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1. Portfoliointroduktion
I faget, Webmedieret kommunikation og interaktion, har vi udarbejdet 4 portfolioopgaver,
som hver især repræsenterer forskellige dele af fagets mål.
Vi har i studiegruppen arbejdet processorienteret med vores portfolioopgaver, hvilket har
betydet, at vi har gennemarbejdet de enkelte opgaver flere gange i et iterativt forløb.
Portfolioopgaverne er i gruppen startet ud med en overordnet diskussion, der var med til at
afgrænse det enkelte undersøgelsesområde. Efterfølgende har vi arbejdet med en struktureret
udvælgelse af teorier og modeller, samt sortering inden den endelig udvælgelse.

1.1 Portfolio 1
Den første portfolioopgave omhandler vores evne til at udvælge aktuel international
forskning, samt at kunne undersøge og analysere faglige problemer ud fra teorier fra faget og
formidle væsentlige forhold i en wiki. I forhold til Blooms taksonomi (Lund & Møller, 2009,
s. 14-17), anser vi denne opgave for at være på et redegørende og forstående niveau og den
bidrager med et grundlag for de andre opgaver.
Vi har valgt at bearbejde; “The Rhetorical Construction of Trust Online”, Boyd, J. (2003).
Artiklen, selvom den er fra 2003, føler vi er en del af vores erkendelse af faget webmedieret
kommunikation og interaktion og hvor bredt funderet faget kan siges at være. I vores
bearbejdning og afkodning af artiklen er vi kommet frem til forskellige problematikker
omkring virksomhedernes tilgang til at skabe tillid hos brugeren.
“For at skabe en tillidsbaseret tilgang til brugeren, skal en virksomhed have fokus på
brugeren frem for virksomhedens kommunikation udadtil og dermed skabe en personlig
tilgang til brugeren.”, portfolioopgave 1.
Vi har fundet ud af, at Boyds artikel stadig er aktuel, idet tillidsskabelse i netværkssamfundet
bliver mere og mere “en råvare”, som forventes at være tilpasset den enkelte og samtidig
noget, der skal holdes ved lige for at skabe et stærkt bånd. Samtidig fremhæver artiklen en
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række grundprincipper og tillidsparadokser, vi mener er vigtige at være opmærksom på, når
man arbejder med webmedier.
Under arbejdet i denne portfolioopgave og dens tilrettelægning har vi fået kompetencer til
kritisk at kunne udvælge en god akademisk forskningsartikel, prioritere forhold, der er
væsentlige for emnet, og gengive dens væsentligste punkter på et redegørende og forstående
niveau. Ydermere har vi fået kompetencer til at kunne anvende IT som et redskab i
forbindelse med informationssøgning og skriftlig formidling.

1.2 Portfolio 2
Den anden portfolioopgave omhandler vores evne til at beskrive en case, der ligeledes fordrer
vores evne til at kunne udvælge relevante metoder, som ex. interviews og observationer. Vi
har dertil arbejdet med udarbejdelse af vores undersøgelsesspørgsmål og på en reflekteret
måde redegjort for vores overvejelser under casebeskrivelsen. Arbejdet i portfolio 2 er
grundlaget for udførslen af portfolio 4.
Vi har i opgaven valgt at beskæftige os med det webmediet Twitch. Kort fortalt er Twitch en
social video platform hvor brugerne samles omkring deres fælles interesse inden for
videospil. I vores case ser vi på Twitch gennem interaktionsperspektivet og gennem Kozinets,
E. (2009) litteratur, Twitch som et online fællesskab.
Hertil ser vi på interaktionen gennem mediets basale funktionalitet med fokus på Twitch som
community. På baggrund af disse faktorer har vi udledt følgende undersøgelsesspørgsmål:
Hvilken indflydelse har Twitch’ basale funktionalitet på interaktionen i forbindelse med
unges brug af Twitch? Herunder fokus på fællesskab og communities i mediet.
Denne portfolioopgave har givet os viden omkring metoder til studiet af online kulturer, der
anvendes i den relevante forskning, som ex. interviews, observation, spørgeskema etc. Ved
hjælp af den metodiske litteratur vi har benyttet i vores case, har vi fået kompetencer til
udarbejdelse af interviewguide, at vurdere og diskutere vores interviewspørgsmål og valg af
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respondenter til undersøgelsen, samt at kunne diskutere over muligheder og problemstillinger
i interview.

1.3 Portfolio 3
Tredje portfolioopgave er er en analyseopgave, som vi har valgt at opbygge omkring en
streamer og hans kanal på Twitch. Analysen bruges dermed til at skabe sammenhæng mellem
portfolioopgave 2 og 3.
Vi har anvendt Lisbeth Thorlacius’ (2010) kommunikationsmodel til en analyse af visuel
kommunikation

på

websitet.

Her

har

vi

fundet

og

identificeret

en

række

kommunikationsfunktioner på brugerens kanal, der kan bruges til at påvirke modtageren til
eksempelvis at foretage en handling. Vi har i vores analyse ikke haft mulighed for at afdække
den faktiske afsender og faktiske modtager, da det ville betyde at vi skulle foretage
interviews med personerne.
Vores analyse er udarbejdet som en illustrativ og informativ poster, der blev præsenteret i
forbindelse med vores postersession på universitetet. Her har vi formidlet indholdet til resten
af holdet. På baggrund af holdets feedbacker er indholdet og layoutet efterfølgende blevet
justeret.
I studiegruppen har vi haft en del udfordringer med at præsentere vores analyse på en poster,
eftersom der er mere data end mediet kan indeholde uden at blive rodet og uoverskueligt. Vi
mener selv, at vi har løst problemstillingen ved fx at bruge grafiske symboler mellem vores
findings og screenshots af det indhold, der bliver omtalt. Posteren er udviklet som et
selvstændigt, selvforklarende kommunikationsprodukt og vi har været bevidste om
mulighederne i at kunne supplere mundtligt i forbindelse med vores postersession.
I denne opgave har vi derfor vist, at vi kan anvende modeller fra faget og udtrække relevant
data, som efterfølgende er præsenteret på vores akademiske poster.
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1.4 Portfolio 4
1.4.1 Del 1
I denne delopgave gør vi det klart, hvordan vi har behandlet vores data, hvorefter vi redegør
for de resultater, vi har indsamlet i forbindelse med vores undersøgelse. Vi demonstrerer, at
vi er i stand til at analysere vores data, udvælge det relevante samt frembringe væsentlige
citater fra vores interviews.
I arbejdet med denne opgave har en af udfordringerne været at sortere i vores datamateriale,
således

