattens kommunikativa ritualer

Författare: Robin Bucher, Teodor Svensson

Handledare: Johan Lindell

1



Title: Poggers in the chat - A qualitative analysis of communication rituals in the Twitch chat

Authors: Teodor Svensson and Robin Bucher

Aim: The purpose of this Bachelor thesis was to investigate how a community can be formed

online. By applying Randall Collins theory of Interaction Ritual Chains to live chats in the Just

Chatting and esport categories on Twitch.tv, we aimed to explore how communities on the

website are established through interaction rituals. By identifying and mapping them we hoped to

not only find differences between streams and their live chats, but also to find universal rituals

that can be applied to chats across Twith.tv as a whole.

Metod/Material: We used a digital ethnographic approach, often referred to as netnography. The

data was then processed using a qualitative data analysis.

Main Results: We found several interaction rituals in live chats on Twitch.tv. The communities

met in the chats with mutual focus. Channel specific emotes, jargons and internal references

acted as barriers to entry as well as methods of confirming shared moods. We also found that

while esport streams were dominated by expressive rituals, Just-Chatting streams were defined

by conversing rituals that invited users to two-way conversation.

Number of pages: 68

Course: Media and Communication studies C

Department: Department of Informatics and Media

University: Uppsala University

Period: HT 2021

Tutor: Johan Lindell

Keywords: Interaction rituals, Digital community, Internet research, Media events,

Communication

2



Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Problemformulering 1
1.2 Syfte och frågeställningar 2
1.3. Disposition 3

2. Bakgrund och tidigare forskning 4
2.1.  Twitch.tv 4
2.2. Twitch Emotes 6
2.3. Tidigare forskning 9

3. Teori 11
3.1 Emile Durkheims teori om religiös gemenskap 11
3.2 Media Events 12
3.3 Interaction Ritual Chains 15

3.3.1 Delad sinnesstämning 16
3.3.2 Gemensamt fokus 17
3.3.3 Barriär mot utomstående 17
3.3.4 Samvaro 18

4. Metod 19
4.1 Forskningsdesign 19
4.2 Netnografisk undersökning 19
4.3 Urval 21
4.4 Kvalitativ Innehållsanalys 23
4.5 Genomförande 25
4.6 Forskningstradition och metodologiska utgångspunkter 26

4.6.1 Vetenskapstradition och applicering av teori 26
4.6.2 Det ontologiska perspektivet 26
4.6.3 Det epistemologiska perspektivet 26

4.7 Metodologiska reflektioner 27
4.7.1 Giltighet och tillförlitlighet 27
4.7.2 Generaliserbarhet 28

4.8 Forskningsetik 28

5. Resultat och analys 30
5.1 Gemenskap genom Intermedia Events 30
5.2 Kategorisering av interaktioner 33

5.2.1 Expressiva meddelanden 34

3



5.2.1.1 Reaktion & Upprepning 34
5.2.1.2 Skandering & Imitation 36

5.2.2 Konverserande meddelanden 39
5.3 Interaktionsritualer 42

5.3.1 Barriär mot utomstående 42
5.3.2 Samvaro 44
5.3.3 Delad sinnesstämning 50
5.3.4 Gemensamt fokus 53

6. Avslutning 56
6.1 Diskussion 56
6.2 Slutsats 58
6.3 Reflektion & framtida forskning 58

Litteraturförteckning 60

Bilagor 66

Pressrelease 67

4



Figurer & tabeller

Figur 1: Genomsnittligt tusental samtidiga tittare på Twitch jämfört med andra streamingsidor

(BusinessofApps, 2021) 4

Figur 2: Samma meddelande med respektive utan tilläggsprogrammet BetterTTV 7

Figur 3: Modell på interaktionsritualer (Collins, 2004, s. 48) 16

Figur 4: Den Kvalitativa analysprocessen (Hjerm & Lindgren, 2010:90) 24

Figur 5: Högsta antalet samtidiga tittare (grön) samt samtidiga kanaler (blå) inom kategorin

League of Legends (Twitchtracker, 2021) 30

Figur 6: Högsta antalet samtidiga tittare (grön) samt samtidiga kanaler (blå) inom kategorin Dota

2 (Twitchtracker, 2021) 31

Figur 7: Reaktioner till finaldagen 31

Figur 8: Önskemål om öppningsceremoni 32

Figur 9: Positiva reaktioner till ceremonins påbörjande 32

Figur 10: Negativa reaktioner till ceremonins påbörjande 33

Figur 11: Reaktioner till matchstart 33

Figur 12: Ironiska reaktioner till internskämt 35

Figur 13: Copypastas från Dota-chatten 36

5



Figur 14: Skanderingar under e-sportturneringar 37

Figur 15: Skanderingar under Just Chatting-streams 38

Figur 16: Imitation av vad Poki sa verbalt 39

Figur 17: Streamer-riktat meddelande med tittar-riktad respons 40

Figur 18: Allmänt riktade konverserande meddelanden 40

Figur 19: Serie av konverserande meddelanden som bildar diskussion 41

Figur 20: Användande av emoten “modCheck” 43

Figur 21: Användade av emoten “ayaya” 44

Figur 22: Samvaro genom interaktion i LilyPichus chatt 45

Figur 23: Samvaro genom diskussion i Pokimanes chatt 46

Figur 24: Samvaro genom skandering 46

Figur 25: Samvaro genom specifik jargong 47

Figur 26: Reaktioner till musiken 48

Figur 27: Reaktioner till finalens början 48

Figur 28: EDG dödar en motståndare 49

6



Figur 29: Meiko trotsar förutsättningarna 50

Figur 30: Godnatt-önskningar efter avslutad stream 51

Figur 31: Delad sinnesstämning av uttråkan 52

Figur 32: Delad uppskattning av musiken 52

Figur 33: Hälsningar från början av streamen 54

__________________________________________________________________________

Tabell 1 - Emotes med definitioner (Stream Scheme, 2021) 8

Tabell 2: Skillnader mellan Media Events och Intermedia Events 14

Tabell 3: Kanaler som observeras inom studien 22

Tabell 4: Kategorisering av meddelanden i Twitch-chatten 34

7



Begreppslista

Kommunikativ ritual - En verbal eller icke-verbal handling där kulturell kunskap i form av

symbolik, normer och idéer delas mellan människor i en gemenskap (Senft & Bassos, 2009).

Meningsskapande - Process där situationer, händelser, föremål eller diskurser tolkas baserat på

tidigare kunskap och erfarenheter. Information blir tilldelad mening och innebörd för att sättas i

ett kulturellt kontext (Zittoun & Brinkmann, 2012).

Copypasta - Virala och (ofta) ironiska texter som som frekvent kopieras och sprids av individer

genom onlineforum och sociala medier i syfte att skämta om eller håna någon eller något (Stoltzfus,

2021).

Emote -  Twitch-specifika grafikoner som används av såväl tittare och streamare i livechatten och

nästan fungerar som ett eget språk (Twitch, 2021b)

Livestream -  Strömmande media som samtidigt spelas in och sänds i realtid över internet. På

plattformar som Twitch är dessa sändningar ackompanjerade av livechatter.

LoL - Förkortning för datorspelet League of Legends
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1. Inledning
I dagens digitala samhälle sker mer och mer kommunikation online. Flera av dessa digitala

kommunikationskanaler kan i någon mån liknas med kommunikationen inom traditionella

medier (såsom exempelvis YouTube och TV), men många övriga aspekter är mer eller mindre

unika till 2000-talets teknologiska klimat. Detta är inte minst fallet inom fenomenet

“livestreaming”.

1.1 Problemformulering
Livestreamingtjänsten Twitch har sett extremt stor tillväxt under de senaste åren. I februari 2020

konsumerades sammanlagt cirka en miljard timmar av twitchinnehåll. En siffra som ett år senare,

i februari 2021, hade dubblerats till två miljarder. Detta innebar ett snitt på cirka 70 miljoner

tittare per dag (Twitchtracker, 2021). Internetstiftelsen (2020) visar i sin rapport “Svenskarna och

internet 2020” att en tredjedel av studerande i Sverige 2020 använde Twitch, samt att plattformen

domineras av de som är 25 år eller yngre. En stor del av denna framgång  bör attribueras till

deras chattfunktion där tittarna i realtid kan kommunicera med såväl varandra som med

streamern i fråga. Då Twitch ursprungligen enbart fokuserade på gaming skapade detta ett unikt

exempel av mediekonvergens där tv- och datorspel korsades med text-baserat chattande (Leith,

2019). Twitch är fortfarande idag starkt förknippade med gaming av alla dess sorter, inte minst

på professionell nivå. Stora e-sportturneringar i exempelvis League of Legends och Dota 2

snittar regelbundet flera hundratusentals tittare (Leith, 2019).

I december 2016 började Twitch även ge mer utrymme för andra sorters innehåll med

lanseringen av IRL-kategorin (som senare kom att utvecklas till bland annat “Just chatting”)

(Berrones, 2016). Streams dedikerade till matlagning, socialt ätande (Muk-Bang), målande eller

bara generellt chattande böjade växa i popularitet till följd av denna breddning av innehåll

(Recktenwald, 2017). Populariteten har vuxit så pass mycket att “Just Chatting”-kategorin 2020

var den överlägset mest populära kategorin på hela twitch, med 36% fler tittare än det mest

populära spelet League of Legends (Statista, 2021) .
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Trots att det existerar ett par vetenskapliga artiklar inom ämnet,  framförallt Jodén och Strandell

(2021), Leith (2021) samt Leith (2019), finns idag ett stort forskningsunderskott kring hur och

varför människor kommunicerar via Twitch och dess chattfunktion. Detta kan delvis attribueras

till att konceptet med livestreaming är ett relativt nytt fenomen.

Därför vill vi med denna uppsats undersöka hur kommunikativa ritualer används för att skapa

gemenskap i Twitch-chatten. I uppsatsen kommer Senft & Bassos (2009) definition på

kommunikationsritualer att användas. De beskriver en ritual som en verbal eller icke-verbal

handling där kulturell kunskap i form av symbolik, normer och idéer delas mellan människor i en

gemenskap. Detta begrepp förklaras vidare i kapitel 3.3. Eftersom det finns så många olika

sorters streams kommer vi fokusera på två populära kategorier vi anser representera varsin

motpol av Twitch, nämligen e-sportturneringar och Just Chatting-streams. Detta grundas i

framförallt två dimensioner: Möjlighet till tvåvägskommunikation och “gaming”-innehåll.

Genom att jämföra de kommunikativa ritualerna i dessa två kategorier kommer vi kunna

identifiera hur gemenskapen skiljer sig, samt vilka ritualer som är universella för twitch-chatten

som meningsskapande verktyg. Med meningsskapande syftar vi på den process där situationer,

händelser, föremål eller diskurser tolkas baserat på tidigare kunskap och erfarenheter för att

sättas i ett kulturellt kontext (Zittoun & Brinkmann, 2012). Med denna studie hoppas vi kunna

bidra till en ökad förståelse kring hur en växande grupp, framförallt bestående av unga

människor, idag kommunicerar via denna kommunikationskanal.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gemenskap skapas bland tittare på Twitch via

kommunikativa ritualer samt undersöka ifall det finns skillnader i gemenskapens ritualer

beroende på streamens natur. Detta syfte konkretiseras i följande två frågeställningar:

1. Hur skapas gemenskap bland tittare på Twitch genom kommunikativa ritualer i

chattfunktionen?

2. Hur ser chattens gemenskap ut i Just Chatting-kategorin jämfört med

e-sportturneringar?
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1.3. Disposition
Uppsatsen inleds med en problemformulering som beskriver ämnet samt relevansen och fokuset

av denna studie. Detta konkretiseras sedan genom formulering av syfte och två frågeställningar.

För att ge läsare en ökad förståelse följer sedan ett bakgrundskapitel om Twitch som plattform

och livechatten som kommunikationsverktyg innan teorikapitlet behandlas. Detta kapitel

fokuserar på Collins teori om “Interaction Ritual Chains”, men även Durkheims teori om religiös

gemenskap samt Dayan & Katz ramverk gällande media events tas upp då de är av relevans för

denna studie. Denna studies metod består av en netnografi för att samla in material som sedan

analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Dessa metoder presenteras i kapitel 4. Efter detta

presenteras studiens resultat och uppsatsen avslutas med en diskussion och sammanfattning.
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2. Bakgrund och tidigare forskning

2.1.  Twitch.tv

Twitch lanserades den 6 juni 2011, när streamingsidan Justin.tv separerade sin gaming-kategori

till en egen domän (DiPietro, 2011). Justin.tv fokuserade på all sorts “life-streaming”, men när de

insåg att gaming-kategorin drog in fler tittare än vad alla deras andra kategorier gjorde

tillsammans, fattade de beslutet att göra Twitch till en egen tjänst. Denna tjänst kom att bli

mycket större än Justin.tv, vilket ledde till att hela företaget omprofilerades och bytte namn till

Twitch Interactive i februari 2014 (Kumparak, 2014). För att enbart kunna fokusera på Twitch

stängdes Justin.tv officiellt ner i augusti samma år i samband med att företaget köptes upp av

Amazon (Shear, 2014). Efter denna miljardaffär fortsatte Twitch att växa, och som tidigare

nämnt har denna tillväxt varit extra stor de senaste åren. I samband med denna tillväxt har Twitch

även ökat avståndet ner mot rivaliserande livestreamingsidor som Youtube och Facebook, vilket

visas tydligare i figur 1.

Figur 1: Genomsnittligt tusental samtidiga tittare på Twitch jämfört med andra streamingsidor

(BusinessofApps, 2021).

Idag är Twitch den allra mest framstående plattformen när det kommer till “gameplay

livestreaming”, och det är dessa tittare som utgör plattformens huvudsakliga publik. Leith (2021)

delar in gaming streams i två huvudsakliga kategorier: expertise och entertainment streams.
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Inom denna studie är expertise-streams mer relevanta då e-sportturneringar faller under denna

kategori. Leith sätter Just Chatting-streams i en egen kategori under namnet non-gameplay

snarare än entertainment. Detta är dock främst eftersom hans studie enbart intresserar sig av

gaming streams, och på så sätt inte tar non-gaming streams i beaktning. För att anpassa dessa

begrepp till vårt syfte kommer vi därför inte skilja på entertainment- och non-gameplay-streams,

utan referera till båda dessa kategorier som underhållning.

Den underkategori av expertis-streams vi mer specifikt kommer fokusera på inom denna studie

är tournaments. Dessa e-sport-streams efterliknar oftast traditionella sportsändningar med

varierande kameravinklar, kommentatorer och en studio med experter som analyserar matcherna.

