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Abstract  

This essay will focus on understanding the terms interactivity and participation on a modern 

website which focuses on entertainment and popular culture. The essay aims to answer the 

question of what kind of interactivity that can be found on the website and how the producers 

of said website urge the users to participate. The focus will be on the website of Rooster 

Teeth Production where one can fins all of their productions.   

The essay is based on research on web based interactivity and connected to terms of 

participatory culture, fan culture and community. The essay is a case study on how new web 

based production companies like Rooster Teeth work towards their audience and user base.     

The methodology used is an already developed method of measuring interactivity in a scale, a 

quantitative method combined with a textual analysis. The empirical content is the website in 

its whole and selected video clips from Rooster Teeth.  

The result shows that Rooster Teeth only offer a relatively low level of interactivity on their 

website and the participation that was found is limited to the producers’ control. Rooster 

Teeth urges their users to participation by making their community out to be a familiar and a 

welcoming home for their users.  

Keywords: Interactivity, Participation, Content analysis, Textual Analysis, Rooster Teeth,  

 Internet, Website     



 

  

  

Sammanfattning  

I denna uppsats ställs begreppen interaktivitet och deltagande mot en modern webbplats med 

fokus på underhållning och populärkultur. Uppsatsen syftar till att svara på vilken form av 

interaktivitet som går att finna på webbplatsen och hur webbplatsens producenter uppmanar 

till deltagande genom sitt språk. I fokus är Rooster Teeth Productions webbplats där alla deras 

produktioner går att finna.   

Uppsatsen bygger på forskning om interaktivitet på internet och kopplas till deltagarkultur, 

fankultur och community. Uppsatsen är en fallstudie på hur nyare internetbaserade 

produktionsbolag som Rooster Teeth jobbar för att möta sin publik och användarskara.   

Metoden som använts är en redan utvecklad modell som mäter graden av interaktivitet, 

en kvantitativ innehållsanalys som kombineras med en textuell analys. Materialet bygger 

på webbplatsens sidor i stort samt utvalda klipp från Rooster Teeth.  

Resultatet visar att Rooster Teeth erbjuder en relativt låg nivå av interaktivitet på sin 

webbplats och det deltagande som finns att hitta är till stor del kontrollerad av producenterna. 

Rooster Teeth lockar till ett större deltagande genom att måla upp sitt community som ett 

familjärt och välkomnande hem för sina användare.  

Nyckelord: Interaktivitet, Deltagande, Kvantitativ Innehållsanalys, Textuell Analys, Rooster  

 Teeth, Internet, Webbplats    
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1. Inledning  

Med internet som verktyg kan alla med en dator och internetuppkoppling skapa eget material 

och lägga ut det på nätet för en liten eller stor skara människor. Detta var också det som 

bidrog till grundandet av YouTube 2005 då Chad Hurley, Jawed Karim och Steve Chen sökte 

ett enkelt sätt att dela filmer till sina vänner. Att YouTube sedan blev en av de mest populära 

webbplatserna på internet bidrog också till att trenden av användarproducerat material blev 

större och växte till att man i dag kan se företag som enbart livnär sig på att producera 

material till internet och faktiskt gå runt ekonomiskt på detta sätt. Ett av dem är Rooster Teeth 

som i dag har vuxit till ett stort företag med över 60 fast anställda och utöver det en mängd 

frilansare, projektanställda och praktikanter som skapar produktioner med stor budget i egna 

lokaler.  

Företag och kommersiella intressen har alltid haft en närvaro på internet, framförallt sedan 

början av 2000-talet när möjligheterna till vad som kunde göras på nätet ansågs oändliga.  

Castells uttryckte sig på detta sätt 2001: “The internet is the fabric of our life”.  Många 

ansåg att internet hade potentialen till att förändra samhället och sättet vi kommunicerade 

på. Enligt Lilleker och Malagón fortsätter kommunikationen på internet utvecklas i nya 

riktningar, att den blir multi-riktad och mer interaktiv (2010). Andra forskare såsom Jenkins 

såg en början på ett friare informationssamhälle där producenter och användare hade samma 

kontroll över innehåll på internet (2007).  