vi

står

tilbage

med

den

data,

der

er

relevant

i

forhold

til

vores

undersøgelsesspørgsmål. Således har vi måtte vise, at vi ikke alene kan gennemføre
undersøgelser om webmedierede sociale fællesskaber og netværk, men også efterfølgende
kan bevare overblikket over vores indsamlede data.

1.4.2 Del 2
I anden del af portfolioopgave 4 gennemgår vi relevant teori, som vi bruger til at arbejde
videre med vores resultater, der præsenteres i portfolioopgave 4 del 1.
Vi anvender Goffmans The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Meyrowitz’ No
Sense of Place - The Impact of Electronic Media on Social Behavior (1985) og Wengers’
Digital Habitats: stewarding technology for communities (2009). Ud fra Goffman og
Meyrowitz diskuterer vi Twitch-funktionalitetens indflydelse på interaktionen i mediet.
Wenger bruger vi til at se nærmere på Twitch som et fællesskab.
Via vores diskussion viser vi, at vi kan reflektere over vores indsamlede datamateriale, og
forholde os til dem i forhold til teori og vores undersøgelsesspørgsmål.
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2. Portfolioopgave 1
2.1 Den retoriske konstruktion af online tillid, Josh Boyd, 2003
Artikel: The Rhetorical Construction of Trust Online
Kilde: Boyd, J. (2003), The Rhetorical Construction of Trust Online. Communication
Theory, 13: 392–410.
Artiklen kan findes her: http://onlinelibrary.wiley.com/
Denne artikel tager udgangspunkt i begrebet tillid i en ikke-digital kontekst, og ser dernæst på
behovet for tillidskommunikation på internettet. I artiklen mønstres en basis for, hvordan
online tillidskommunikation bør konstrueres.

2.1.1 Introduktion til online tillid
Online tillid skelner mellem begreberne fortrolighed, tillid og tillidsfuld adfærd. Fortrolighed
henviser til processen i bearbejdelsen af informationer, mens man kan have tillid til selve
virksomheden. Tillidsfuld adfærd er de handlinger, som virksomheden foretager og som er
gavnlige eller i det mindste ikke gør skade.
Når der tales om online handel fremhæves tillid som en usikker råvare, der eksisterer mellem
virksomheder og internetbrugeren, eksempelvis i forbindelse med køb, samarbejde og simple
informationsdeling (Boyd, 2003, s. 393).

2.1.2 Tillidsskabelsens grundprincipper
Tillid er en skrøbelig egenskab, som består af en blanding af en vis risiko, genkendelighed og
håb om success. Tillidsskabelsens grundprincipper er, at:
● Grundlæggende tillid er den sværeste at opnå
● Mennesker har tillid til det kendte
● Tillid findes hos aktørerne, ikke i systemerne
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● Tillidsfuld adfærd resultere i at acceptere en lille smule mere risikovillighed eller øge
en lille smule mere tillid (Boyd, 2003, s. 403).
Manglende tillidsskabelse kan ske ved, at internetbrugeren ikke føler sig tryg og eksempelvis
er nervøs for sikkerhedsfejl, datamisbrug eller problemer omkring pålidelighed.

2.1.3 Online tillid
Online tillid er bygget på et meget tyndt grundlag, som er skabt på ord og billeder og vist på
en skærm, og derfor er der ikke altid en klar identificerbar person eller virksomhed. Dermed
gøres tilliden meget upersonlig (Boyd, 2003, s. 395). Som internetbruger bliver man således
nødt til at tro på internet agentens kompetencer, forudsigelighed, integritet og godhed (Boyd,
2003, s. 398).

2.1.4 Skabelse af tillid i forbindelse med online handel
Virksomhederne kan øge den online situationsbestemte normalitet ved at brug af sine offline
identitetsmønstre på samme måde online. De virksomheder der i længere tid er etableret
offline, kan udnytte deres nuværende offline position og omdømme på det online univers.
For at skabe en tillidsbaseret tilgang til brugeren skal en virksomhed have fokus på brugeren
frem for virksomhedens kommunikation udadtil og dermed skabe en personlig tilgang til
brugeren. Resultatet af denne tilgang vil betyde personliggørelse af webinteraktion, øgelse af
den situationsbestemte normalitet og demonstrering af sammenhænge mellem web
interaktion og interaktion i den virkelige verden (Boyd, 2003, s. 403).

2.1.5 Tillidsparadokser
Et retorisk tillidsparadoks er, at selv når tillidskommunikation konstrueres omhyggeligt og
med omtanke, så kan kommunikationen komplicere tillidsaspektet yderligere, idet
kommunikation skal tolkes og ”oversættes” af modtageren.
Indføringen af sikkerhedsforanstaltninger på et website opbygger ikke tillid, men kan
indikere, at der tidligere har været et sikkerhedsproblem (Boyd, 2003, s. 405). Beskeder fra

7

Tarik, Søren og Per – Webmedieret kommunikation & interaktion
Eksamensportfolio – Afleveret 18.12.15

internet agenten som “Stol på os” er, ifølge Aristoteles, “kunstneriske” beviser, som kan
indeholde gode logiske argumenter, men det paradoksale er, at modtageren bliver skeptisk
overfor sådan en besked og at der dermed ikke skabes tillid.
Online tillid er generelt svært at opnå, idet man ikke har samme signaler at basere tilliden på,
som man har offline. De fleste organisationer må nødvendigvis klargøre diverse praktiske
informationer for kunden i bestræbelsen på at skabe gennemsigtighed og derigennem opnå et
bånd af tillid.