Den största skillnaden mellan dessa tournament-streams och mer “vanliga” Twitch-streams är att

spelarna på streamen segregeras från chatten och andra sändningskomponenter. Utöver detta

lockar stora e-sportevenemang ofta hundratusentals tittare,vilket gör att det kan skickas tusentals

meddelande på samma gång. I ett klimat som detta når inte specifika individuella meddelanden

fram, utan likt en fotbollsarena är det den breda massans allmänna kommunikation som hörs.

Den raka motsatsen till detta kan hittas i Just Chatting-streams. Medan chatten inte kan

interagera direkt med spelare och programledare inom e-sportturneringar, kretsar majoriteten av

Just Chatting-streams just kring denna interaktionen med livechatten. Namnet Just Chatting

indikerar en tydlig definition över vilket sorts innehåll som finns inom den kategorin, nämligen

allmänt chattande. 2018 blev detta den huvudsakliga efterträdaren till IRL-kategorin när den

tillsammans med Creative-kategorin splittrades till 13 olika, mer specifika,

non-gameplay-kategorier (Robertson, 2018). Som tidigare nämnt är Just Chatting idag den

överlägset mest populära kategorin på hela plattformen, men detta går att problematisera.

Twitchs riktlinjer understryker att kategori-systemet ska användas på ett korrekt och exakt sätt

för att beskriva streamens innehåll, samt att ett medvetet och omfattande missbruk av detta är

förbjudet (Twitch, 2021a). Detta system av att kategorisera varje stream till en specifik kategori

fungerar problemfritt när det gäller en så entydig fråga som vilket spel som spelas. Med alla

dessa olika kategorier av non-gameplay-innehåll blir distinktionerna mellan dem dock allt mer

diffusa. Detta har lett till att Just Chatting idag även huserar många streams som egentligen
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skulle passa bättre in i andra redan existerande kategorier. Detta kan spekuleras vara på grund av

olika anledningar, men oftast bottnar det i faktumet att en viss stream kan inneha element från

flera olika kategorier, vilket slutligen gör det hela till en tolkningsfråga för streamern (Grayson,

2020).

Denna studie behöver alltså ta i beaktning att det inom Just Chatting-kategorin finns en stor

variation av innehåll, den består inte bara av människor som enbart sitter och pratar. Det finns

stora inslag av såväl konst, musik, träning, politik, resande och framförallt gaming, vilket kan

komma att påverka kulturen från livechatt till livechatt. Det som enar de streams aktuella inom

denna studie är dock att det huvudsakliga fokuset ligger på konversation och interaktion med

chatten.

Att titta på streams på Twitch är gratis. Det är även (i grunden) gratis att använda chatten och

följa kanaler, då detta bara kräver att man skapat ett konto. Det är dock möjligt att bidra

ekonomiskt till specifika kanaler genom donationer och prenumerationer. Donationer fungerar på

samma sätt som dricks inom andra branscher, men genom dessa kan tittarna även skicka

meddelanden till streamern vilket ofta är en stor del av dragningskraften. Att prenumerera till en

kanal skiljer sig mycket från att följa en kanal. Medan det är gratis att följa kostar prenumeration

$4,99 (Tier 1), $9,99 (Tier 2) eller $24,99 (Tier 3) beroende på vilken nivå man är ute efter.

Prenumeration till en kanal kan medföra förmåner som exempelvis kanalspecifika emotes,

tillgång till prenumerant-exklusivt chattande och reklamfritt tittande (Twitch, 2021c).

2.2. Twitch Emotes

Emotes är Twitch-specifika emotikoner som används av såväl tittare och streamare i chatten.

Plattformens egna definition beskriver dessa emotes som Twitch-kulturens hjärta och ett helt eget

språk (Twitch, 2021b). Dessa emotes existerar, precis som emojis, GIFs och andra grafiska

ikoner inom datormedierad kommunikation, i syfte att bidra med ett visuellt element till en

kontext annars begränsad till textbaserad kommunikation. Tang & Hew (2019:2457) menar att

dessa sorters “grafikoner” stödjer textbaserad kommunikation på ett liknande sätt till hur

ickeverbala signaler stöder kommunikation ansikte-mot-ansikte, därav namnet “emoticon”

(emotion + icon).
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När man talar om Twitch emotes finns det ett par olika kategorier. Till att börja med finns det

globala emotes, vilka är tillgängliga för alla användare. Dessa består till viss del av klassiska

emotikoner som  hjärta ( ) och deras varianter av klassiska smileys ( ), men även

unika ikoner som Kappa och LUL (se tabell 1). Utöver dessa kan kanaler även ta fram egna

emotes som deras prenumeranter får tillgång till. Dessa emotes måste godkännas av Twitch och

är ofta baserade på internskämt eller en personlig variant av populära, redan existerande emotes.

Dessa emotes kan ses som officiella Twitch-emotes, men på grund av tilläggsprogrammen

FrankerFaceZ och BetterTTV finns det fler icke-officiella ikoner som blivit extremt populära på

plattformen. För att kunna se och använda dessa emotes behöver du som användare ett

tredjepartsprogram som tillägg i webbläsaren, annars visas ikonerna bara i textform (se figur 2).

Många av dessa emotes har blivit centrala begrepp inom Twitch-kulturen (i såväl textform som

bildform) vilket gör dem relevanta för denna studie.

Fossabot:Christmas emotes are here!

Have some hot cocoa Play in the

snow Throw some snowballs Get

comfy

Fossabot:Christmas emotes are here!

PeepoMas Have some hot cocoa peepoCocoa

Play in the snow peepoSnow Throw some

snowballs SnowballTime Get comfy peepoComfy

Figur 2: Samma meddelande med respektive utan tilläggsprogrammet BetterTTV.

Tack vare de tilläggsprogram som finns och tack vare kreatörers möjlighet att skapa egna emotes

finns det ett överflöd av unika emotes registrerade på plattformen. Detta gör det omöjligt att

definiera alla emotes denna studie kommer stöta på. Nedan följer en tabell som definierar några

av de mest populära och relevanta emotikonerna inom denna studie. Bilderna och textkoderna

kan verka intetsägande för folk utanför Twitch-kulturens bubbla, men inom många av

plattformens livechatter är dessa begrepp en central del av vokabuläret.

Tabell 1: Emotes med definitioner (Stream Scheme, 2021).
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Textform Bildform Definition

LUL/KEKW etc. Finns i en rad olika varianter

men fungerar i stort alla som ett

substitut till begreppet “lol”.

Pogchamp/Poggers/Pog etc. Används i positiv bemärkelse för

att visa förvåning och

upprymdhet

MonkaS Används för att visa oro eller

stress.

ResidentSleeper Uttryck för att visa att en viss

stream eller ett visst ämne är

tråkigt

Kappa Används för att visa att det man

säger är sarkastiskt.

BibleThump Twitch’s variant av en gråtande

emoji. Används för att uttrycka

sorg eller besvikelse.

YEP Används ofta för att påvisa ett

ironiskt instämmande

AYAYA Skämtsamt påvisande av

upphetsning och njutning

CatJam Påvisar att musiken är bra

En intressant del av dessa emotes är att de börjat användas utanför kontexten av livechatten och

textbaserad kommunikation, och numera ofta även används verbalt. Dessa textkoder har

8



genomgått lexikalisering, vilket innebär att dessa språkliga uttryck har fått egna enhetliga

betydelser (ofta oförutsägbara) som lagrats i språkbrukarnas inre ordförråd (Ordguru, 2021).

2.3. Tidigare forskning

Under ett första ögonkast verkar livechatten på Twitch.tv som ett samlingsställe för troll och

spammeddelanden. Men det krävs inte mycket utforskning tills man hittar sig till en mindre

kanal där chatten är lugn och saklig och där interaktioner verkar möjliga. I ett forskningsprojekt

som undersökte i vilka kategorier man hittade streamers som sände live från sitt sovrum fann

Ruberg och Lark (2020) att sändningar från sovrum huvudsakligen hittades i kategorier där

kontakt mellan tittare och sändare prioriteras. De argumenterar för att detta beror på att sovrum

representerar en viss nivå av intimitet i hemmet och att sändaren använder det som inbjudan till

närmare kontakt med sina tittare.

Zolides (2020) undersökte Twitchs uppdaterade riktlinjer från februari 2018, som framförallt

syftade till att slå ner på “sexually suggestive content”. Utöver detta har exempelvis Taylor

(2018) och Sjöblom & Hamari (2017) forskat om anledningarna bakom varför folk ens tittar på

andra människor spela datorspel, medan Gros et al. (2017) mer specifikt fokuserar på att

definiera Twitch-användares motivation och beteende. Det sistnämnda ämnet är mer relevant

inom denna studie. Utifrån en kvantitativ enkätundersökning fann de att underhållning är den

huvudsakliga motivationen för att använda plattformen, medan socialiseringsaspekten oftast var

den avgörande faktorn gällande användarnas villighet att bidra ekonomiskt genom donationer

och prenumerationer. De fann även att ju fler timmar en användare spenderar på Twitch, desto

mer socialiseringsbaserad är motivationen, samt ju mer tid en användare spenderar på Twitch,

desto mer troligt är det att användaren kommer spendera pengar genom donationer och

prenumerationer (Gros et al., 2017:55).

Som tidigare nämnt finns det dock några tidigare studier inom just denna uppsatsens ämne, vilka

kommer vara till stor hjälp för studien. Dessa består framför allt av Leith (2019), Leith (2021)

och Joden & Strandell (2021). Leiths studier undersöker livechattens beteende för att framförallt

få en ökad förståelse kring parasociala relationer, men även hur streamens natur påverkar
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beteendet. Studierna använder termen “verbal immediacy” som ett mått för att identifiera

parasociala interaktioner och relationer. Detta begrepp innefattar kommunikativa beteenden som

personliga exempel, frågeställningar, humor, adressering av namn samt användandet av “vi”

istället för “jag” och “du” (Quintas-Mendes et al., 2008:927-943). Leith fann att meddelanden

riktade mot streamers innehöll en större verbal immediacy, och därmed en större indikation av

parasociala relationer, än meddelanden riktade mot andra tittare (inom alla kategorier). När det

kom till innehållet fann han dock att det hade lite påverkan huruvida det handlade om en

expertis-stream eller en non-gameplay-stream. Trots att non-gameplay-streams tillåter mer

interaktion mellan streamer och tittare, visar resultatet att det inte gör någon större skillnad

(Leith, 2021:123-124). Leith anser det troligt att exponering över tid är det som främst ökar den

upplevda närhet som parasociala relationer grundas i (Leith, 2021:125).

Joden och Strandell (2021) använder samma teoretiska ramverk som denna studie, på ett väldigt

snarlikt ämne. Den stora skillnaden är att deras studie utgår ifrån streamerns perspektiv, medan

denna studie utgår från chattarnas perspektiv. Jodén och Strandells (2021:3) syfte är att

undersöka interaktionsritualernas roll i att skapa engagemang hos tittare i gameplay-streams,

samt identifiera interaktionsmekanismer inom populära streams. De finner att Interation Ritual

Chains är ett användbart ramverk för att förstå och förklara Twitch som underhållningsmodell,

vilket är en bidragande anledning till valet av teori för denna studie. Jodén och Strandell (2021)

hittade att interaktionsritualer hjälpte streamers växa sin tittarsiffra eftersom den ökade

interaktionen ledde till ökat engagemang bland tittare. Det råder alltså ingen tvivel om att det

existerar en kontakt mellan sändare och tittare men det är kontaktens natur som är delvis oklar.
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3. Teori

Uppsatsen kommer ta del av Emile Durkheims teorier om sammanhållning samt Daniel Dayan

och Elihu Katz forskning om Media Events för att undersöka till vilken grad gemenskap kan

uppnås online. Uppsatsens centrala teoretiska ramverk utgörs dock av Randall Collins teori om

”Interaction Ritual Chains”. Kapitlet har som mål att förklara teorin och utreda hur den kan

appliceras i forskning av kommunikativa ritualer som sker online. Genom att genomgående

utforska teorin om Interaction Ritual Chains är det även kapitlets mål att identifiera infallsvinklar

där teorin kan användas för potentiella studier om livechattens roll i meningsskapande processer

på Twitch.tv.

3.1 Emile Durkheims teori om religiös gemenskap

För att förstå ritualens roll i kultur kan det vara till fördel att först förstå den grund som dessa

ritualer föreligger på. Detta kan göras genom att studera Émile Durkheims forskning om riters

roll i sammanhållning inom ett samhälle. Österberg (1996:196) beskriver hur Durkheim fann att

riter länge använts inom religion för att samla människor på ett ställe där ett sammanhållet

kollektiv kan skapas. Exempelvis kan gråtande på en begravning ses som ett sätt för gruppen att

förstå och förstärka en viss kollektiv moral och sammanhållning. Durkheim menade att idéer och

tilltro är sociala koncept och därför inte kan förklaras fritt från sammanhållning, något som

Collins (2004) beskrivning av Durkheims studier understryker:

“Analytically, the point is that ideas and beliefs are not sufficiently explained in their own terms,

whether one views them as Platonic essences or as products of individual minds; the

subcognitive program is to understand how ideas arise from social practices” (Collins, 2004:11).

Detta betyder att den sammanhållning människor väljer att ta del av direkt speglar hur man

uppfattar sin plats i omvärlden. Dag Österberg (1996:196) beskriver även hur människor

använder sig av riter för att bekräfta sin existens. Detta motiveras med att interaktioner med ett

kollektiv som en känner sig del av kan ge en känsla av trygghet som är unik till sociala kollektiv.
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Resultatet av sociala handlingar i ett kollektiv - som exempelvis riter - är därför överhängande

ramverk som definierar bland annat idéer, moraliska koder och hur människor tänker.

3.2 Media Events

Dayan och Katz (1996:1-2) beskriver medie-event som event som sätter en gloria på en familjs

TV. Med detta menar de att de är viktiga ceremoniella event som nationellt (och i vissa fall

globalt) uppmärksammas genom masskommunikation. De ger exempel på detta i form av John F.

Kennedys begravningsceremoni, Charles och Dianas kungliga bröllop och de olympiska spelen.

De menar att dessa medie-event skiljer sig från vardaglig television, vilket definieras som ett

regelbundet och ostört flöde av stimuli snarare än separata segment av program. Att

sändningarna i sig inte utgör en unik upplevelse människor emellan utan att de istället fortgår på

ett kontinuerligt sätt. Dayan och Katz (1996:5) definierar media events huvudsakligen som

rutinavbrytande, alltså att de bryter det kontinuerliga flöde av stimuli som pågår i vardagliga

förhållanden och riktar tittares uppmärksamhet mot dessa event. Då det inte var ovanligt för alla

kanaler att byta från vardagligt innehåll till att visa eventet blir det därmed ett kollektivt fenomen

som samlar människor omkring världen. Det skapas ett konsensus bland människor att dessa

event är obligatoriska att ta del av via television, vilket gör det möjligt för dessa event att firas

kollektivt över hela världen.