I det man skulle kunna kalla dagens informationssamhälle, ser dock relationen mellan 

producent och användare inte lika idealisk ut. Med en större inriktning på professionellt 

producerat/ upphovsrättskyddat material på YouTube och stora rättstvister om nedladdning 

kan internet vara en tuff plats för fristående produktionsbolag. Flera företag som Rooster 

Teeth grundades i början av 2000-talet med mål att producera innehåll på en interaktiv 

plattform, alltså internet. Inte förrän i dag har man börjat se dessa företag som riktiga 

produktionsbolag och det blir därför intressant att se hur dessa unga nätbaserade företag ser på 

sina användare och huruvida de tillåter fans att delta.  

Tidigare forskning har mätt interaktivitet på politiska webbplatser genom att göra en fallstudie 

på franska politikers kampanjsidor. Denna modell satte webbplatserna i relation till vilken 

grad av deltagande och interaktivitet som fanns på dessa sidor och kunde se mönster av högre 

interaktivitet i forum och chattar istället för informationssidor och nyheter.   
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Modellen som använts passar dock lika bra för att använda på en webbplats som har fokus på 

populärkultur. För till skillnad från de politiska webbplatserna som undersöktes av Lilleker 

och Malagón (2010) så är oftast dessa populärkulturella sidor anpassade till att ha många 

möjligheter till just interaktion. Och då när Rooster Teeth själva säger sig ha ett nära 

förhållande till sina fans blir deras webbplats perfekt till en fallstudie för att undersöka hur 

dessa nya företag jobbar mot sin publik och sina användare.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen har i syfte att med en kvantitativ innehållsanalys undersöka vilken grad av 

interaktion och vilken kommunikationsriktning som finns på Rooster Teeths webbplats och 

med en textuell analys undersöka hur Rooster Teeth lockar till deltagande.  

• På vilka sätt kan användare delta?  

o Vilken grad av interaktivitet finns på Rooster Teeths webbplats?  

• Hur ser förhållandet av användarkontroll ut mellan producent och användare?  

o Vilken typ av kommunikation är det?  

• Hur lockar Rooster Teeth till deltagande i sitt språk?  
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1.2 Arbetsfördelning      

Då vi inte ansvarat för hela avsnitt själva har vi delat upp arbetet på så sätt att vi skrivit olika 

kapitel under teori, metod och analys. Vi har delat upp materialet för den textuella analysen 

och redovisade ett varsitt resultat från innehållsanalysen.  

De kapitel vi ansvarat för innefattar:  

Bergman:  

• Inledning  

• Tillvägagångssätt - Kvantitativ innehållsanalys/Variabler och variabelvärden  

• Analys - Korstabell och grad av interaktion/Textanalys 2  

• Diskussion - Problematisering/Vidare forskning  

• Kodbok  

Lindskov:  

• Bakgrund  

• Teori - Interaktion/Användarkontroll/Community  

• Tillvägagångssätt - Textuell analys/Ordlista  

• Analys - Kommunikationsriktning och andvändarkontroll/Textanalys 1 och 3 

Resterande avsnitt och kapitel har vi skrivit tillsammans och de vi ansvarade för själva har 

den andre läst igenom och gjort ändringar och formaliserat språket för att få en röd tråd 

igenom uppsatsen.  
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2. Bakgrund  

Rooster Teeth Productions grundades 2003 av Burnie Burns och Gustavo Sorola, företagets 

första produktion och deras enda produktion i många år framöver som ännu är pågående i dag 

är Red vs Blue, en så kallad machinima som innebär konsten att producera animerade filmer 

genom att manipulera spelgrafik. Inom Rooster Teeth finns det en rad olika avdelningar, 

Achievement hunter, RTX, TheKnow och deras Community (forum). Achievement Hunter 

producerar så kallade Let’s Plays, där de i grupp spelar olika spel och kommenterar över 

bildmaterialet. TheKnow producerar nyhetssändningar med fokus på kortare program om spel, 

film och annan populärkultur. RTX är deras egna konvent och som Rooster Teeth själva 

beskriver det:  

 

“With a dedicated worldwide fan community, Rooster Teeth created RTX (Rooster Teeth  

Expo), an annual gaming and Internet convention held in Austin, TX which attracts thousands 

of gamers, online video fans, and Rooster Teeth community members from around the  

world.”  