2.2 Kommentarer
Boyd behandler i sin artikel et emne, der stadig i dag er meget aktuelt - det vil sige 12 år efter
artiklens publicering. Boyd anlægger et udelukkende teoretisk perspektiv, uden at foretage
eksempelvis kvalitative, eksplorative studier omkring emnet.
Af denne årsag kan Boyd ikke direkte pege på nye tendenser. Men I 2003 havde e-handlen
ikke for alvor vundet frem, hvorfor Boyd’s bidrag alligevel var med til at sætte gang i
debatten om tillid i forbindelse med online handel. Stadig i dag er tillidsskabelse et væsentlig
element i virksomheders succes online.
Som nævnt ovenfor er vi opmærksomme på, at artiklen ikke underbygges med en konkret
problemstilling og metodeafsnit, hvilket også medfører en manglende konklusion. Vi anser
dog stadigvæk artiklen for akademisk god da teori og centrale begreber er redegjort og
defineret klart og tydeligt.
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3. Portfolioopgave 2
3.1 Introduktion
En amerikansk undersøgelse, der er bestilt af Twitch og foretaget af LifeCourse Associates,
viser, at 63% af den amerikanske befolkning har spillet et videospil indenfor en periode på 60
dage på enten en konsol, computer eller mobilenhed (“Lifecource”, 2014). Den yngre
generation (Generation X og Y), som er vokset op med videospil, har taget dette med sig i
voksenlivet, mens de ældre generationer (Baby Boomers) også er begyndt at spille videospil.
Denne udvikling inden for videospil industrien har resulteret i tilblivelsen af platforme som
fx video streamingtjenesten Twitch, som er tilgængelig på spilkonsoller, mobilenheder,
computer etc.
Twitch er en social video platform, hvor brugerne deler deres fælles interesse inden for
videospil. Tjenesten blev lanceret i Juni 2011 på twitch.tv og i 2014 havde de 100 mio unikke
seere, 1.5 mio unikke broadcasters, 16 mia sete minutter og 11 mio streamede videoer - om
måneden (“Two Thousand MOREteen”, 2014). Tjenesten er dedikeret til broadcasting og
streaming af live video (Raes, 2014; Ammattikorkeakoulu, 2015). Platformen bruges også til
at organisere konkurrencer og afholdelse af store eSports-arrangementer.
En stream på Twitch udgives af en streamer og består af videomateriale, der distribueres live,
men det er også muligt at gå tilbage og se en streamers tidligere videoer. Seerne kan følge
med i alt, hvad streameren foretager sig i videospillet og som oftest er der også opsat et
webcam, så seerne også kan se live video af personen, der streamer.
Det er gratis at se streams på Twitch, og seerne kan benytte sig af follow funktionen - på den
måde kan seeren følge sine favoritstreamer og dermed modtage en besked, når streamerne er
online. For at støtte en favoritstreamer, kan man som seer, for 5 euro, abonnere personens
streams, en del af dette beløb går til Twitch. Der er dog også mulighed for at foretage
donationer udenom Twitch, som streameren efterfølgende slår op på kanalen.
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3.2 Undersøgelsen af casen
Twitch er langt fra det eneste medie, hvor video spiller en stor rolle. Det er sågar heller ikke
kun Twitch, der bruges, når der skal ses videoklip omkring spil. Her kan bl.a. Youtube også
nævnes, som medie der bliver brugt til visning af videospil. Men modsat andre medier, så er
Twitch et medie, hvis primære målgruppe er netop ”gamerne”. Desuden differentierer Twitch
sig for alvor fra andre medier med konceptet om ”live-streaming”. Ud fra vores generelle
kendskab til Twitch er vi af den opfattelse, at Twitch giver mulighed for at mediet kan
benyttes på forskellige måder af brugerne.
I vores undersøgelse tager vi fat i unges mennesker brug af Twitch. Vi undersøger, hvorfor
Twitch bliver brugt blandt spillere og den generelle brug af Twitch. Vi ønsker, at finde frem
til, hvilken betydning Twitch’ live-aspekt og den omkringliggende funktionalitet har på
sociale fællesskab i mediet.
Vores problemformulering er som følger:
Hvilken indflydelse har Twitch’ basale funktionalitet på interaktionen i forbindelse med
unges brug af Twitch? Herunder fokus på fællesskab og communities i mediet.

3.3 Begrebsafklaring
-

Stream: En stream består af videomateriale, der distribueres live på Twitch

-

Streamer: En streamer er en person, der udsender en Stream

-

Broadcaster: Har samme betydning som Streamer

3.4 Metode
3.4.1 Kvalitativ, induktiv forskning
I vores undersøgelse vil vi opnå en dybdegående forståelse af brugernes (streamer og seere)
brug og forståelse af mediet Twitch. Netop Twitch er et medie, hvorom der kun eksisterer en
begrænset mængde forskning. Af denne grund mener vi, det er oplagt at gå eksplorativt og
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induktivt til værks, idet denne tilgang oftest er effektiv, når man ikke på forhånd har megen
information om, det man ønsker at undersøge (Deacon et al., 2010).