Sammanhållning och gemenskap är dock problematiska termer att beskriva dessa event med.

Man kan argumentera för att människor istället för att delta i eventet på plats nu gör det hemifrån

och att gemenskapen därmed försämrats. Dayan och Katz (1996) pratar om att samhället har

blivit atomiserat. Detta begrepp refererar till hur framväxten av massmedia inneburit en

splittring i publiken där den delas in i mindre delar i form av isolerade individer. Trots att

individerna är vertikalt kopplade till ett gemensamt fokus i form av medie-eventet, är de

horisontellt frånkopplade från andra medlemmar i publiken (Rosen, 2009). Dayan och Katz

(1996:196) beskriver alltså medie-event som mer än bara sändningar av stora och viktiga

tillfällen. De menar att dessa centrala och ofta globala processer av produktion, distribution,

mottagning och referat även skapar samhälleliga kluster och former som inte enbart kan förklaras

med hjälp av linjära transmissionsmodeller. Genom vad Dayan och Katz (1996:196-197) kallar

mekanisk solidaritet, kan medie-event leda till att hela befolkningar både nationellt och
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internationellt kan ta del av dessa ceremonier. Den mekaniska solidariteten förklaras genom att

alla som har tillgång till en TV-apparat har tillgång till informationen i realtid och informationen

är därmed jämlik mellan alla tittare. Detta betyder att alla som tittat på eventet har samma grund

för att diskutera, jämföra och referera eventen.

En kritisk del av Dayan och Katz (1996:4) syn på medie-event är att de existerade i samband

med massmedier som tidningar och television. Detta är något som på senare tid blivit föremål för

kritik av bland annat Couldry och Hepp (2018) som påpekar hur nutida forskning kring media

events behöver ta komplexiteten av dagens tvärmediala landskap i beaktning.. De menar att

bilden av medie-event som beskrivs av Dayan och Katz är något föråldrad i och med vad de

kallar ”deep mediatization”. Couldry och Hepp (2016:28-33) beskriver deep mediatization som

processen där ju mer ihopkopplad och komplicerad vår sociala närvaro med medier blir, desto

svårare och mer mångfacetterad blir kopplingen mellan olika medier. De menar att det är

problematiskt att förklara nutidens medie-event ur ett perspektiv som endast inkluderar

traditionella massmedier. Medie-event förblir ett viktigt begrepp för att undersöka och förklara

hur människor kan komma att samlas oberoende av tid och rum. Dock är det viktigt att ta i

beaktande de digitala spår som kan lämnas i koppling till dagens medie-event. Som exempel tar

de upp användningen av Twitter under Olympiska Spelen i London 2012. Twitter som plattform

användes i officiella sändningar för att tillföra information och tankar om eventet och Couldry

och Hepp (2018:116) menar att man på grund av detta inte kan exkludera den påverkan som

Twitter hade på  gemenskapen kring spelen. Eftersom det nuförtiden existerar en stor spridning

och stor räckvidd även på digitala nätverk kan man därför argumentera för att man inte kan få en

realistisk bild av den kultur som skapas kring medie-event om man undersöker dem ur ett

perspektiv som exkluderar digitala plattformar. Couldry och Hepp (2018:116-117) beskriver

därför medie-event som tätt medierad kommunikation kring ett gemensamt tema eller en

gemensam symbolik. De accepterar alltså att medie-event även kan existera exklusivt på digitala

plattformar och på så sätt inte definieras av traditionella massmedier, så länge som teman eller

symboliken delas mellan medier eller digitala plattformar. Vi väljer att gå steget längre och

kommer härefter använda oss av begreppet “intermedia events”.

Begreppet intermedia events syftar till att tydligt omformulera vissa aspekter för att anpassa

denna teori till den digitala kontext vår studie behandlar. Dagens digitala medielandskap är inte
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lika centrerat och funktionalistiskt som det var då Dayan och Katz först skapade teorin om media

events. Kommunikation går inte längre bara vertikalt uppifrån och ner, utan även nerifrån och

upp samt horisontellt, inte minst i Twitch-chatten. Vi ser inte att man kan måla upp en lika precis

bild av den digitaliserade kommunikation som sker på Twitch om man endast använder sig av

Dayan och Katz definition av media events och därför har vi valt att omformulera den. I Tabell 2

har de huvudsakliga skillnaderna sammanställts.

Tabell 2: Skillnader mellan Media Events och Intermedia Events

Media Events Intermedia Events

TV-medierad Digitaliserad

Ej interaktiv Interaktiv

Universellt Intressebaserat

Vertikalt kopplade Vertikalt och horisontellt kopplade

Sammanhållning genom imaginär gemenskap

- atomiserat

Möjlighet till sammanhållning i realtid genom

kommunikation - mindre atomiserat

Kärnan och det huvudsakliga kravet av media events, det vill säga att evenemanget ska vara

rutinavbrytande, gäller även inom begreppet intermedia events och nämns därmed inte i tabellen.

Den största skillnaden mellan dessa två begrepp grundas i interaktionsmöjligheterna som finns

inom digitaliserad kommunikation. Denna kommunikationsaspekt blir avgörande att ta i

beaktning när det kommer till att analysera mediala event på Twitch. Dels eftersom den ofta är

sammanflätad med själva innehållet, men dessutom eftersom det förändrar hur tittarna är

sammanhållna. Gemenskapen är inte längre imaginär på samma sätt som Dayan och Katz

beskrev det eftersom användare i chatten nu kan få verklig respons i realtid. Publiken är alltså

numera även horisontellt kopplade, vilket innebär att sammanhållningen inte längre är

atomiserad. Inom intermediala event menar vi även att det blir betydligt mer relevant att

faktorisera in intresse, vilket inte görs inom media events. När Dayan & Katz tog fram detta

teoretiska ramverk existerade inte dagens digitaliserade medieklimat där det i mycket högre grad
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är möjligt att anpassa sin mediekonsumtion utefter sitt egna intresse, något som Couldry och

Hepp (2018:115) beskriver som ‘media plenty’. Därför menar vi att det idag är mer relevant att

sätta innehåll i kontext med sig själv för att kunna avgöra ifall visst innehåll kan anses vara ett

intermedia event.

3.3 Interaction Ritual Chains

Interaction Ritual Chains är en teori av Randall Collins om kommunikativa ritualer och hur dessa

kan påverka människors val att ta del av en organiserad grupp. Genom att undersöka gruppens

kommunikativa ritualer kan man inte bara undersöka hur dessa ritualer inom gruppen utvecklas

men även kartlägga den kultur som uppstår av dessa kommunikativa handlingar. Sen (2017)

diskuterar Collins teori och skriver:

“Rituals, in turn, can be considered a sort of upward sedimentation, rising up from an ocean of

talk to congeal into the substance that is sociality and are of crucial importance because they

create the forms of relations that ground the social order. This chain of determinations

demonstrates that communication as ritual is constitutive of human society” (Sen, 2017:474).

Han menar att ritualer kan ses som större, mer konkreta kommunikativa helheter som skapas av

de sociala handlingar som sker inom en organisation eller annan folksamling. Genom att utforska

dem kan man få meningsfull insikt i den sociala ordning och kultur som existerar inom gruppen

och därmed kartlägga värderingar, idéer och attityder. Detta då ritualerna enligt teorin direkt

korrelerar med den sociala organisering som råder inom en grupp.

Randall Collins (2004) teori om interaction ritual chains är en modell som försöker förklara hur

olika ritualer kan leda till social motivering att organisera sig med specifika grupper. Han

motiverar teorin med:

“This way[…] takes us far in showing the conditions under which one kind of thing happens in

social situations rather than another. Situations often repeat, but they also vary and change.

Interaction ritual theory shows us how and why” (Collins, 2004:9).

Genom att titta på strukturerade såväl som spontana interaktioner menar han att man genom

“interaction ritual theory” kan identifiera varför situationer och ritualer tar formen de gör.  Detta

kan vara spontana interaktioner (till exempel ett kompisgäng som springer på varandra på
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campus och kramas) men även formella ritualer som nyårstal av statschefer. Enligt teorin leder

en lyckad ritual bland medlemmar till en förstärkt positiv association med gruppen genom

gruppsolidaritet, emotionell energi, symboler och moraliska ståndpunkter. Detta leder

följaktligen till en större sannolikhet att medlemmarna återvänder till gruppen och de symboler

som den representerar. Kedjan fortsätter tills ritualer inte är lyckade.

Figur 3: Modell på interaktionsritualer (Collins, 2004:48)

Collins (2004) strukturerar ritualerna genom att identifiera fyra centrala faktorer som måste

uppfyllas för att en interaktion ska räknas som ritual. Dessa är delad sinnesstämning, gemensam

fokuspunkt, barriärer mot utomstående och samvaro (fysiskt). För att etablera att de

kommunikativa handlingar som sker i livechatten faktiskt är ritualer måste man alltså identifiera

dem där först.

3.3.1 Delad sinnesstämning

Med delad sinnesstämning menar Collins de känslor som medlemmar i en grupp har och hur de

delar dem med andra. Då människor blir mer medvetna om vad andra tänker och känner, samt

även blir medvetna om de andra människornas medvetenhet, kan upplevelsen och känslorna de

känner i samband med situationen bli förstärkt. Exempelvis då bruden på ett bröllop går fram till

altaret med orgeln som spelar i bakgrunden och människor blir gladare men även mer

respektfulla för att inte störa den situation de befinner sig i. Collins menar att känslan av glädje

blir starkare då detta sker kollektivt eftersom individer blir: “more aware of what each other is
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doing and feeling, and more aware of each other’s awareness, they experience their shared

emotion more intensely, as it comes to dominate their awareness” (Collins 2004: 48).

På samma sätt känner sig fotbollsfans mer uppjagade på fotbollsstadion än ensamma på bussen

innan matchen. Detta på grund av det emotionella kollektivet som uttrycks i en delad emotionell

upplevelse.

3.3.2 Gemensamt fokus

Enligt Collins är det inte interaktionens formella struktur eller upplägg som är viktig utan han

lägger större vikt i vad det gemensamma fokuset i en grupp ligger på. Detta betyder att det inte är

lika viktigt hur interaktionen sker utan att det är viktigare att iaktta och begrunda vad orsaken till

interaktionen är. I exemplet om bröllopet så är den gemensamma brännpunkten brudparet som

ska gifta sig. Hur stor ceremonin är, var den äger rum eller vilka gästerna är har inte lika stor

betydelse för ritualen som brudparet och att de ska gifta sig. Fokuset kan även vara ett

gemensamt beteende som sker konsekvent. Ett exempel på detta kan vara människor som dansar

på ett dansgolv. Collins beskriver även två olika kategorier av ritualer som uppstår beroende på

naturen av det gemensamma fokuset. Dessa är naturliga och formella ritualer. Naturliga ritualer

uppstår i stunden av improviserat fokus och formella ritualer uppstår då det gemensamma

fokuset är förutbestämt. Bröllopet är återigen ett bra exempel på en formell ritual där det

gemensamma fokuset dikteras av ceremoniella normer. Människor som dansar på dansgolvet kan

användas som exempel på naturliga ritualer.

Jodén och Strandell (2021) beskriver det gemensamma fokuset och den delade sinnesstämningen

som kritiska i formandet av ritualer. De menar att det gemensamma fokuset och

sinnesstämningen tillsammans med ett kollektivt medvetande om situationen ger upphov till en

cirkel av meningsskapande. För att en ritual ska kunna uppstå är det alltså kritiskt att dessa två

faktorer är med.

3.3.3 Barriär mot utomstående

Collins (2004) menar att interaktioner kräver en sorts barriär mot icke-medlemmar. Detta

eftersom det skiljer gruppen från resten av världen så att det är tydligt vem som är del av gruppen
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och vem som inte är det. Han menar även att det kan upphov till en känsla av samhörighet bland

gruppmedlemmarna.

3.3.4 Samvaro

Den sista faktorn som spelar roll är samvaro av gruppen. Collins (2004) påpekar att människor

måste vara närvarande för att kunna påverka varandra fysiskt. Han argumenterar för att fastän

inget händelserikt pågår så märker människor ändå av varandras närvaro. I fallet av ett bröllop så

argumenterar han för att det vore svårt att delta i en sådan ritual per telefon då det skulle vara

svårt för en individ att bidra till samlingen människor och känna sig som en konkret del av

gruppen. Eftersom det gemensamma fokuset ligger i att vittna brudparet och deras löften förlorar

man det huvudsakliga målet som församlingen människor har. Lite rum för osäkerhet sparas

dock då Collins skriver:

“In principle, these are empirical matters that can be studied experimentally: we could compare

the amount of shared attention and emotion generated by these various interactional media, and

their outcomes in level of solidarity, respect for symbolism, and individual EE” (Collins,

2004:54).

Han menar att det rent vetenskapligt och hypotetiskt finns en möjlighet för interaction ritual

chains att äga rum online via interaktionell media men att det inte verkar möjligt via TV eller

telefonsamtal eftersom de inte kan ge upphov till intensivt energiutsläpp. Jodén och Strandell

(2021:4) hittade dock att denna fysiska kontakt som Collins kräver inte är nödvändig. Genom

olika ikoner och unik jargong kan detta uppnås. Detta fungerar även som en barriär mot

utomstående då det krävs specifik kunskap för att förstå kulturen i gruppen.
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4. Metod

4.1 Forskningsdesign

Bryman (2018:71) definierar forskningsdesign som en allmän struktur som styr hur man samlar

in och analyserar data. Det betyder inte att man bestämmer den insamlingsmetod man använder

utan snarare den övergripande struktur och infallsvinkel som används för att applicera en viss

metod. Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra kommunikativa ritualer för att på ett

bredare plan förstå digital gemenskap med avgränsning till plattformen Twitch. För att uppnå

detta kommer det användas en fallstudie. Den huvudsakliga kommunikationskanalen som

kommer undersökas är livechatten, men eftersom denna kanal påverkas av streamen är den inte

fristående från resten av plattformen, och kan därför inte beskrivas som det valda fallet. Fallet,

det vill säga den fristående, tydligt avgränsade enheten, som undersöks är alltså plattformen

Twitch. För att undersöka det sociala fenomen som är livechatter på Twitch.tv, krävs det ett

specifikt djupdyk i de situationella faktorer som påverkar hur processer av meningsskapande i en

livechatt sker. Ekström och Larsson (2019:14-20) beskriver fallstudien som en effektiv design för

att över ett flertal fall utforska människor, samtal och händelser. De menar att fallstudien tillåter

forskaren att identifiera viktiga skillnader och likheter och hur dessa påverkar den övergripande

strukturen som de fungerar under. Interaktionsritualer mellan Twitch-användarna ses som

specifika till deras sociala kollektiv. Eftersom studiens primära syfte är att detaljerat kartlägga

och jämföra hur skillnader och likheter påverkar den sociala processen på Twitch.tv blir

fallstudien därför den optimala forskningsdesignen.