(http://roosterteeth.com/about/)  

Rooster Teeth har ett community med nästan 2 miljoner registrerade medlemmar och cirka 5.5 

miljarder visningar på sina produktioner. Rooster Teeth är till 100 procent beroende av 

interaktion och deltagande från sina användare då deras verksamhet är nätbaserad. De har med 

andra ord allt att vinna på att vara öppna och kommunicera med sina användare. Det går inte 

att ställa krav på att populärkulturella sidor, eller internetsidor över huvud taget, ska vara 

interaktiva. Men Rooster Teeth själva säger sig ha en god relation till sina användare och 

tycker om att arbeta tillsammans med dem. Det är också den främsta anledningen till att vi 

valt Rooster Teeths webbplats att göra denna fallstudie på. Ett relativt nytt företag som ridit på 

vågen av det relativt nya fenomenet med videos på internet samt är de ett av de största 

internetbaserade produktionsföretagen i dag med fokus på underhållning.  

Rooster Teeth är som sagt beroende av sina fans och sitt community. Enligt Rooster Teeths 

VD Burns är det väldigt viktigt att deras företag kan få en direkt kontakt med sin publik, utan 

att behöva gå igenom till exempel ett distributionsföretag. De har en direkt koppling till sina 

användare och deras användare vet var de publicerar sitt material. Uppmaningar från Rooster 

Teeth blir alltså ett meddelande direkt från dem till sin publik för att locka till interaktion och 

http://roosterteeth.com/about/
http://roosterteeth.com/about/
http://roosterteeth.com/about/
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deltagande. Detta handlar främst om uppmaningar som användare får i videoklipp, som kan 

vara allt ifrån att titta vidare på nästa avsnitt, handla i deras webbutik eller anledningar att bli 

en registrerad medlem på deras forum.  

 

3. Teori och tidigare forskning       

3.1 Interaktion       
Den enkla definitionen av interaktion är att det kan förekomma genom att trycka på en knapp 

för att exempelvis skicka ett e-mail. Men enligt Lilleker och Malagón (2010) måste 

användaren få en anledning att trycka på knappen, en uppmaning. Det finns nästan oändligt 

med möjligheter på internet tack vare teknisk interaktion. Det är nästan vedertaget att medier 

på internet erbjuder användaren många interaktionsmöjligheter (Meldré, 2002, S.63) och det 

blir allt vanligare att kommunicera med människor via internet istället för ansikte mot ansikte 

(Sveningsson, 2002). Enligt McQuail är interaktivitet något som man kan definiera nya 

medier med och blir allt mer tillgängligt tack vare digitalisering av medier (2010). Detta har 

gjort att interaktivitet är väldigt kopplat till teknik där alla får en möjlighet att bli aktiva 

mediekonsumenter hellre än passiva. Det är således svårt att använda begreppet interaktivitet 

på grund av ordets i dag populära användningsområde som mest innefattar de tekniska 

aspekterna till deltagande (Berglez, Olausson, 2009, S.163).  

Dahlgren (2002) har försökt att definiera interaktivitet som ett vidare begrepp inom 

medievetenskap som sträcker sig utanför det enbart tekniska. Svårigheten i begreppet beror 

dels på en motvilja från producenter att distribuera material som erbjuder 

flervägskommunikation. Ägarna till produktionen har primärt distribuerat den med en 

envägskommunikation där möjligheten till interaktion inte har funnits för att behålla 

kontrollen över materialet (Jensen, 1998). Dahlgren (2002) ger exempel på vad man konkret 

kan säga att interaktivitet betyder;  

“[...] en central aspekt av digital information allmänt är att rent tekniskt är den symmetrisk: 

den kan lika gärna gå i båda riktningarna” (Dahlgren, 2002, S.27).  