3.4.2 Multiple metode
Vi ønsker at gøre brug af flere kvalitative metoder. Vi har overvejet flere metoder i
forbindelse med vores projekt og har stillet os selv spørgsmål om, hvilke metode, der vil være
bedst at anvende. Vi har valgt nedenstående undersøgelsesmetoder:
Pilotinterviews og observation
For at afgrænse vores problemfelt vil vi indledningsvis indhente data via pilotinterviews.
Med samme formål foretager vi observationer af Twitch -streams og kanaler.
Observationerne kan karakteriseres som simpel distanceret observation, hvor vi agerer som
en slags “fluen på væggen” (Deacon et al., 2010). Disse metoder skal udelukkende bruges
som en hjælp til vores overvejelser om metodevalg og interesseområde.
Med denne fremgangsmåde vil vi på egen hånd få et kendskab til mediets funktioner og
observere, hvordan disse bruges som led i interaktionen, samt fællesskabsfølelsen på Twitch.
Observation af et webmedie giver os dermed mulighed for at forblive anonyme, men samtidig
have tilgængelighed under vores “online feltarbejde” (Kozinets, 2009, s. 68).
Individuelle interviews
Vi har valgt at benytte os af individuelle face-to-face semistrukturerede interview, da denne
type metode giver os mulighed for være i samme sted med den interviewede, have
øjenkontakt og aflæse verbal, samt non-verbal adfærd (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 3738). Vi vil benytte vores interviews for at underbygge vores observationer, samt indlede til
spørgsmål der er relevante ift. vores undersøgelse. Denne type interviewform skal hjælpe os
med at få svar på de opbyggede spørgsmål, der vil blive stillet til respondenterne.
Vores valg af kvalitative metoder er sket på baggrund af vores ønske om, at metoderne skal
komplementere hinanden godt, således vi kan nå i dybden, og med de valgte metoder,
vurderer vi, at vi kan opnå mange perspektiver og fortolkninger af problemområdet.
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3.5 Respondenter
Vores kvalitative dataindsamling tager udgangspunkt i én streamer og udvalgte personer som
abonnerer, ser eller følger streamers på Twitch og som har været en del af Twitch i minimum
1. år. Dermed mener vi, at respondenterne bør have indsigt og erfaring nok til, at deres svar
vil være brugbare i undersøgelsen.
Vores respondenter har vi udvalgt til at være mænd, eftersom mænd udgør 95% af brugerne
på Twitch (Quantcast, 2015). Mulige respondenter blev herefter udvalgt ud fra ovenstående
kriterier, i en klasse fra Odense Tekniske Gymnasiums HTX-uddannelse med en teknologisk
studieretning. Vi er opmærksomme på, at vi i vores udvælgelsesmetode bruger convenience
sampling. Vi således ikke har udvalgt vores respondenter ud fra en statistisk tilfældighed, og
at vi dermed ikke har mulighed for at generalisere vores data (Kozinets, 2009, s. 158). Dog er
det med vores kvalitative forskning heller ikke formålet at kunne generalisere vores
resultater. Antallet af seere-interviews begrænses indtil vi vurderer, at der begynder at opstå
redundant dataindsamling (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 32).
Den broadcaster, vi vil interviewe er Niels Christian, mand på 19 år, der forsøger at gøre
streaming af videospil til hans primære indtægt. Niels Christian oprettede den 27. januar 2014
(“Monthly Twitch”, 2015) sin profil, NaToSapjix2k14 (“NaToSaphiX2k14”, 2015) på
Twitch og efterfølgende er hans videoer blevet set af 808,249 personer. Niels Christian har
desuden ca. 71.000 brugere der følger hans profil. Vores streamer er også meget aktiv på
Youtube hvor hans videoer, siden 2009, er blevet set over 19 millioner gange (“NaToSaphiX
- Competitive”, 2015) Vi har valgt at bruge Niels Christian eftersom, han er dybt involveret i
flere forskellige streamingtjenester og fordi, vi mener at han kan bidrage med en forståelse af
de sociale fællesskaber, der kan skabes omkring en streamer og streamerens kanal. Ud over
de sociale fællesskaber, vil vi bruge ham til at afdække funktionaliteter, interaktion, eller
mangel på samme, som han oplever det på Twitch.

3.6 Interviewguide
Vi har valgt at lade os inspirere af interviewguide skabelonen, som er blevet udarbejdet af
Claus Elmholdt og Lene Tanggaard (Tanggaard, 2010, s. 38). I interviewguiden har vi
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Tarik, Søren og Per – Webmedieret kommunikation & interaktion
Eksamensportfolio – Afleveret 18.12.15

tilstræbt at stille så åbne spørgsmål som muligt, med mindst mulig teoretisk ladning.
Ligeledes har vi fokuseret på at være mundrette og ligefremme i de stillede spørgsmål, som
bliver påpeget af Tanggaard. (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 40)
Under selve interviewene vil vi være opmærksom på typer af interviewspørgsmål, som ex.
indledende spørgsmål og opfølgende spørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 41), der
skal hjælpe os med at få en dybdegående interview og holde fortællingen i live.
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5. Portfolioopgave 4 - Del 1
5.1 Undersøgelsesspørgsmål
Casen tager udgangspunkt i Twitch, som er et online community, der primært henvender sig
til personer, der spiller videospil. På Twitch kan en broadcaster skabe sin egen kanal og
streame indhold til seerne, mod at få donationer, betaling gennem abonnement eller ved at
blive sponsoreret. Der er på Twitch blevet opbygget et stort community, hvor seerne
inddrages gennem chat og live video, mens at broadcasteren spiller videospil, laver et show
eller snakker om andre der spiller.
Vores undersøgelsesspørgsmål er:
Hvilken indflydelse har Twitch’ basale funktionalitet på interaktionen i forbindelse med
unges brug af Twitch? Herunder fokus på fællesskab og communities i mediet.