4.2 Netnografisk undersökning

För att få en inblick i hur Twitch-chattens kommunikation ser ut har digital etnografi valts som

insamlingsmetod. I just detta sammanhang där det handlar om att att analysera empiri från

sociala medier kallas det för netnografi. Denna studie klassas som netnografisk eftersom vi

kommer befinna oss i en (digital) miljö där vi observerar interaktioner som sker i realtid, med

beaktning till såväl textuella meddelanden som det som sägs på streamen.

Det finns flera aspekter som skiljer etnografi online från etnografi offline, men trots detta är

idealen, målen och filosofin bakom metoderna desamma (Ekström & Johansson, 2019:56).
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Såväl online som offline ligger fokus på att förstå deltagarna och deras perspektiv inifrån, det

som i symbolisk interaktion kallas för “den andres utkikspunkt” (Lalander i Ahrne &

Svensson, 2015:45).

Observationer och etnografi på internet blev först identifierad som relevant inom medie- och

kommunikationsvetenskap i och med studier inom ett område kallat “fan-studier” (Hansen &

Machin, 2019:69). Jenkins (2006) studerade diskussionen om tv-serier mellan fans online på

fansidor och fanforum och insåg att den diskussionen hade blivit sammanhängande med hela

upplevelsen av tv-serie-tittande. Detta visade även prov på en fördel som dessa sorters studier

har över offline-etnografier, nämligen att de underlättar materialinsamlingen för forskare

eftersom det finns tillgång till färdigt transkriberade, naturligt förekommande diskussioner

mellan fansen. Så är även fallet i vår studie, då det huvudsakliga materialet som vi kommer

analysera, det vill säga chattmeddelanden, redan är nedskrivet.

För att kunna genomföra etnografiska undersökningar, krävs det först och främst tillträde till

det fält du ämnar att undersöka. Beroende på ifall fältet i fråga är sluten och icke-offentlig eller

öppen och offentlig kan det krävas olika strategier för att lyckas med undersökningen. Trots att

fältet i vår studie inte är någon fysisk plats som vi besöker, kan man föreställa sig internet som

en plats lokaliserat i cyberrymden. På så sätt kan man applicera samma grundläggande

begrepp gällande tid och rum som i offline-etnografi. Fältet som undersöks i denna studie är en

offentlig miljö. Vem som helst kan få tillgång till Twitch-streams och dess chatt, även ifall

vissa väljer att begränsa chatten så att bara de som följer eller prenumererar till kanalen kan

skriva (Petrocelli, 2017). Våran roll som forskare i detta fält är dold, då vi inte ämnar att

berätta för de i chatten att vi undersöker deras kommunikation. Bryman (2018:517) resonerar

kring för- och nackdelar med denna dolda roll. En fördel som nämns är att man slipper be om

tillåtelse med att få tillträde till fältet och att få observera deltagarna, vilket eliminerar

eventuella problem på den fronten. En annan fördel som nämns är att det medför en minskad

reaktionseffekt, då deltagarna inte anpassar sitt beteende efter forskarens närvaro. Denna

“reaktiva mätningseffekt” som Webb et al. (1966:13) skrev om påvisar att datan som

undersökningar ger påverkas negativt ifall de studerade personerna vet om att de deltar i en

undersökning (Bryman, 2018:350). Ifall vi skulle meddela streamern och chatten att vi
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observerar dem och samlar in det de skriver i chatten för analys, skulle det alltså kunna

påverka deras kommunikation och ge oss icke-representativ data. På grund av detta kommer vi

inte vara aktivt deltagande i chatten. Vi kommer inte heller skicka meddelanden eller på annat

sätt kommunicera i chatten, då vi vill låta chatten flyta på som om vi inte vore där.

4.3 Urval

I denna uppsats vill vi inte bara undersöka vilka meningsskapande ritualer som finns i

livechattar på Twitch, utan även försöka identifiera hur de kan skilja sig i olika sociala

sammanhang. De två sammanhangen vi valt är chatten under streams i Just

Chatting-kategorin och chatten under stora e-sportturneringar. Anledningen till detta urval är

att vi anser dessa två sammanhang vara plattformens motpoler utifrån såväl ett

gaming-perspektiv som ett tvåvägskommunikation-perspektiv. Medan e-sportturneringar

definieras av spelande och utgör toppen av tävlingsinriktad gaming, innehåller Just

Chatting-streams lite till inget gaming-innehåll. På liknande vis definieras Just Chatting av

streamers som interagerar med sina tittare i chatten (Streamerpedia, 2021), medan samma

sorts direkta kommunikation inte existerar inom professionella e-sportturneringar eftersom

individerna på streamen har fullt fokus på spelet och inte ser chatten. Leith (2021) fann att

meddelanden skickade i chatten under expertis-streams inte var riktade mot streamern till

samma grad som under underhållnings-streams (exempelvis Just Chatting). Enligt honom

betyder detta att parasociala relationer är starkare inom underhållnings-streams än

expertis-streams, vilket tyder på att det finns ett samband mellan interaktivitet och gaming.

Vi hoppas därmed kunna identifiera hur detta fenomen ser ut på en mikronivå.

Eftersom vi vill jämföra Just-Chatting och e-sporter  så är det kritiskt att vårt urval går ihop

med den information vi söker. För att åstadkomma detta har vi valt att utgå ifrån vad Bryman

(2018:501) kallar ett generiskt målstyrt urval. Detta betyder att vi väljer kriterierna för de

livechattar vi kommer undersöka a priori. Detta tillåter oss att säkerställa att den data som

samlas potentiellt kan svara på våra forskningsfrågor. Det är alltså forskningsfrågorna som

ligger till grund för det urval vi gör. De tre kriterier vi har valt är följande:

21



1. Varierande storlek på streams

2. Varierande teman

3. Regelbundna inslag av interaktion med tittare

Dessa har valts eftersom vi dömer dem kritiska för att man ska kunna dra generaliserade

slutsatser. Vi dömer dessa faktorer som viktiga i meningsskapande-processen och kan på

grund av dem säkerställa att de resultat vi får är representativa för Just Chatting kategorin

som helhet. De streamers vi valt att undersöka redovisas i tabell 3.

Tabell 3: Kanaler som observeras inom studien

Kanalnamn på

Twitch.tv

Storlek (genomsnittligt antal samtidiga

tittare under december 2021)

Huvudsakliga teman

HasanAbi ~31 000 Politik, reaction

Pokimane ~18 500 Varierande spel och

vardaglig kommunikation

Lilypichu ~7 100 Konst, musik och

varierande spel

Atrioc ~4 000 Varierande spel och

vardaglig kommunikation

I undersökandet av e-sporter och de chattrum som förknippas med dem så har vi valt att titta

på finalen i världsmästerskapet i League of Legends 2021 (League Worlds) samt finalen i

världsmästerskapet i Dota II 2021 (The International). Vi motiverar dessa val av turneringar

med att de är bland de största och mest etablerade e-sporterna där vi vet att det är många som

tittar och skriver i chatten. Eftersom tävlingsinriktade e-sporter är relativt nya fenomen vill vi

försäkra oss om att den data som kan samlas från dessa fall är relevant och tillräcklig för att

kunna besvara forskningsfrågorna.

22



Denna studie kommer alltså att undersöka fyra Just Chatting-streams och två

e-sportturneringar. Anledningen till detta antal grundas i förmodan om att det finns en större

variation av innehåll inom Just Chatting-kategorin, vilket kan komma att påverka dynamiken

inom chatten. För att säkerställa att materialet vi samlar in är representativt för kategorin i

stort har vi därför valt att titta på flera olika streams. Stora e-sportturneringar förmodar vi

däremot ha en ganska snarlik dynamik oberoende av innehåll eftersom chatten fungerar som

en publik snarare än en del av innehållet. Dessutom förmodar vi att volymen av meddelanden

är större inom de valda e-sportturneringarna eftersom de har betydligt fler tittare. Därför

anser vi två olika turneringar vara tillräckligt.

4.4 Kvalitativ Innehållsanalys

För att sedan analysera det insamlade materialet kommer det användas en kvalitativ

innehållsanalys. Denna analysmetod lämpar sig bra till vårt forskningsproblem och används

ofta tillsammans med vår valda insamlingsmetod. Vi kommer få in mycket data från våra

observationer, så för att få ut något av dessa chattloggar kommer vi behöva använda oss av den

kvalitativa innehållsprocessen för att kunna tolka det som sägs och identifiera relevanta

mönster och teman. Jóden & Strandell (2021) har tidigare framgångsrikt använt samma

kombination av metoder för forskning inom detta specifika ämne.

Den kvalitativa analysprocessen är iterativ, vilket innebär att man gör flera genomgångar av

datamaterialet där det jämförs fram tills det kan etableras väl underbyggda resultat. Processen

kan delas in i tre delar: Reduktion av data (kodning), presentation av data (tematisering) och

slutsatser och verifiering (summering) (Lindgren i Hjerm et al., 2014:34).

Dessa olika nivåer av analys kan komma att ske löpande, växelvis och parallellt med både

varandra och med själva datainsamlingen. Detta skapar en spiralliknande process som genom

repetition strävar framåt mot mer utvecklade tolkningar fram tills dess att det uppstår mättnad

(se figur 4).
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Figur 4: Den kvalitativa analysprocessen (Hjerm et al., 2014:36).

Det första steget efter insamlingen av materialet är att grovt ordna det för att göra det

textbaserade materialet mer hanterbart. Det är denna reduktion av data som kallas kodning. I

relation till frågeställningarna går man igenom de relevanta iakttagelserna och ger dem

provisoriska koder som sedan under hela processen jämförs, testas och justeras. Det slutgiltiga

målet med kodningsprocessen är att identifiera de mest centrala dragen i det studerade

materialet (Lindgren i Hjerm et al., 2014:37-38).

Tematisering centrerar kring att identifiera relationer mellan de nu etablerade koderna för att

finna mönster och kategorisera dem. Detta sorteringsarbete är nödvändigt och avgörande för

hela analysen. Det handlar om att hitta de mest betydelsefulla kopplingarna och mönstren för

att slutligen kunna presentera teman och påståenden gällande materialet som kan förklara och

fördjupa förståelsen av studieobjektet (Lindgren i Hjerm et al., 2014:40).

När de två tidigare nämnda processerna bedöms ha kommit fram till ett tillräckligt resultat,

gäller det att summera och dra slutsatser för att försöka förklara och beskriva studieobjektet.
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På denna nivå är det även viktigt att gå tillbaka till de andra nivåerna för att säkerhetsställa att

ens slutsatser stämmer och inte är dåligt underbyggda. Spiralprocessen upprepas tills dess att

ytterligare observationer inte görs som ifrågasätter de slutsatser som uttolkats. Då har analysen

mättats (Lindgren i Hjerm et al., 2014:42).

4.5 Genomförande

Materialinsamlingen till denna studie kommer ske genom observationer av de två valda

e-sportturneringarna och de fyra valda Just chatting-streamare. Huvudsakligt fokus kommer

under dessa observationer att ligga på livechatten, som kommer lagras för senare analys. Vad

som händer på själva streamen kommer också tas i beaktning då det är nödvändigt för att få

kontext, men det kommer vara sekundärt då det inte är detta vi ämnar att analysera.

Observationen av dessa streams kommer huvudsakligen inte att ske live, utan istället i efterhand.

Så länge kanalen inte väljer att ta bort dem tidigare finns tidigare streams, kompletta med hela

chatthistoriken, arkiverade som VODs (video on demand). Anledningen till att vi föredrar detta

är eftersom observationen då inte är tidsbunden till när de är live (vilket framförallt underlättar

observationerna av e-sportturneringar). En annan anledning är att vi då kan pausa både chatten

och streamen ifall någonting behövs antecknas eller ifall man blir avbruten i sitt arbete.

När vi har samlat in tillräckligt med material inleds den kvalitativa analysprocessen.

Datamaterialet kommer kontinuerligt kodas, tematiseras och summeras till dess att en mättnad

uppstår. Förutom att analysera jargonger, kommer det även bli centralt att analysera

användningen av emotes då dessa twitch-specifika emotikoner fungerar lite som ett eget språk

inom twitch-kulturen. Genom att analysera vad som sägs och hur det sägs ska vi försöka

fastställa vilka kommunikativa ritualer som pågår. Vidare kommer identifierade teman och

mönster inom de två olika kategorierna att jämföras för att undersöka vilka likheter och

skillnader som finns mellan de två sammanhangen.
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4.6 Forskningstradition och metodologiska utgångspunkter

4.6.1 Vetenskapstradition och applicering av teori

Grunden för uppsatsens forskning ligger i en förståelse för hur gemenskap kan bildas.

Uppsatsens teoretiska ramverk har sin grund i bland annat Durkheims teorier om gemenskap.

Eftersom interaktionsritualer är mekanismer genom vilket kommunikation kan förstås måste man

alltså få en detaljerad bild av hur ritualer sker. Den hermeneutiska forskningstraditionen blir

därför aktuell. Sohlberg och Sohlberg (2019) beskriver den som ett paradigm som historiskt sett

hanterar tolkning av texter. Uppsatsen undersöker den kultur som skapas via interaktionsritualer i

livechatten. Dessa ritualer kan ses som en helhet där de enskilda användarnas meddelanden

fungerar som helhetens beståndsdelar. För att identifiera dessa ritualer måste vi alltså tolka de

enskilda meddelanden för att sedan kunna koppla dem till övergripande sammanhang och teman.

Detta är något som hermeneutiska forskningstraditionen sedan länge befattat sig med.

4.6.2 Det ontologiska perspektivet

Vi undersöker hur människor tolkar den sociala verklighet de tar del av online, vilket talar för

att uppsatsen fungerar ur ett ontologiskt idealistiskt perspektiv. Sohlberg och Sohlberg (2019)

beskriver det idealistiska perspektivet som en bakgrund för att förstå hur människors

tolkningar av en social verklighet påverkar deras syn på omvärlden. Det vill säga att

människor skapar en social verklighet genom sin tolkning av en situation eller handling. För

att förstå ett samhälle eller ett socialt kollektiv måste man alltså undersöka de tolkningar och

den förståelse som människor skapar. Eftersom uppsatsen försöker undersöka hur sociala

ritualer kan påverkar den uppfattade gemenskap som finns i livechatten måste man alltså

undersöka hur chattanvändare förhåller sig till och förstår de sociala situationer som

förekommer i livechatten.

4.6.3 Det epistemologiska perspektivet

Likt den ontologiska idealism så baserar sig uppsatsen epistemologiskt på kunskapsteoretisk

idealism. Detta är en epistemologisk utgångspunkt som grundar sig i tanken om att kunskap

aldrig kan vara oberoende av medvetande (Sohlberg och Sohlberg 2019:79). Eftersom
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uppsatsen undersöker hur människor i livechatten uppfattar den gemenskap som existerar

online är det svårt att argumentera för att fenomenet kan förstås ur ett objektivt empiristiskt

perspektiv. Kunskapen vi söker ligger i de uppfattade normer och ideal som porträtteras av

användarna i livechatten. För att uppnå detta krävs en viss nivå tolkning av den data som

samlas in för att legitim kunskap ska kunna härledas. Om den samlade och analyserade

empirin tyder på drastiska skillnader från den teoretiska modell vi utgår ifrån kan vi utgå ifrån

realismen för att förklara varför detta är fallet. Sohlberg och Sohlberg (2019) beskriver även

den kritiska realismen som ett perspektiv där sinnen kan användas för att skapa en delvis

representativ bild av verkligheten. Det finns alltså utrymme för oss att undersöka upplevda

sociala ritualer online via ett kritiskt realistiskt perspektiv. Det är dock huvudsakligen via den

kunskapsteoretiska idealismen som sociala fenomen (som exempelvis interaktionsritualer)

kan förklaras. Uppsatsen utgår därför ifrån den men förkastar inte den kritiska realismens roll

i förståelsen av sociala fenomen.

4.7 Metodologiska reflektioner

4.7.1 Giltighet och tillförlitlighet

Ekström och Larsson (2010) beskriver giltighet som ett arguments relevans i sakfrågan och

tillförlitlighet som graden till vilken ett argument är riktigt eller inte. Det är därför viktigt att med

ett kritiskt öga undersöka ifall det urval som gjorts och den datan som samlats in verkligen

representerar det fenomen som undersöks. I denna uppsats har tydliga kriterier på de kanaler som

används för insamlingen av data på underhållning-streams identifierats för att försäkra om att

precis data samlas in. Kanalerna varierar i antal tittare och teman, samt har alla regelbundna

inslag av interaktion med tittare. Dessa har valts för att vi tror att de är faktorer som kan påverka

resultaten. Genom att kontrollera att dessa faktorer är representerade i den insamlade datan kan

vi sedan argumentera för att resultaten är giltiga.

För att försäkra tillförlitligheten i studien valdes två av de kategorier på Twitch som enligt vår

uppfattning existerar på två motpoler gällande chattens funktion. Just Chatting-streams, där

fokus ligger just på kommunikationen med och inom livechatten, och e-sportturneringar där

samma kommunikationskanal istället fungerar som en sorts läktare. På detta sätt ämnar vi att inte

27



bara identifiera vilka kommunikativa ritualer som existerar i livechatten, men även hur dessa

kommunikativa ritualer, trots att de tar uttryck genom samma kommunikationskanal, kan skilja

sig beroende på innehållet och interaktionsnivån av själva streamen. Detta ska styrka

forskningens tillförlitlighet.

För att försäkra oss om att tolkningen av datan är så objektiv som möjligt och inte påverkas av

våra åsikter så försäkrar vi att en viss koherens och omfattning existerar. Vårt tolkande av data

måste genomföras på ett konsekvent sätt genom att använda sig av samma argument. Detta görs

för att inte göra ensidiga och felaktiga tolkningar. På så sätt minskar vi risken för subjektivitet.

På samma sätt ska alla delar av datan tas i beaktning och tematiseras för att datan inte ska bli

ensidig.

4.7.2 Generaliserbarhet

Ekström och Larsson (2010) identifierar två sätt att underbygga generaliseringar, en för statistiskt

representativa populationer och en för att etablera allmänna bakomliggande strukturer. Vi

kommer att utgå ifrån den senare. Eftersom det är uppsatsen syfte att identifiera en kulturell

struktur via interaktionsritualer kommer vi inte att påstå statistisk representation men snarare

identifiera hur vissa mekaniker i chatten fungerar för att skapa större allmänna strukturer. För att

försäkra denna generaliserbarhet har vi även valt att använda oss av tydliga, representativa

kriterier för Just Chatting-streams. Grunden för detta är att försöka inkludera en så stor del av

Just Chatting-kategorin som möjligt för att göra skillnaderna i kulturen hos Just Chatting

respektive e-sporter så generaliserbara som möjligt. Rum för generalisering i uppsatsen skapas

även om studien finner liknande resultat till tidigare fallstudier om gemenskap online. Det är

genom att successivt utveckla fler fallstudier som en kollektiv generaliserbarhet skapas, något

som vi hoppas kunna delta i.

4.8 Forskningsetik

En av de etiska utmaningar som ofta dyker upp inom dessa sorters online-studier, är att de

chattare, samt till viss del även de streamare, vars kommunikation vi kommer analysera inte är

informerade och inte har gett oss samtycke. Detta eftersom det rent praktiskt skulle vara
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fullkomligt omöjligt att lyckas identifiera, kontakta och få svar från tusentals fluktuerande

tittare som dessutom ofta är anonyma eller går under pseudonym. Men eftersom allt material vi

undersöker är offentligt och tillgänglig för allmänheten, gör vi antagandet att de är medvetna

om att deras uttalanden och handlingar kan användas i en rad olika kontexter, såsom

exempelvis forskning. Precis som Lindgren (i Hjerm et al., 2014:32) skriver, menar vi att

information på dessa offentliga hemsidor bör kunna användas lika fritt för forskning som

exempelvis tidningsartiklar.

För att uppfylla konfidentialitetskravet (se Bryman, 2018:170-171) kommer vi ersätta

Twitch-användarnas användarnamn med “[stream]Viewer[nummer]”, exempelvis

“HasanViewer22”. Detta görs för att hålla dem så anonyma som möjligt. Ett undantag till detta

är streamers, då vi behandlar dem som offentliga personer på en öppen plattform. Information

om deras identitet kan vara centralt för att ge kontext och vara transparent gentemot läsarna

samt för att kunna analysera vissa kommunikativa mönster och ritualer i deras chattar.
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5. Resultat och analys
I detta kapitel kommer vi först presentera och förklara observationer i koppling till Dayan &

Katz teori gällande media events för att måla upp en bild av hur gemenskap i Twitch-chatten kan

se ut på ett bredare, samhälleligt plan. Därefter kommer en kategorisering av meddelanden inom

denna kommunikationskanal att presenteras utifrån eget definierade kategorier baserade på

observationerna. Slutligen kommer resultaten kopplas till Collins ramverk gällande Interaction

Ritual Chains för att visa hur ritualer kan uppstå och utformas inom Twitch-chatten.

5.1 Gemenskap genom Intermedia Events

De observerade e-sportturneringarna bevisar att plattformen inte saknar tecken på intermedia

events. Trots att de kanske inte kan anses vara media events i traditionell mening eftersom de

inte är rutinavbrytande på en global eller nationell nivå, kan man argumentera att dessa faller

under definitionen intermedia events eftersom de är rutinavbrytande på en mer intressebaserad

nivå. I figur 5 och 6 redovisas statistik på det högsta antalet samtidiga tittare som kategorierna

League of Legends respektive Dota 2 haft per dag under det senaste halvåret. Medan antalet

olika livekanaler är relativt konsekvent finns det drastiska toppar gällande antalet tittare, vilka

tydligt sammanfaller med datum då viktiga e-sportmatcher spelades inom respektive spel (Dota

2, 2021), (Lolesports staff, 2021). Detta pekar mot att dessa turneringar bryter det kontinuerliga

stimuli som pågår i tittarnas vardagliga förhållanden, och därför fungerar som intermedia events.

Figur 5: Högsta antalet samtidiga tittare (grön) samt samtidiga kanaler (blå) inom kategorin

League of Legends (Twitchtracker, 2021).

30



Figur 6: Högsta antalet samtidiga tittare (grön) samt samtidiga kanaler (blå) inom kategorin

Dota 2 (Twitchtracker, 2021).

I observationen av innehållet och chatten blir det ännu tydligare att dessa event skiljer sig från

vardagliga streams, och att det rör sig om unika, viktiga event. Dota 2-tävlingen “The

International” avslutades med ett slutspel som pågick från 12 oktober till 17 oktober. I början av

streamen på dag 6 påvisar några av chattarna deras känslor över att det är sista dagen av denna

turnering.

Figur 7: Reaktioner till finaldagen

Meddelanden som dessa förstärker intrycket av att dessa event är viktiga att ta del av för dem

som är intresserade av spelet i fråga. Trots att de inte är “obligatoriska” på samma universella

skala som Dayan & Katz menar gäller exempelvis Olympiska Spelen, kan de anses vara

obligatoriska inom en mindre, ändå stor, intressebaserad grupp människor. Oavsett om känslan

som uttrycks är sorg för att det snart är slut, upprymdhet för att man fick se detta event live eller

längtan efter att kunna fokusera på annat, tyder det på att detta är ett evenemang som bryter mot

vardagen.
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Likt OS och andra stora sport-evenemang finns det även inslag av andra former av underhållning

under evenemanget. Exempel på detta kan hittas i League of Legends Worlds-chatten innan den

traditionsenliga öppningsceremonin gått av stapeln. Den första timmen av sändningen kretsar,

likt många traditionella sportevenemang, kring experter i studion som pratar upp matchen och

analyserar de båda lagen. Många av chattarna uttrycker otålighet och orolighet gällande varför

det inte är någon ceremoni med musikuppträdanden och avslöjande av nya projekt.

Figur 8: Önskemål om öppningsceremoni

Det blir tydligt att denna ceremoni anses vara en definierande del av eventet, vilket kan ses som

en av anledningarna till att detta event sticker ut från det vardagliga innehållet inom League of

Legends-kategorin. När ceremonin till slut inleds uttrycks många positiva reaktioner i chatten,

vilket fortsätter under ceremonin.

Figur 9: Positiva reaktioner till ceremonins påbörjande

Men den får även en hel del negativ respons:
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Figur 10: Negativa reaktioner till ceremonins påbörjande

Ögonblicket de alla väntade på var dock när själva finalen till slut började. Det är trots allt det

som är det gemensamma fokuset och anledningen till att de samlats i detta rum.

Figur 11: Reaktioner till matchstart

Utifrån den tidigare fastställda definitionen kan vi därmed slå fast att e-sportturneringar som

dessa är intermedia events. De är kollektiva, rutinavbrytande event där en stor gemenskap samlas

digitalt för att i realtid kommunicera kring ett gemensamt fokus. Till skillnad från

e-sportturneringarna kan man med denna definition dock inte påstå att Just Chatting-streams är

intermedia events eftersom dessa streams inte är rutinbrytande, utan tvärtom istället mycket

vardagliga. Detta innebär dock inte att gemenskapen blir svagare, bara att den tar en annan

utformning. Detta kommer redovisas längre fram i uppsatsen.

5.2 Kategorisering av interaktioner

Under materialinsamlingen blev det tydligt att livechatten på plattformen innehöll alla möjliga

sorters meddelande. Ton, språk och samtalsämne kan, precis som inom all kommunikation,

variera stort. Trots detta fann vi under kodningsprocessen att alla meddelanden kunde

kategoriseras i två huvudsakliga kategorier som vi valt att benämna expressiva respektive
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konverserande meddelanden. Detta kapitel ämnar att förklara den kategorisering som redovisas i

sin helhet i tabell 4.

Tabell 4: Kategorisering av meddelanden i Twitch-chatten

Meddelande

Kategori Konverserande Expressiv

Riktning Streamer-riktad Tittar-riktad Allmänt riktad Obestämd riktning

Utformning

Fråga

Svar

Kommentar

Diskussion

Reaktion

Upprepning

Imitation

Skandering

Jargong Emotes, Copypasta, Memes, Interna referenser, Ironi

5.2.1 Expressiva meddelanden

Kort sagt kan expressiva meddelanden definieras som meddelanden som inte uppmanar till eller

förlänger en redan existerande tvåvägskommunikation. Inom såväl e-sportturneringar som Just

Chatting-streams faller den antalsmässigt största delen av observerade meddelanden under denna

kategori. Gemensamt för samtliga dessa meddelanden är att de inte riktar sig mot individuella

mottagare, utan istället består av allmänna uttryck och reaktioner. I stora chatter som rör sig

snabbt används dessa sorters meddelanden i väldigt hög utsträckning eftersom de ofta går

betydligt snabbare att uppfatta än konverserande meddelanden, vilket gör att meddelandet kan nå

fram. Inom e-sportturneringar som saknar den interaktiva, personliga aspekt gentemot streamern

som existerar inom Just Chatting, används dessa sorters meddelanden nästan exklusivt.

5.2.1.1 Reaktion & Upprepning

Inom denna kategori har vi identifierat fyra specifika kännetecken som ofta kombineras för att

bilda dessa expressiva meddelanden. Det första, och kanske viktigaste, är reaktion. Genom

användning av emotes eller korta fraser kan känslor och andra reaktioner gentemot händelser på

eller relaterat till streamen framföras på ett snabbt och tydligt sätt, vilket redan har redovisats
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under punkt 5.1 och fortsatt kommer redovisas genom detta kapitel. Inom denna gemenskap blir

det även relevant att tala om upprepning, då chattare ofta meddelar samma reaktion till en viss

händelse för att bekräfta och tydliggöra den kollektiva reaktionen.

Figur 12: Ironiska reaktioner till internskämt

Figur 12 visar exempel på hur upprepning av emotes och korta fraser används för att

kommunicera med streamern. Detta är även exempel på två tydliga och ofta förekommande delar

av Twitch-kulturens jargong, nämligen ironi och interna referenser/skämt. Kontexten till det

vänstra utdraget är att Atrioc pratar om ordet “cracker” som vid denna tidpunkt är en stor snackis

inom Twitch, då vissa menar på att det är ett rasistiskt uttryck gentemot vita människor och

liknar det med n-ordet, medan andra inte håller med. Streamern HasanAbi var starkt kritisk mot

denna jämförelsen och använde ordet för att argumentera och bevisa en poäng. Som resultat till

detta blev han bannlyst från plattformen i en vecka, vilket många tyckte var fånigt och orimligt.