5.2 Databehandling
Vi har, i vores dataindsamling, systematiseret hvert enkelt interview hver for sig via
meningskondenseringer. Først og fremmest har vi opdelt interviews i meningsenheder,
hvorfra vi har udledt dominerende temaer. Denne metode har skabt et solidt grundlag for at
interpretere

meningsenhederne

med

henblik

på

at

kunne

besvare

vores

undersøgelsesspørgsmål.
Herunder præsenterer vi vores data og resultaterne præsenteres ud fra de kategorier, vi kom
frem til under vores meningskondensering. Efter præsentationen af vores data reflekterer vi
over vores metodeanvendelse.

5.3 Resultater af undersøgelser
5.3.1 Pilotinterview og observation
Vi har gjort brug af et pilotinterview og observationer til at spore os ind på emnet.
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5.3.2 Individuelle interviews
Vi har foretaget 4 individuelle interviews med brugere af Twitch. Herunder præsenterer vi
vores findings i disse.
Generel brug af sociale medier
Vores respondenter bruger sociale medier til at holde sig opdateret og til at vedligeholde
kontakten til andre personer. De anvendte sociale medier blandt vores respondenter er
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og selvfølgelig Twitch. Alle respondenterne benytter
og er selv meget aktive på Facebook og Snapchat, hvorimod kun nogle få er aktive på Twitter
og Instagram.
Generel brug af Twitch
Vores respondenter bruger Twitch til at holde sig opdateret inden for spilverdenen, lære noget
om specifikke spil, mødes for at se et stream, være en del af et fællesskab eller blot som et
underholdningsmedie uden et specifikt formål.
Alle vores respondenter har nogle få broadcasters, som de følger, og som de ser
regelmæssigt.
Twitch som underholdning
I mange tilfælde benytter vores respondenter Twitch til at få god underholdning og et godt
grin. Det betyder også, at de ofte følger broadcastere, der fx tiltaler dem i forhold til form for
humor, personlighed m.m. En vigtig del af underholdning på Twitch er, at det hele foregår
live, hvilket giver en følelse af, at man som seer er “med i momentet”. Blandt andet siger
Markus:
“Via Twitch kan jeg endda se det, imens de spiller spillet. På youtube kan de klippe i
filmene, imens du på Twitch - der ser du bare, hvad der sker, hvilket er fedt.”
(Markus, 17, interview 2)
Et uformelt medie med chat som en vigtig funktion
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Vores interviewpersoner giver udtryk for, at omgangstonen på Twitch er meget uformel. Man
kan skrive næsten lige, hvad man har lyst til i chatten på hvilken som helst stream - kun
begrænset af broadcasterens regler i forhold til brug af bandeord mv. Henrik tilføjer hertil:
“Jeg synes tit det er lidt sjovt at gøre lidt grin med streameren, hvis der sker noget
sjovt i spillet, og så kan jeg bare skrive et eller andet øh, det er meget sjovt” (Henrik,
16, Interview 4).
Den uformelle tone bevirker blandt andet, at chatten bliver underholdende at følge med i for
vores respondenter, idet rigtig mange mennesker skriver alverdens sjove kommentarer, til det,
der sker på live streamen. Desuden bliver hver enkelt kommentar ikke vurderet med likes,
som det er tilfældet med fx Facebook. Det giver en større frihed og lyst til at til deltage aktivt
i kommunikationen omkring en stream: “Jeg kan skrive hvad jeg vil, for det forsvinder
alligevel ret hurtigt igen” (Jesper, 17, Interview 3).
Twitch til socialisering/fællesskab
Vores findings viser også, at der opnås en vis fællesskabsfølelse ved at se og deltage i en
stream. Dels fordi man som seer ved, at andre seere har en fælles interesse i og med, de også
ser samme streamer og dermed ofte også interesserer sig for det spil, som streameren spiller.
Men også fordi, man kan relatere sig til chatten og det, andre skriver. En respondent
forklarer, hvilken indvirkning chatten kan have:
“så føler du virkelig, at du er en del af et community, og på en måde, så føler du dig
ikke alene, også selvom du ikke interagerer med chatten selv.“ (Markus, 17, Interview
2).
Flere af vores interviewpersoner påpeger, der ofte er hjælp at hente i chatten - hvis man har et
spørgsmål til spillet eller andet, får man lynhurtigt svar, sommetider også fra streameren selv.
Interaktion med broadcaster - “båndet mellem seer og streamer”
Vores respondenter forklarer, at det ikke altid handler om spil, og at streameren ofte tager
længere pause fra at spille. I mellemtiden svarer streameren på diverse spørgsmål fra seere og
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følgere - denne seance kan ofte være lige så interessant og underholdende, som når der spilles
spil. Flere respondenter forklarer, at årsagen til dette er, at man som seer ofte opbygger et vist
bånd til broadcasteren, således får man en interesse i at vide mere om personen. Derfor ser
man ofte, at streamere får stillet spørgsmål, der slet ikke vedrører spil, men derimod emner i
streamerens private sfære. En af vores respondenter sammenligner båndet til en streamer med
det bånd, man kan få til en figurer i film eller serier - ofte sympatiserer, men én eller få
figurer, om hvem man ønsker at se mere til eller vide mere om.
Broadcasteren skal være “speciel”
Vores respondenter kunne ikke sætte præcise ord på, hvad en broadcaster helt konkret skal
gøre, før man gider at følge ham/hende. Men vigtigst af alt er, at broadcasterne på en eller
anden måde tiltaler seeren - det kan være via humor eller ved at være god til et spil.
Eksempelvis siger Jesper:
“Der skal være et eller andet ved streameren, jeg synes der er fedt. Det kan være alt
muligt - for eksempel hans humor eller hvor god han er til spillet” (Jesper, 17,
Interview 3).