Chattens respons är ironisk och låtsas vara upprörda över att Atrioc sa ett “skällsord” genom att

säga cracker med “hard r”. Det högra utdraget är från 10 minuter senare i samma stream där

Atrioc säger “I’m the only person who noticed or reacted to Hasan getting banned right?” och

skrattar. Han är uppenbarligen ironisk eftersom många personer inom och runt om

Twitch-bubblan varit väldigt fokuserade på detta drama under de senaste dagarna. Chatten

instämmer ironiskt genom emoten YEP.

Upprepningar som dessa kan även kallas för “spammande”, men på grund av den negativa

konnotation som ofta medföljer det ordet har vi valt att använda upprepning istället. Medan spam

anses synonymt med skräppost och oönskade meddelanden (Nationalencyklopedin, 2021), är

dessa sorters meddelanden (oftast) uppmuntrade och uppskattade av de som streamar.
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Detta innebär dock inte att upprepade meddelanden inte kan anses vara spam. Copypasta är en

specifik sorts meddelande som kan vara kluriga att kategorisera. Termen beskriver virala

meddelanden som frekvent kopieras och sprids av individer genom onlineforum och sociala

medier. För att dra en parallell med offline-interaktion kan detta liknas med en grupp människor

som skrattar åt vad en viss person sagt, och hånande gör det till en sorts “catchphrase” eller

internskämt (Stoltzfus, 2021). Om man är inte vet om att ett meddelande är en copypasta kan det

se ut som ett konverserande meddelande. Men eftersom syftet inte är att starta någon form av

tvåvägskommunikation, utan oftast snarare används som spam för att irritera andra användare

och störa diskussioner, är dessa meddelanden snarare expressiva.

Figur 13: Copypastas från Dota-chatten

Copypastas identifierades som framförallt närvarande inom e-sportturneringarna. Meddelandena

ovan är tagna ifrån Dota 2-chatten och kan vid första anblick verka som genuina konverserande

uppmaningar. Men när exakt samma meddelande skickas flera gånger av olika användare blir det

tydligt att detta är copypastas som driver med dem som tycker att det spammas för mycket i

chatten. För en utomstående kan det alltså vara just upprepningen av dessa meddelanden som

klargör att de är ironiska. Dessa internskämt är i linje med den ironiska jargong som identifierats

i samtliga livechattar och fenomenet copypasta kan ses som en ritual i sig, unik till digitala

miljöer som denna.

5.2.1.2 Skandering & Imitation

De två andra expressiva mönstren som identifieras är beroende av tidigare nämnda upprepning

och reaktion. De har benämnts som imiterande och skanderande. Skanderande används mycket

inom e-sport och kan i många fall liknas med ramsor som sjungs på idrottsarenor. De

kännetecknas av korta fraser, ofta ackompanjerade av emotes, som upprepas inom det
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individuella meddelandet. Precis som ramsor på en idrottsarena kan denna skandering ha flera

olika syften och handla om många olika ämnen.

Figur 14: Skanderingar under e-sportturneringar

Meddelandena i den vänstra kolumnen skanderar i relation till vad som pågår på streamen och i

matchen, där Magnus är en hänvisning till en karaktär och Spirit är en hänvisning till ett

e-sportlag inom Dota 2. Detta är dock långt ifrån de enda sorters meddelanden, då en stor del av

skanderingarna under finalen i såväl League of Legends som Dota 2 handlade om Kina och

politiska konflikter gällande exempelvis Taiwan och det sociala kreditsystemet. Det kan

spekuleras mycket kring varför detta område var så fokuserat. Eftersom det fanns ett kinesiskt

lag med i båda dessa matcher, kan en anledning vara “trash talk” gentemot det laget och dess

fans som tittade på streamen. Detta kan jämföras med hur många ramsor på en fotbollsarena

kretsar kring att sänka motståndarlaget snarare än att hylla sitt eget lag. En annan anledning
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skulle kunna vara att chatten på dessa intermedia events fungerar som plattformar där politiska

meddelanden kan nå ut till en större publik än vanligt. En tredje anledning skulle kunna grundas i

någon form av rasism eller förakt gentemot kineser, då det kan argumenteras att flera av dessa

meddelanden går över gränsen för vad som är okej att skriva.

Skanderingar existerar även inom Just Chatting-streams, dock ofta mer begränsade till specifika

delar av streamen. När exempelvis Pokimane eller Atrioc sitter och konverserar med chatten,

brukar det inte skanderas i specifik stor utsträckning eftersom chattens kollektiva fokus där och

då är att konversera eller reagera på det som sägs. Skandering är beroende av det kollektiva

fokuset och den delade sinnesstämningen för att få genomslag. Två specifika delar av Just

Chatting-streams där skandering frekvent verkar förekomma är under inledningen och

avslutningen av streamen.

Figur 15: Skanderingar under Just Chatting-streams

Det vänstra utdraget är taget från inledningen i en av HasanAbis stream och representerar hur

majoriteten av chatten såg ut. Chatten “hypar” upp stämningen i takt med det dunkande introt.

Detta intro spelar HasanAbi inför varje stream vilket gör att det blir en tradition där denna

respons i chatten organiskt växer fram. För att sätta detta i en ansikte-mot-ansikte kontext kan

“FUCK IT” liknas med att dom sjunger med medan emotesen representerar icke-verbala

responser som klappande och dansande till musiken. Det högra utdraget visar hur Pokimanes

chatt vanligtvis ser ut när hon avslutar streamen. Detta är ett långt flöde av uppmuntrande ord
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och emotes som visar uppskattning för den genomförda streamen vilket gör att streamen avslutas

på en positiv ton. Bevisligen kan skandering användas i alla möjliga olika kontexter för att visa

upp alla möjliga sorters känslor.

Slutligen har vi identifierat ett mönster kring imitation, vilket utgörs av meddelanden som

imiterar och repeterar något som precis sagts på streamen. Detta används ofta som en form av

reaktion på ett specifikt uttalande, vilket bekräftar en viss känsla genom exempelvis

emote-användning.

Figur 16: Imitation av vad Poki sa verbalt

Det vanligaste syftet med imitation är att markera en viss fras eller ett visst ord man finner

komiskt eller på något sätt anmärkningsvärt. I ovanstående exempel bekräftade chatten känslan

av att ordet “respectfully” var roligt i den kontext som det precis användes inom på streamen.

5.2.2 Konverserande meddelanden
Konverserande meddelanden kan kortfattat definieras som meddelanden som uppmanar till eller

fortsätter en redan existerande tvåvägskommunikation. Medan expressiva meddelanden inte har

någon specifik riktning, är det inte bara väsentligt att konverserande meddelanden har en

riktning, utan det är även av intresse vart meddelandet är riktat. Det finns tre möjliga riktningar

dessa meddelanden kan ha: Mot streamers, mot tittare eller mot allmänheten.

39



Figur 17: Streamer-riktat meddelande med tittar-riktad respons

En tydlig indikation på att ett meddelande är riktad mot en speciell riktning är ifall det finns ett

taggat namn i meddelandet (exempelvis @HasanAbi). Ovan syns ett exempel på detta. På en

stream som snittar 31 000 tittare, blir det ofta en väldigt hektisk chatt där flera meddelanden

skickas i sekunden. För att kommunicera med HasanAbi taggar därför många chattare honom

vilket gör att meddelandet blir markerat och tydligare sticker ut. HasanAbi läser sedan upp

meddelandet och pratar kort om det. Men ett meddelandes riktning mot en specifik person är inte

helt beroende av att det finns någon taggad, vilket visas i meddelandet från HasanViewer22 som

indirekt riktar sig mot HasanViewer37. Det är mer troligt att ett icke-taggat meddelande inte når

fram till den syftade mottagaren än ifall det vore taggat, men riktningen är densamma oavsett

ifall den når fram eller inte.

Utöver streamer-riktade och tittar-riktade kan konverserande meddelanden även vara allmänt

riktade. Dessa inlägg är mer lika expressiva meddelanden eftersom de inte individuellt riktar sig

till någon, utan mer bara är ett allmänt uttalande som bjuder in andra inom gruppen att

kommentera och på så sätt starta en konversation.

Figur 18: Allmänt riktade konverserande meddelanden
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Bara för att ett meddelande är konverserande, innebär det inte att det inte även kan vara reaktivt,

tvärtom innehåller dessa meddelanden ofta reaktiva element genom framförallt

emote-användande. Dessa reaktiva element kan liknas med hur människor anpassar ton,

ansiktsuttryck och andra icke-verbala signaler när de konverserar ansikte-mot-ansikte för att

ange ett visst intryck. Konverserande meddelanden kan delas in i tre olika kategorier: Fråga,

svar och kommentar. Fråga och svar är självförklarande. Mycket av interaktionen mellan

streamer och chattare samt inom chatten består av olika sorters frågor och svar där information

utbyts mellan olika parter. Det kan gälla alla möjliga olika sorters frågor; ja-eller-nej-frågor,

faktafrågor, åsiktsfrågor och så vidare. Kommentar beskriver meddelanden som inte direkt ställer

eller besvarar någon fråga, men ändå förmedlar åsikter, reflektioner eller annan sorts information

till en viss riktning. Meddelandena i Figur 18 är exempel på kommentarer, medan meddelanden i

figur 19 är exempel på frågor och svar. I figur 19 visas det även hur en serie av konverserande

meddelanden kan starta en diskussion, något som inte är möjligt med enbart expressiva

meddelanden.

Figur 19: Serie av konverserande meddelanden som bildar diskussion

Under våra observationer blev det tydligt att medan dessa sorters konverserande meddelanden i

hög grad förekommer inom Just Chatting, existerar de knappt inom chatten på de stora

e-sportturneringarna. Vi identifierade ett fåtal olika konverserande meddelanden, men på grund

av den snabbt rörande chatten, samt avsaknaden av direkta interaktionsmöjligheter med individer

på streamen, nådde de sällan fram till mottagarna och fick därmed ingen respons. Detta styrker

vår återkommande jämförelse mellan e-sportchatter och fotbollsarenor som pekar på att det är
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den breda massans allmänna kommunikation som når fram snarare än specifika individuella

meddelanden.

5.3 Interaktionsritualer

Detta kapitel kommer analysera materialet utifrån studiens huvudsakliga teoretiska ramverk:

Interaction Ritual Chains. Kapitlet är uppdelat utefter Collins fyra centrala faktorer för att visa

hur samtliga krav uppfylls inom Twitch-chatten, vilket innebär att ritualer kan uppstå. Eftersom

en ritual uppfyller samtliga fyra krav, är detta ingen tydlig uppdelning där vi skiljer på

exempelvis samvaro och delad sinnesstämning. Dessa krav går i varierande grad in i varandra,

vilket innebär att ett utdrag ofta passar in under samtliga underrubriker

5.3.1 Barriär mot utomstående
Genom att lägga gränser eller barriärer mot utomstående kan en grupp förstärka den känsla av

gemenskap som finns i sammanhanget. Detta ser vi inte minst i de olika Twitch-kanalernas

livechattar. Dock tar dessa barriärer inte samma form som de barriärer som exemplifieras av

Collins (2004). Han använder kyrkväggar inom religion för att beskriva hur en grupp kan

avskärma sig från andra. Trots att denna sorts “fysiska” barriär till en viss grad även existerar på

Twitch, menar vi att det inte utgör det huvudsakliga hindret för utomstående. De fysiska

barriärerna inom denna virtuella kontext utgörs av att vissa livechatter kan kräva att du följer

eller prenumererar på kanalen. Men bara för att man klickar på följ-knappen eller har de

ekonomiska medlen att investera i en prenumeration, innebär det inte att man har tagit sig

igenom alla barriärer. De barriärer vi fokuserar på är de mer diffusa språkliga barriärer som

existerar genom chattens användande av nischade jargonger, interna referenser, memes och

emotes. Genom att använda Twitch-kulturens unika språkbruk kan chattare visa tillhörighet till

specifika grupper och kommunicera på ett sätt som enbart de inom gemenskapen förstår.

Exempel på detta går att hitta i mer eller mindre varje chatt, såväl inom e-sportturneringar som

Just Chatting-streams. Ett område där detta blir tydligt är genom användandet av emotes.

För någon som inte är väldigt insatt i internet-kultur och Twitch som plattform är fraser som

“pog” och “monkaS” förmodligen intetsägande. De finns inte med i någon officiell ordbok och

räknas inte som riktiga ord. Trots detta används dessa ord, vars huvudsakliga mening från början
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bara var en kod för att framkalla en viss bild, idag även mycket i verbal form för att uttrycka en

viss känsla. Ifall dessa ord inte finns i ens personliga ordförråd kommer mycket av chatten bara

se ut som betydelselösa ord och bilder. Det blir som att gruppen pratar med en konstig och

svårförståelig dialekt vilket fungerar som en barriär gentemot utomstående, något man måste

överkomma för att  känna sig del av gemenskapen. Eftersom det alltid utvecklas nya trender och

emotes är det inte alltid lätt att hänga med i språkbruket även ifall man är relativt insatt i

kulturen. Ett exempel på detta inträffade under LilyPichus stream när en gästande streamer

berättar ett skämt som fick följande reaktion av chatten:

Figur 20: Användande av emoten “modCheck”

När chatten reagerade med ”modCheck” sökte vi upp betydelsen eftersom vi inte kunde avgöra

exakt vad LilyPichus tittare menade. Vår okunskap gentemot denna emote innebar att vi inte

fullständigt förstod chattens reaktion på skämtet. Här blev det ytterligare uppenbart att denna

barriär inte är lätt att ta sig igenom. Det finns sällan en tydlig definition av vad en viss emote

betyder eller hur den bör användas, utan definitionen är tänkt att vara underförstådd av de inom

kulturen. Medlemmar inom dessa kulturer är inte heller alltid de mest hjälpsamma när folk frågar

om definitioner, utan ser det istället som en möjlighet att “trolla” den oförstådda frågeställaren.

Det engelska uttrycket either you get it or you don’t beskriver detta fenomen på ett bra sätt.

Antingen är du innanför barriären, där du förstår och kan använda deras språk på korrekt sätt,

eller är du utanför barriären där du inte kan delta i ritualerna.

I detta fall lyckades vi till slut dock förstå att denna emote används när chatten tycker att någon

sagt eller skrivit något som borde censureras av streamens moderatorer. I utdraget var det

ironiskt använt för att bekräfta och förstärka ett skämt.