5.3.3 Interview med broadcaster
Herunder præsenterer vi det væsentligste data fra vores interview med Twitch-broadcasteren
Niels Christian (herunder NC).
Twitch-chat og interaktion med brugere
NC påpeger vigtigheden af chatfunktionen på Twitch. Han forklarer, at han følger med i sin
chat, og interagerer med sine brugere derigennem, og at det er noget begge parter sætter pris
på:
“Der kan jeg godt holde øje med chatten og snakke med dem,og det er faktisk sjovt.
Noget af tiden der sidder man måske bare og skal fylde noget rum, hvis man er død i
et spil, så kan man ligeså godt sidde og hygge sig lidt med chat. Når man interagerer
med chatten - det synes de er rigtig fedt” (NC, 19).
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NC fortæller, at han kan få alverdens spørgsmål fra sine seere, og spørgsmålene handler ikke
nødvendigvis om det spil, han spiller: “Det kunne være: Hvad synes du om krigen i et eller
andet, og så kan man give sit viewpoint, jamen altså, det kan jo være hvad som helst.” (NC,
19).
Broadcasterens onlinefællesskab er hierarkisk opbygget efter hvor tæt seerne, moderatorer og
venner får lov til at være på personen.
1. Det nederste lag i hierarkiet er de personer, som ser streamen uden at være en aktiv
del af chatten.
2. Seere som interagerer gennem chatten, mens de ser livestreams.
3. Seere som har tegnet et abonnement på broadcasterens stream og modtager besked,
hver gang der streames. De har desuden adgang til at bruge broadcasterens ikoner i
chat og kan dermed vise, at de er en del af fællesskabet.
4. Moderatorer af chatten som sørger for at holde orden i de beskeder der kommer ind,
men de har ikke direkte adgang til at kontakte broadcaster. Moderatorerne er meget
loyale overfor broadcasteren, uden at det nødvendigvis gengældes.
5. Moderatorer af chatten der har direkte adgang til broadcasteren gennem fx Steam.
6. Nære venner der kan kommunikere direkte, mens der streames fx gennem SMS,
Steam eller Skype. Dette lag indeholder mest venner, som broadcasteren også mødes
med fysisk udenfor Twitch. Han er meget bevidst om, hvem han lukker ind.
Seerne skriver oftest private beskeder via Facebook, E-mails, Twitter eller YouTube, men
interviewpersonen har ikke mulighed for at svare på alle beskeder.
At være sig selv - loyale seere
NC forklarer, at han ikke gør sig mange overvejelser omkring, hvordan han ytrer sig i sine
streams. Fx kan han finde på at sige “What’s up my nigga”, hvilket han selv synes er sjovt,
og det er ikke ment racistisk.
“Jeg har prøvet, du ved, hvor man prøver måske lidt, at være en person (...) som man
egentlig ikke rigtig kan, altså, det er hårdt fordi man skal sidde og spille en, som man
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ikke er. Og det er sgu ikke specielt behageligt, og så er det meget rarere bare at være
sig selv fuldt ud “ (NC, 19).
NC fortæller, at han ofte får mere ud af, bare at være sig selv og at han oven i købet har fået
mange loyale følgere.

5.4 Refleksion
I det følgende diskuterer vi kort vores overvejelser omkring undersøgelsernes pålidelighed,
styrker og svagheder.
I vores tilgang til undersøgelserne, har vi forsøgt at forholde os så objektivt, som vi fandt det
muligt. Særligt under interviewene har vi lagt meget vægt på ikke at influere vores
respondenter. På baggrund af det, har vi forsøgt ikke at tillægge samtalerne bestemte
diskurser, men i stedet lade vores interviewpersoner svare åbent på vores spørgsmål.
Vores udvalgte interviewpersoner er alle af det mandlige køn, hvilket giver god mening,
eftersom langt størstedelen af brugerne på Twitch er mænd (Quantcast, 2015). Vi interviewer
4 Twitch-brugere, der alle er under 18 år, hvilket giver en lille varians i forhold til Twitch’
største brugergruppe, der er personer i alder 18-24 år (ibid.). Måske kunne vi have opnået
nogle andre indsigter ved at interviewe nogle lidt ældre Twitch-brugere - tænker og bruger en
ældre brugergruppe Twitch på anden vis sammenlignet med det lidt yngre segment? Det er
ikke usandsynligt, og derfor mener vi, det er væsentligt at holde for øje, når man læser vores
data. Vores udvalgte streamer befinder sig dog i Twitch’ største brugergruppe med sine 19 år.
Vores undersøgelser baserer sig udelukkende på kvalitativ data, hvilket man kan stille
spørgsmålstegn ved. Kunne vi med fordel inddrage nogle kvantitative undersøgelser? På
denne måde kunne vi fx opnå en metodetriangulering og måske dermed styrke vores
undersøgelsesmetode. Et kvantitativt studie vil også kunne give os mere repræsentative
indikationer på omfanget af brugen af Twitch. Vi har dog haft i sigte at opnå individuelle og
kvalitative indsigter i brugen af Twitch samt personlige oplevelser med mediet.
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6. Portfolioopgave 4 - Del 2
Vores undersøgelse tager udgangspunkt i Twitch, som er et online video streamings
community, der primært henvender sig til personer der spiller videospil.
Herunder inddrager vi teori, vi mener er relevant i forhold til refleksion og diskussion om
vores findings. Vi tager fat Erving Goffmans The Presentation of Self in Everyday Life
(1959), Meyrowitz’ No Sense of Place - The Impact of Electronic Media on Social Behavior
(1985) og Wengers’ Digital Habitats: stewarding technology for communities (2009). På
baggrund af teorien diskuterer vi vores findings fra interviews og de forudgående
observationer.