Ett liknande exempel fann vi även i League Worlds-chatten då emoten ”ayaya” började användas

under en intervju med programledaren Candice.
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Figur 21: Användade av emoten “ayaya”

Detta drev en användare till att ställa frågan “what is ayaya”. Användaren fann sig i en situation

där hen inte förstod vad som fick chatten att använda denna emote i just denna situation.

Eftersom hen inte förstod jargongen kring emoten kunde hen inte heller delta i den koordinerade

gemenskap som chatten uppvisade i relation till vad som hände på streamen. På så sett har den

specifika och nischade emoten fungerat som en barriär mot utomstående och skiljt på människor

som förstår den från människor som inte förstår den.

Den barriär mot utomstående som existerar i denna kontext tar alltså främst form genom

språkliga barriärer där man måste vara införstådd i betydelsen av neologismer för att förstå och

delta i diskursen som existerar inom gemenskapen. Att bli införstådd är inte alltid helt enkelt och

kräver ofta en lång tid av närvaro inom den aktuella kulturen.

5.3.2 Samvaro

Collins (2004) betonade att för att en interaktion ska kunna ske måste någon form av samvaro

ske mellan människor. Detta definieras av att människor kan uppmärksamma inte bara deras

egen närvaro men även andra deltagares närvaro. För att bäst identifiera samvaro i chatten bör

man därför undersöka hur utsläppet av emotionell energi ser ut.

Under bevakningen av Just Chatting-kanalers livechatt blev det tydligt att personliga

diskussioner såväl vertikalt som horisontellt var vanligt. Streamen kan fungera som ett ställe där

människor samlas för att prata, diskutera och skämta med varandra. Detta blir tydligt då man

tittar på följande utdrag ur Lilys chatt:
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Figur 22: Samvaro genom interaktion i LilyPichus chatt

Någon prenumererade på LilyPichus kanal och ställde frågan “I’m about to graduate from

highschool and I have no idea what i wanna do with my life?” varpå Lily svarar att de har tid på

sig och att det finns många som är mycket äldre och ändå inte vet vad de vill göra i livet. Trots

att meddelandet som lästes upp för Lily var riktat mot henne så började även chatten svara på

och diskutera frågan. De kände sig emotionellt kopplade till frågan och en diskussion om hur

man potentiellt ska organisera och planera sin framtid i 20-årsåldern började därför i chatten.

Indirekt skapar detta en länk mellan inte bara Lily och användaren som ställde frågan men även

mellan chatten och samma användare. Denna länk definieras av den diskussion som förs och den

emotionella energi som utväxlas mellan alla deltagande parter. Genom att svarar på frågan

uppmärksammar de alltså denna användare och visar på att en koppling finns mellan dem och

användaren som ställde frågan. Allt detta sker genom  chatten som därför kan ses som ett forum

för dessa personer att samlas och dela med sig av sina åsikter och erfarenheter.

Dessa interaktioner var inte ovanliga i de streams som observerades. Följande meddelande

skickades i Pokimanes chat efter att hon tittat på ett klipp av en annan streamer som pratade om

hur han inte visste vad han ville uppnå i sitt liv:
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Figur

23: Samvaro genom diskussion i Pokimanes chatt

Likt chatten i LilyPichus stream börjar chatten diskutera varför människor aldrig vet vad som

krävs för att man ska bli nöjd med var man är i livet. Till skillnad från diskussionen i Lilys chatt

tar meddelanden inte någon direkt riktning utan liknar mer när någon i ett umgänge kommenterar

ett diskussionsämne på ett öppet plan för vem som helst i gruppen att svara på. På samma sätt

diskuterar och kommenterar chatten diskussionsämnet öppet för både Pokimane och andra

chattanvändare att svara på.

Trots att Just Chatting som Twitch-kategori i mångt och mycket definieras av möjligheten till

konverserande interaktioner, utgörs ändå majoriteten av meddelandena (rent volymmässigt) av

expressiva meddelanden. Nedan ser man exempel på detta från HasanAbis stream.

Figur 24: Samvaro genom skandering

Dessa meddelanden skickades i samband med att Hasan spelar sin introlåt innan streamen

faktiskt börjar. Tittarna samlas och använder emoten HyperNodders (röd) för att visa att de tar

del av låten. De skriver även “FUCK IT” eftersom det är vad som sjungs i refrängen. Effekten

detta har är att chatten kan liknas vid en publik som sjunger med. Genom att kollektivt använda
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sig av emoten och uttrycket bekräftar tittarna att de som en grupp har samlats för att invänta

Hasan och hans sändning. Samvaron i chatten blir därmed tydlig inte bara till användarna själva

men även till andra användare.

Ett annat exempel på detta kunde återigen observeras i LilyPichus chatt då hon nämnde att hon

spenderat mycket tid utomhus under sina resa på Hawaii.

Figur 25: Samvaro genom specifik jargong

Chatten reagerar då genom att skriva om att röra gräs. “Touch some grass” är ett uttryck som

under denna period ofta används online för att insinuera att någon spenderar för mycket tid

inomhus och borde gå ut mer. Hon ser detta, skrattar och skämtar om att hon spenderade ovanligt

mycket tid utomhus. Chatten fortsätter denna jargong där de istället för att svara och interagera

med specifika meddelande väljer att uttrycka sina åsikter om saken en masse. Detta kan ses som

en gemensam symbolisk handling bland hennes gemenskap där de förstärker och bekräftar de

karaktärsdrag som definierar dem som gemenskap.

Hittills har vi visat exempel på meddelanden av såväl interaktiv som expressiv natur i Just

Chatting-kategorin. Dessa två interaktionskategorier används situationsmässigt beroende på hur

chatten velat samla sig i reflektion till det som pågår på streamen. När man däremot tittar på

interaktionerna i e-sportturneringarna, blir det tydligt att expressiva kommunikativa handlingar

föredras i mer eller mindre alla situationer.
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Figur 26: Reaktioner till musiken

Figur 27: Reaktioner till finalens början

Dessa meddelanden kan ses under öppningsceremonin av finalen i världsmästerskapet för

League of Legends. Ett av ceremonins moment är ett musikuppträdande av Imagine Dragons och

deras låte som även används som introlåt till den nya Netflix-serien “Arcane” som handlar om

karaktärer från League of Legends. När det blir uppenbart vem de är och vad låten är börjar

dessa meddelanden strömma in. Chatten visar på så sätt tecken på ett gemensamt godkännande

av låten genom att tillsammans skicka CatJam. Denna kommunikativa handling upprepas

återigen när introduktionen till spelen börjar. Tittare i chatten uttrycker sin upprymdhet om att

spelen ska börja genom att skriva “LET’S GO” och “FINALLY!!”. Återigen är dessa

meddelanden inte individuellt riktade mot någon specifikt utan fungerar istället som ett sätt för

dem att kollektivt uttrycka sin upprymdhet och på så sätt skapa en samvaro baserad på upprepade

instämmande meddelanden.

När spelen sedan börjar ändras publikens fokus men de kommunikativa handlingarna förblir lika.

Nedan ser man ett utdrag på publikens reaktion när laget Edward Gaming (EDG) lyckas döda en

från motståndarlaget.
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Figur 28: EDG dödar en motståndare

I figur 28 uttrycker chatten hur imponerade de är av laget genom att använda sig av “pog”. Likt

ceremonin och Lilypichus chatt om att vistas utomhus fokuseras samvaron i att organiserat och

kollektivt uttrycka sina åsikter i chatten. Detta sker även i chatten för Dota-finalen när Team

Spirit lyckas vinna en lång strid trots att de legat lite efter i spelet. Även här används “Pog” för

att påvisa att vad Team Secret gjorde var väldigt bra. Eftersom meningen med och användningen

av emoten är lika i båda spelen är även formen av samvaro i de två olika chattarna densamma.

De känner en sammankoppling sinsemellan genom att uttrycka samma mening tillsammans.

Detta sker heller inte bara när lagen som helhet gör något bra i spelet men även när specifika

spelare utmärker sig. Detta kan ses i figur 29 som visar chattens reaktion då spelaren Meiko

lyckas vända en förlorande strid mot motståndarlaget.
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Figur 29: Meiko trotsar förutsättningarna

Trots att striden börjar dåligt vinner EDG den då Meiko ensam lyckas vända den mot det bättre.

Chatten reagerar på detta med bland annat “MEIKO Pog” vilket betyder att de bekräftar att hur

han spelade var utomstående. De skämtar även om att man inte kan döda honom och hans

karaktär. Likt reaktionerna på lagen som vinner strider så sker samvaron här via kommunala och

oriktade meddelanden vars syfte bara är att bekräfta det som hänt. Genom att alla gör detta i

samma format visar det på att en form av samvaro finns i chatten.

5.3.3 Delad sinnesstämning
Delad sinnesstämning är en kritisk del av att identifiera interaktionsritualer då det visar på en

kollektiv, emotionell förståelse inom en gemenskap. Då människor är medvetna om andras

sinnesstämning men även medvetna om att andra är det kan gemenskapen förstärkas av en

gemensam förståelse. Identifiering av delad sinnesstämning blir därmed viktigt för att påvisa att

dessa ritualer existerar.

Figur 22 på s. 46 illustrerar denna delade sinnesstämning på ett bra sätt. När en av tittarna frågar

om hur man ska ta sig an livet i tjugoårsåldern kommer en ström av meddelanden som försöker

hjälpa användaren. Istället för att bara få svar från Lilypichu får användaren nu hjälp och tips
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från användare i chatten. Genom att Lily svarade på frågan visade hon en förståelse för

användaren som skrev till henne. Detta uppfattas av chatten vilket bjuder in dem till att inflika.

Man kan alltså argumentera för att denna gemensamma känsla av hjälpsamhet sporrats av

Lilypichus förståelse och delande av användarens känslor. Känslan av hjälpsamhet gentemot

användaren som skrev till Lilypichu stärks av att chatten kollektivt flikar in för att svara. Genom

att andra delar med sig av sina erfarenheter finner de en gemenskap i att alla haft liknande

problem och bekymmer.

Efter att Pokimane avslutat sin stream hände följande:

Figur 30: Godnatt-önskningar efter avslutad stream

En av chattanvändarna önskar chatten godnatt då hen valt att gå lägga sig. Chatten ser detta och

börjar småningom kollektivt svara på hens hälsning. Detta är ett bra exempel på gemensam

emotionell energi då denna handling skapar och påverkar de sociala relationer som existerar

mellan användaren och chatten. Genom att andra svarar godnatt ökar känslan av social vikt att

önska denna användare godnatt. Därför önskar chattanvändare hen godnatt även en minut efter

att hen ursprungligen skrev meddelandet. På så sätt kan man argumentera för att den emotionella

energin som uttrycks i gemenskapen påverkar den sociala verklighet som chatten existerar i. De

blir medvetna om den emotionella energin hos användaren som ska gå lägga sig och anpassar sig

och sitt sätt att kommunicera utifrån det.

Den gemensamma emotionella energin blir ännu tydligare då man tittar på e-sporten. Eftersom

chatten ofta innehåller hundratusentals människor blir även takten i chatten väldigt snabb. För att

påvisa en delad sinnesstämning kan man därför inte förlita sig på konverserande meddelanden då

de tar längre tid att både skrivas och läsas, vilket gör att de drunknar i mängden. Chatten har

istället valt att skicka korta, emote-baserade meddelanden som bär specifika sinnesstämningar

och snabbt går att läsas av andra. Detta kan ses i följande utdrag:
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Figur 31: Delad sinnesstämning av uttråkan

Under öppningsceremonin påvisar en stor majoritet av tittarna att de är nöjda med

underhållningen men det finns även en mer skeptisk grupp tittare. De uttrycker uttråkan genom

emoten ResidentSleeper för att de vill att finalen ska börja. Den delade sinnesstämningen blir lätt

att identifiera då användningen av emoten är densamma för alla. Detta betyder att det blir lätt för

andra användare att hitta och känna sig kopplade till andra användare som skickar emoten.

Samtidigt används även emoten catJam.

Figur 32: Delad uppskattning av musiken

Det bildas en uppdelning i chatten som definieras av den sinnesstämning som användarna

relaterar till. På så sätt kan man argumentera att dessa två grupper känner förstärkt koppling till

varandra då de uppmärksammar och blir uppmärksammade för den sinnesstämning de känner

gentemot ceremonin. Denna känsla som individerna känner gentemot eventet blir samtidigt även

förstärkt av de andra som deltar i sinnesstämningen. Om man är uttråkade av något är det ganska
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naturligt att denna känsla av uttråkan blir starkare om man har andra människor som bekräftar

den än om man är ensam. Därför ger gemenskap med andra som känner lika upphov till en höjd

känsla av närvaro. Detta kan liknas vid en fotbollsarena där de skanderande fansen känner en

större social närvaro än när de kollar på matchen ensamma hemma.

5.3.4 Gemensamt fokus
För att ritualer ska kunna skapas inom en viss grupp, krävs det att det finns ett gemensamt fokus.

Jodén & Strandell (2021) poängterar att detta gemensamma fokus kan delas upp i två olika

former. Antingen cirkulerar fokuset kring en specifik uppmärksammad punkt eller kring en

gemensam medvetenhet om synkroniserat beteende. Exempel på meddelanden som understryker

detta har funnits allmänt förekommande inom samtliga observerade streams. Det synkroniserade

beteende det talas om i denna kontext tar i Twitch-chatten tydligt uttryck genom det vi tidigare

refererat till som kollektiva reaktioner. Hela premissen gällande expressiva meddelanden och

deras upprepande natur grundas någonstans i att visa upp en synkroniserad reaktion gentemot det

som händer på streamen. Denna synkroniserade användning av emotes blir ritualer i sig, vilket

efter ett tag gör det möjligt att i viss utsträckning förutspå vilken respons en viss händelse

kommer få. Det bildas normer kring vilka emotes som fungerar i vilka kontexter. När HasanAbi

säger något roligt är den normala responsen från chatten ett långt upprepande flöde av emotes

som “KEKW” och “OmegaLUL”, när laget EDG dödar första personen på motståndarlaget i

League Worlds-finalen följer ett hav av “pogchamp”-varianter för att reflektera deras

upprymdhet, och när en bra låt spelas finns dansande emotes som “catJam” och “PepeD”

tillgängliga. I dessa fall kan det dras paralleller mellan livechattens beteendemönster och

beteendet inom en fysisk publik som skrattar ifall något är roligt, hejar när ett lag gör mål och

klappar och sjunger med till musiken. Det går dock att argumentera för att de reaktionsbaserade

beteendemönstrern är bredare inom denna kommunikationskanal, då det är möjligt att visa upp

ett bredare spektrum av känslor som inte är möjliga, eller iallafall inte normaliserade inom en

fysisk publik. Medan en fysisk publik ofta är begränsade till skratt, hurrarop och burop så länge

inga koordinerade skanderingar är förberedda, kan det inom chatten genom emotes och ord

förmedlas betydligt fler reaktioner.
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Detta synkroniserade beteende är oftast dock inte det huvudsakliga gemensamma fokuset.