6.1 Teori
6.1.1 Frontstage, backstage
Goffman taler i særdeleshed om individets fremstilling af sig selv i hverdagslivet. Ifølge
Goffman kan vi befinde os i ‘frontstage’ og ‘backstage’ omgivelser. Hvor frontstage er de
omgivelser vi ikke reelt kan styre og præge, som vi selv har lyst til - i frontstage påtager man
sig den rolle, som man mener forventes af de tilstedeværende individer. Backstage er de
omgivelser vi selv kan styre og ikke har indflydelse på vores handlemønster. (Goffman,
1959).
Jf. Goffman er den fysiske lokalitet bestemmende for, hvilken scene man er på - backstage
eller frontstage. Dikotomien mellem front- og backstage kan eksemplificeres af Goffman ud
fra interaktionen mellem tjener og gæst på en restaurant. Restaurantens offentlige rum, hvor
mødet mellem tjener og gæst udspiller sig, karakteriseres som front stage. Restaurantens
køkken betragtes som tjenerens backstage, hvilken gæsten ikke har adgang til (Goffman,
1959).
De fysiske forudsætninger for adskillelsen af forskellige rum, udfordres ved fremkomsten af
elektroniske medier. Meyrowitz argumenterer udover frontstage og backstage, at medierne
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gør det muligt el. nødvendigt at kunne/skulle befinde sig i midt imellem front- og backstage,
kaldet middle region, som er et sted midt imellem og en blanding af begge scener
(Meyrowitz, 1985). I middle region er der tale om omgivelser vi til dels kan styre eller lade
os påvirke af eller omvendt.

6.1.2 Praksisfællesskaber
Vi inddrager ligeledes teorien omkring praksisfællesskaber fra Wenger, E (2009). Wenger ser
på samspillet mellem fællesskaber og teknologier og hvilken indflydelse det har på et
community. Han mener at teknologier er med til at forme fællesskaber [praksisfællesskaber].
Wenger argumentere i sin teori for, at et praksisfællesskab består af domæne [ex. fælles
passioner, problematikker, udfordringer etc.], praksis [fælles handlemønstre, at gøre noget
sammen] og fællesskab [fælles interesse, at være del af noget] (Wenger, E. 2009).

6.2 Diskussion
I vores undersøgelse har vi opnået en indsigt i brugen af mediet Twitch. Herunder vil vi tage
fat i nogle af de væsentligste findings i forhold til ovenstående teori.
På Twitch kan seerne samtidig følge med i, hvordan broadcasteren ser ud og reagerer på
diverse ting, idet der som oftest er et live billede af ham/hen i streamen. Når broadcasteren
sender live, kan seerne se de fysiske omgivelser, hvilket betyder at seerne inviteres ind i en
mere privatsfære (backstage) end det er tilfældet på YouTube. Vores observation viser, at
mange af de største streamere ofte inviterer deres seere “længere ind”. - De svarer på
spørgsmål om alverdens emne, der ikke altid har noget med spil at gøre og ofte inddrager de
deres egne personlige holdninger til disse emner, hvilket også gør sig gældende for vores
egen interviewperson, Niels Christian. Seerne har dermed mulighed for at lære streameren
bedre at kende, udover det man kan se i live videoerne. Derfor kan man diskutere, om
broadcastere sommetider føler sig nødsaget til at invitere sine seere ind i sin backstage, uden
faktisk at have lyst. Det viser sig også, ifølge vores data, at fællesskabsfølelsen ikke kun
kommer af, at man har fælles interesse omhandlende det spil, der spilles, men at interaktionen
på kanalen også er med til at skabe denne følelse. Respondenterne forklarer, at årsagen til at
interaktionen mellem broadcaster og de andre seere er lige så interessant som at se
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broadcasteren streame et spil er, at man som seer ofte opbygger et bånd til broadcasteren. I
hvert fald må man konstatere, at Twitch bærer mere præg af backstage end et medie som fx
YouTube. På Twitch kan seerne, via mediets funktionalitet (chatsystem, liveaspekt), opnå en
mere personligt bånd til broadcasteren.
Vores respondent Niels Christian [broadcaster] nævner fx selv at personer i chatten oftest
stiller spørgsmål eller nævner noget, som de gerne vil have at han skal tage stilling til. Her
skal han selv ind og tage stilling til spørgsmålet, og som han selv siger, “og så kan man give
sit viewpoint [på spørgsmålet]” (Niels Christian, 19). Det at streameren har inviteret til sin
backstage, gør naturligvis også at streameren er mere sårbar for spørgsmål, som ovenfor
nævnt. n. Men på trods af, at Twitch åbner op for en privat sfære, kan man alligevel
diskutere, om det må betegnes som backstage alene. Ifølge Meyrowitz (1985) vil det altid
kunne blive “mere privat” - der vil altid være noget, der ikke er adgang til. Dette gør sig også
gældende på Twitch. For selvom Twitch-brugerne kan se broadcasterens private scene, så vil
de aldrig helt kunne opleve, hvordan broadcasteren befærder sig i en endnu mere privatsfære,
idet broadcasterens private scene agerer som en frontstage. Man må derfor stadig betragte
Twitch som “middle region”, hvor elementer af både front- og backstage kombineres.
Praksisfællesskab på Twitch
Twitch er et medie, der kan kategoriseres som et praksisfællesskab, når vi kigger på den
relevante teori for praksisfællesskaber. Ser vi på de data vi har indsamlet og teorien omkring,
hvad der danner grundlag for et praksisfællesskab (domæne, praksis, fællesskab), kan vi
hermed udlede følgende muligheder:
I visse streamingkanaler, hvor brugerne aktivt deltager i interaktionen gennem
chatfunktionen, har de en vis fælles praksis, der til dels bliver styret af kanalens moderatorer.
Her kan vi argumentere for, at teknologien skaber muligheden for brugerne, at være fælles
om nogle handlemønstre. Eksempelvis er det muligt for brugerne at benytte samme
emoticons på chatten, og i andre sammenhænge har man mulighed for at styre et spil gennem
chattens bestemte handlemønstre. Teknologien i mediet er dermed med til at skabe
engagement på mediet.
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Ydermere er Twitch et medie hvor brugerne har en fælles interesse, da de ser eller følger
samme streamingkanal og ligeledes interesserer sig for det samme spil som streameren
spiller. Brugerne kan relatere sig til indholdet og føler de er del af et community.
Teknologien og de tilhørende basale funktioner i mediet, som ex. chat- og livestreamfunktionen giver i denne sammenhæng mulighed for brugerne at være engageret i
interaktionen med de andre bruger, samt streameren og giver dem en samhørig, lærerig og
underholdende oplevelse.

6.2.1 Videre arbejde
Vi har i vores undersøgelse holdt fokus på Twitch’ grundlæggende funktionalitet, og hvilken
betydning denne har på interaktion og fællesskab. Et nærliggende studie i et videre forløb
kunne være at gå i dybden med, hvad der helt specifikt foregår i de enkelte fællesskaber hvad skrives der om? Er det altid en positiv oplevelse på Twitch? Man har eksempelvis hørt
om digital mobning på andre sociale medier såsom Facebook - finder sådan noget også sted
på Twitch? Og hvem går det i så fald ud over - seerne eller broadcasteren selv?
Alternativt ville kvantitativt studie af Twitch mediet være yderst interessant og ikke mindst
give rigtig god mening i forhold til at kunne opnå nogle generaliserbare resultater.
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Bilag
Interviewguide til streamer
INTERVIEWGUIDE ”STREAMERS BRUG AF TWITCH IFT. INTERAKTION
OG FÆLLESSKAB”.

Introduktion: Interviewet omhandler brugen af Twitch’ basale funktioner ift. interaktionen
med dine seer og din indflydelse på fællesskab.
Emne område

Interviewspørgsmål

Tidsmæssige forbrug, kendskab og
generelt brug af mediet Twitch på diverse
platforme hvor Twitch er distribueret, samt
grund til broadcasting og interesse hertil.

- Hvordan kom du i gang med Twitch?
- Hvilken platform bruger du Twitch fra?
- Hvor lang tid bruger du dagligt på Twitch?
- Hvor længe har du set streams på Twitch?

Hvad er grunden til at man broadcaster på - Hvorfor begyndte du med broadcasting på
Twitch og hvor lang tid bruger man på det? Twitch?
Er det ligeledes muligt at leve af det.
- Hvor længe har du lavet broadcasting?
- Kan man leve af at lave broadcasting?
Benytter streameren andre sociale medier
- Hvilke sociale medier benytter du udover
og hvordan bliver disse brugt i sammenspil Twitch?
med Twitch?
- Hvordan bruger du disse sammen med
Twitch?
Den sociale relation til mellem streamer og - Hvad skal en god stream give til deltagerne?
deltagerne og hvad streamer gør for at
- Hvordan vil du beskrive forholdet mellem
skabe et fællesskab på hans kanal.
dig og deltagerne?
- Hvordan er interaktionen mellem dig og
deltagerne?
- Hvad gør du for at holde fast på dine seer
eller følgere?
- Hvilke overvejelser gør du ved din måde at
være på i dine streams?
Hvordan er interaktionen på streamers
kanal og benytter streamer mediets basale
funktionalitet til at interagere med
deltagerne på hans kanal?

- Hvordan kommunikerer du med dine seere?
(Chat+tale)
- Har du en bestemt “tone” i din kanal?
- Hvordan er oplever du interaktionen mellem
dine seere?
- Er chatten aktiv? Hvad skrives der om?
- Hvilke spørgsmål bliver du stillet af dine
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seere?

Interviewguide til seere
INTERVIEWGUIDE ”SEERNES BRUG AF TWITCH IFT. INTERAKTION OG
FÆLLESSKAB”.
Introduktion: Interviewet omhandler brugen af Twitchs basale funktioner ift.
interaktionen på mediet og mediets indflydelse på fællesskab.
Anonymitet: Dit navn vil blive anonymiseret.
Tid: Interviewet vil tage ca. 10-20 min
Emne område

Interviewspørgsmål

Tidsmæssige forbrug, kendskab og generelt
brug af mediet Twitch på diverse platforme
hvor Twitch er distribueret.

- Hvordan kom du i gang med Twitch?
- Hvad bruger du Twitch til?
- Hvilken platform bruger du Twitch fra?
- Hvor lang tid bruger du dagligt på Twitch?
- Hvorfor?
- Hvor længe har du set streams på Twitch?

Er brugerne engageret i andre sociale medier
og hvad er tidsforbruget der.

- Hvilke sociale medier benytter du udover
Twitch?
- Hvor lang tid bruger du på de mest brugte
sociale medier?

Hvad er grunden til at man følger nogle på
Twitch og hvor lang tid bruger man på at
følge bestemte kanaler? Bruger man
ligeledes penge på kanaler?

- Er der streamingkanaler du følger på
Twitch?
- Hvem følger du?
- Hvorfor?
- Hvor lang tid bruger du på at se/følge den
streamer du følger?
- Hvad skal en streamer gøre for at få dig til
at se/følge hans/hendes stream?
- Har du nogensinde købt Twitch
accessories?
- Hvorfor? / Hvorfor ikke?
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Den sociale relation til streamer og
streamingkanalen og om man føler sig som
en del af et online fællesskab.

- Hvad skal en god stream give deltagerne?
- Hvordan er interaktionen mellem dig og
streamer?
- Hvordan vil du beskrive forholdet mellem
dig som seer og en streamer?
- Har du prøvet, at spille med en streamer?
- Hvordan var oplevelsen?

Hvordan er mediets basale funktionalitet
med til at engagere brugerne i interaktionen
på en kanal?

- Er du aktiv på en kanal/stream?
- Hvad får du ud af at deltage?
- Hvad synes du om chatfunktionen på
Twitch?
- Hvad engagerer dig i at deltage i
interaktionen på en kanal?
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