Eftersom detta beteende reflekterar det som sker på streamen, innebär att det är där som det

gemensamma fokuset ligger. Den specifika punkten skiljer sig dock mellan Just Chatting och

e-sportturneringar. Inom Just Chatting är chattens interaktioner beroende av streamern snarare än

innehållet. Ifall man skulle byta ut streamern och behålla innehållet skulle interaktionen att

ändras, men ifall man ändrar innehållet och behåller streamern kommer jargongen och

kommunikationen vara relativt oförändrad. Det gemensamma fokuset ligger på vem det är som

streamar snarare än vad det är som streamas. Att streamern och gemenskapen står i fokus märks

tydligt redan i början av streamen då chatten oftast på ett eller annat sätt hälsar på varandra.

Figur 33: Hälsningar från början av streamen

Streamers hälsar ofta chatten välkommen till streamen, så medan chattens fokus även ligger på

de användare som utgör gemenskapen kan man säga att det gemensamma fokuset till störst del

ligger på streamern. Detta beror främst på att hen har auditiv och visuell närvaro vilket chatten

inte har på samma sätt. Det blir därför naturligt att streamern och vad hen gör blir det

huvudsakliga fokuset. Detta kan liknas vid en gudstjänst där prästen fungerar som gemensamt

fokus på grund av att hen är den som auditivt och visuellt leder gudstjänsten framåt. Streamern

kan därför även påverka chatten mer än chatten kan påverka streamern trots att

kommunikationen är dubbelriktad.

Det är mycket viktigare att begrunda varför interaktioner sker än hur de sker för att identifiera

det gemensamma fokuset. Istället för att fråga sig hur människor interagerar bör man alltså fråga

sig varför de gör det. Eftersom streamern har en sorts kommunikativ fördel över chatten blir det

gemensamma fokuset själva streamern och inte själva innehållet. Man kan likna detta till en

konsert där en artist sjunger sina största hits. Orsaken människor samlas för att se artisten live är

först och främst inte för att lyssna på låtarna, utan det är framför allt för att uppleva själva
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artistens uppträdande. Om det endast vore på grund av låtarna skulle det räcka med att streama

dem själv hemma. Det gemensamma fokuset i Twitch-chatten fungerar på liknande sätt. Publiken

är i första hand där för att ta del av streamerns närvaro, inte för själva innehållet.

Inom e-sportturneringar å andra sidan, vill vi argumentera för att publikens primära fokus ligger

på innehållet snarare än individerna på streamen. Publiken har samlats för att kollektivt uppleva

det som händer under eventet och i matcherna. Det huvudsakliga gemensamma fokuset ligger

därmed på vad det är som streamas snarare än vem det är som streamar. Detta utgör en stor

skillnad i hur gemenskaper samlas i Just-chatting streams i jämförelse med e-sporter.
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6. Avslutning
Följande kapitel kommer sammanfatta studiens huvudsakliga resultat och hur dessa har

analyserats och tolkats utifrån de teoretiska ramverken i ett diskussionskapitel. Slutligen

presenteras en slutsats som återknyter till studiens syfte och frågeställningar.

6.1 Diskussion

Efter denna analys blir det tydligt att interaktionsritualer utifrån Collins definition existerar

digitalt inom Twitch-chatten. Samtliga fyra krav har kunnat identifieras, vilket vittnar om att

Randall Collins teori om interaktionsritualer är ett lämpligt ramverk för att förstå digitala

gemenskaper. Genom delad symbolik i form av specifika emotes och jargonger, barriärer mot

utomstående i form av nischad kunskap, konsekvent samvaro och delad sinnesstämning som

bekräftas i realtid skulle vi argumentera för att interaktionsritualer förekommer i stor

utsträckning i såväl personliga streams som streams dedikerade till e-sporter.

Dessa ritualer utformas genom antingen expressiva eller konverserande meddelanden. Inom

e-sportturneringar är det främst expressiva ritualer som tar uttryck i chatten. Många av dessa

ritualer kan klassas under skanderande ramsor, reaktiva emote-användningar och copypastas.

Dessa ritualer finns även i Just Chatting-streams, men de ritualer vi anser vara definierande för

kategorin faller under den konverserande kategorin. Dessa konverserande interaktioner kan ske

såväl horisontellt inom publiken som vertikalt mellan streamer och tittare. Det är tydligt att

chatten kan fungera som en plattform där människor får uttrycka sig och interagera med

likasinnade. Interaktionerna har en vardaglig prägel där individerna likt en fysisk mötesplats

hälsar på varandra, pratar med varandra och reagerar tillsammans.

Medan vardagligheten är det som definierar Just Chatting-streams, är det den rutinavbrytande

aspekten som definierar e-sportturneringarna. Livechatten här är inte ett rum för konverserande,

utan det är en arena där det gemensamma fokuset ligger på innehållet snarare än individerna.

Dessa turneringar spelas bara en gång om året. När de bästa spelarna i respektive spel samlas på

samma plats för att avgöra världsmästerskapet blir det stora uppgångar i tittarsiffrorna, som

sedan sjunker ned igen när turneringarna tar slut. Medan gemenskapen inom Just Chatting byggs

upp över tid mellan streamern och tittarna i chatten, påvisar publiken i e-sportturneringarna en
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mer temporär gemenskap där nyckeln till delaktighet är upprepning och bekräftelse av den

kollektiva reaktionen där och då. Den gemenskap som finns i det specifika chatt-rummet baseras

på en bredare gemenskap gällande fans av spelet i fråga.

Jodén och Strandells (2021) studie om spelbaserade streams fann att den huvudsakliga faktorn

för formandet av digitala gemenskaper i chatten inte var själva spelen som spelades under

streamens gång utan istället de positiva sociala interaktioner som gjordes horisontellt och

vertikalt mellan chattanvändare och streamers. Detta resultat liknar i mångt och mycket det vi

funnit i vår analys av Just Chatting-streams. Publiken är närvarande för att ta del av en

gemenskap som de känner sig del av. Innehållet av streamen är sekundärt och används mest som

samtalsämne, oavsett om det handlar om livsfrågor eller triviala händelser. En slutsats man kan

dra från detta i koppling med Leiths (2019) definitioner, är att entertainment- och

non-gaming-streams formar gemenskap i chatten på samma sätt. Denna likhet i resultat tyder på

att framtida forskning bör titta på Twitch-streams som huvudsakligen sociala företeelser där

människor inte bara kan skapa men även föra över emotionell energi digitalt.

På ett bredare plan ser det ut som att digital gemenskap hyser flera utgångspunkter för analys.

Genom introduktionen av intermedia events går det att förstå e-sporter som kommunikativa

nätverk som möjliggjorts genom de unika kommunikativa möjligheter som den digitala världen

erbjuder. Gemenskaper inom spelindustrin som tidigare existerat har genom dessa event fått

möjligheten att på ett nytt sätt samlas för kollektivt meningsskapande som i mångt och mycket

liknar den gemenskap som hittas i till exempel de olympiska spelen. Vi hoppas därför att denna

uppsats kan ge upphov till möjligheten att vidare förstå och utveckla mänsklig gemenskap i den

digitala sfären, då detta kan fungera som en stor resurs i kölvattnet av den globala pandemin som

begränsat möjligheten för fysisk gemenskap.
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6.2 Slutsats
Syftet med denna studie var att undersöka hur gemenskap skapas bland tittare på Twitch genom

interaktionsritualer i chatten. Vidare var syftet att jämföra streams av olika natur för att kunna

identifiera likheter och skillnader i gemenskapen och dess interaktionsritualer. Detta syfte har

uppnåtts genom en netnografi där chatterna inom utvalda kanaler observerades, och sedan

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Frågeställningarna kan därmed besvaras

enligt följande:

Hur skapas gemenskap bland tittare på Twitch genom kommunikativa ritualer i chattfunktionen?

Denna studie har identifierat flera former av kommunikativa ritualer som pågår inom och genom

chatten där publiken samlas för ett gemensamt fokus. Den unika jargongen byggd på emotes,

ironi och interna referenser är ett verktyg för att bekräfta delad sinnesstämning och skapar även

en språklig barriär mot utomstående, vilket stärker gemenskapen.

Hur ser chattens gemenskap ut i Just Chatting-kategorin jämfört med e-sportturneringar?

Gemenskapen inom Just Chatting-streams definieras av vardaglighet och konverserande ritualer

men har även en hög närvaro av expressiva ritualer. Gemenskapen inom e-sportturneringar

definieras av högtidlighet och expressiva meddelanden, och har en låg närvaro av konverserande

meddelanden.

6.3 Reflektion & framtida forskning

Den huvudsakliga etiska utmaningen som denna studie behövde förhålla sig till gällde

balansgången mellan transparens gentemot läsarna och anonymiseringen av forskningssubjekten.

Eftersom det var omöjligt att få informerat samtycke från samtliga användare valde vi att byta ut

namnen till en sifferkombination där det även framgick vems chatt meddelandet var skrivet i. Vi

modifierade dock inte själva citaten eftersom vi inte ville riskera att förändra deras innebörd.

Hypotetiskt sett skulle detta kunna göra det möjligt för någon tillräckligt dedikerad att identifiera

vissa användarnamn, men det skulle kräva en avancerad process som vi anser oss ha försvårat

tillräckligt. Dessutom är det insamlade materialet redan offentligt och uppger ingen känslig

information.
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Målet med forskningen var att kartlägga strukturen bakom gemenskap på Twitch och identifiera

hur denna kan komma att påverkas av streamens natur. Metodvalet passade målen och gav en

övergripande bild över vilka former interaktioner kan ta i en Twitch-chatt.

Genom att observera flera stora chattar och kodifiera de meddelanden som skickats har vi lyckats

få en helhetsbild av hur chatten kan fungera som ett digitalt rum för likasinnade människor att

skapa gemenskaper i. En nackdel med metoden är dock att man inte kunnat ta del av

användarnas perspektiv på chatten. Eftersom vi antagit en anonymt observerande roll har vi

enbart tolkat det som chattarna skrivit i dessa allmänna platser. Trots att detta ger en inblick i hur

de sociala konstruktionerna ser ut har vi inte kunnat få ett förstahandsperspektiv från dem

involverade i gemenskapen. Vi ser att detta skulle kunna lösas genom framtida forskning som

söker att intervjua användare och moderatorer i chatten. Genom att utgå ifrån våra resultat och

ställa frågor om individuellt deltagande i chatten skulle man potentiellt kunna få en klarare

helhetsbild över dessa digitala gemenskaper som individer dedikerar tid, kraft och pengar till.

Man skulle även kunna utföra en kvantitativ forskning om samspelet mellan konverserande och

expressiva meddelanden. Det skulle vara intressant att få reda på huruvida avsaknaden av

konverserande meddelanden främst är en konsekvens av den höga tittarsiffran eller avsaknaden

av vertikal kommunikation, då båda dessa faktorer närvarade i vår analys av e-sportturneringar.
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Bilagor

Ansvarsområden:

I stort har uppsatsen skrivits gemensamt, men för att minska arbetsbördan har arbetet i viss mån
delats upp. Ursprungligen ansvarade Robin till stor del för kapitel 3 samt 5.3 och 6.3, medan
Teodor stod för kapitel 2 samt 5.1, 5.2 och 6.2. Inom kapitel 1 och 4 samt 6.1 är det svårt att
bedöma vem som ursprungligen stått ansvarig eftersom de i ännu högre grad skrevs tillsammans.
Men genom korrekturläsningar och redigeringar av texten under resans gång har båda parter varit
inne och skrivit på samtliga delar av uppsatsen. I princip allt som skrivits har även diskuterats
muntligt, vilket har gjort båda parter bekantade till hela texten. Vi har haft en god och
regelbunden kommunikation genom hela arbetet och kan intyga om att båda dragit sitt strå till
stacken för att få denna uppsats färdig.
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Pressrelease

I dagens digitaliserade, mångfacetterade medielandskap har det växt fram en rad nya

sätt att kommunicera och konsumera. På få ställen är denna kommunikation och

konsumtion så sammankopplad som på livestreamingtjänsten Twitch.tv, där tittarna i

realtid kan kommunicera med såväl varandra som de som streamar.

Denna plattform domineras av yngre människor och har sett stor tillväxt till följd av

pandemins framfart. Innehållet kan bestå av allt från professionella e-sportturneringar till

personliga streams med interaktion och samtalande som huvudsakligt fokus. Nu har studenter

vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet undersökt hur

kommunikativa ritualer används inom livechatten för att kunna kartlägga hur gemenskap

skapas inom denna miljö.

Studien fann att samtliga meddelanden som skickas i chatten kan delas in en av två kategorier:

Expressiva eller konverserande meddelanden. Ju mer interaktiv streamen är, desto mer präglas

den av konverserande meddelanden. Expressiva meddelanden är en viktig del inom samtliga

livechatter, men är framförallt definierande inom e-sportturneringar där interaktionsnivån är

låg och chattens hastighet är hög. Genom dessa meddelanden sker interaktionerna som ligger

till grund för de kommunikativa ritualerna.

Inom e-sportturneringar är det främst expressiva ritualer som tar uttryck i chatten. Olika

sorters skanderande ramsor, korta reagerande meddelanden och “copypastas” utgör mycket av

innehållet i chatten. Reagerande meddelanden i form av emotes (Twitchs egna grafikoner) är

universella för hela plattformen och fungerar som ett eget språk som stärker känslan av en

ingrupp. Förutom reaktiva ritualer styrks gemenskapen inom personliga streams genom olika

sorters konverserande ritualer. Interaktionerna kan ske såväl horisontellt inom publiken som

vertikalt mellan streamer och tittare. Det är tydligt att chatten kan fungera som en plattform

där människor kan uttrycka sig och interagera med likasinnade.
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Trots att Twitch som plattform huserar en bred variation av innehåll, finns det tydliga mönster

på hur livechatten som kommunikationsverktyg används för att genomföra ritualer och stärka

gemenskapen. Den unika jargongen byggd på emotes, ironi och interna referenser är ett

verktyg för att bekräfta delad sinnesstämning och skapar även en språklig barriär mot

utomstående, vilket stärker gemenskapen.
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