Detta ger möjligheten till en mer jämställd relation mellan avsändare och mottagare. Analysen 

kommer inte att tolka interaktion som enbart en teknisk funktion. Då enligt Lilleker och 

Malagóns teorier (2010) måste språket från producenterna också tolkas för att se 

interaktionen.  
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I den kvantitativa innehållsanalysen analyseras interaktion som en teknisk aspekt för att se 

vilken grad av interaktivitet producenterna använder, (se korstabell 5.1). I den textuella 

analysen kommer språket från producenterna att analyseras från tre utvalda texter för att se 

hur de bjuder in deltagare till interaktion.   

3.2 Användarkontroll  

Att erbjuda möjligheten till feedback på sina webbplatser kan sägas vara i företagens intressen 

i dag. Detta för att kunna förbättra sin webbplats eller sin produkt. Enligt Jenkins vill också 

medieföretag i så stor utsträckning som möjligt kontrollera på vilket sätt en användare kan 

delta på och helst på ett sätt som genererar pengar (2006). Detta kan i andra begrepp kallas för 

användarkontroll, hur mycket en användare faktiskt kan eller får använda en webbplats och 

dess funktioner.  

McMillans modell om användarkontroll;  

Användarkontroll                                 Kommunikationsriktning  

                                                    Enkelriktad                           Dubbelriktad  

Hög                                                        Återkoppling                    Ömsesidig dialog  

Låg                                                         Monolog                          Mottaglig dialog (Berglez, 

Olausson, 2009, S. 167 ).      

Mottaglig dialog innebär kommunikation mellan användare och producent inom 

tvåvägskommunikationen. Men producenten behåller fortfarande den största delen av 

kontrollen över kommunikationsupplevelsen. Till exempel e-handel då sändaren bekräftar en 

beställning från användaren (2009).  

Ömsesidig Dialog ger användaren stor kontroll över kommunikationen. Sändaren och 

användarens roller blir upplösta och tydligast kan man se ömsesidig dialog i chattar, 

mailkonversationer eller liknande typer av kommunikation. (Berglez, Olausson, 2009).  

I den kvantitativa innehållsanalysen används begreppet användarkontroll för att förklara 

relationen mellan producent och deltagare på Rooster Teeths webbplats. Hur mycket kontroll 

producenten har kvar över innehållet på webbplatsen och hur mycket deltagare tillåts att 

påverka innehåll på webbplatsen.   
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Kommunikationsriktning  

McMillans modell (2002) över användarkontroll är bra för att förtydliga den teknologiska 

aspekten av interaktion då den syftar till största delen att undersöka olika sätt att erbjuda 

interaktion med chattrum eller e-handel. Men Ferber, Foltz och Pugliese (2007) har beskrivit 

modellen som otillräcklig för att analysera interaktion på webbplatser då den inte har med en 

tredje part. Kommunikationen på McMillans modell (2002) analyserar främst 

kommunikationen mellan två människor eller användare till datorinteraktion som mail eller 

chattrum (en-och tvåvägskommunikation). Därför modifierade Ferber m.fl. modellen och la 

till trevägskommunikation där en okänd tredje part också kan få tillgång till meddelanden som 

skickas.  

 One-way                       Two-way                          Three-way  

High            Feedback                      Mutual Discourse            Public Discourse  

Low             Monologue                   Responsive Dialogue       Controlled Response  

A six-part model of cyber-interactivity (Ferber m.fl. 2007)  

Controlled Response brukar innebära en enkät eller anslagstavla på en webbplats. Användare 

får alltså erbjudandet att delta men producenten behåller en stor del av kontrollen över 

innehållet. Ett exempel är en enkät då producenten bestämmer frågan och presenterar sedan 

resultatet på sin webbplats. Public Discourse kan istället vara forum eller större chattrum 

mellan användare där producenten behåller väldigt lite kontroll över innehållet och tar endast 

bort inlägg som kränker eller bryter mot webbplatsens policy, oftast efter anmälning från 

andra användare (Ferber m.fl. 2007). Signifikant för trevägskommunikationen är att 

användaren får chansen att gå från mottagare till deltagare, till exempel genom att 

kommentera på ett offentligt forum eller att svara på en fråga i en enkät (Ferber m.fl. 2007). I 

trevägskommunikationen blir också kommunikationen synlig då alla har tillgång och kan ta 

del av informationen. Den okända parten kan vara en användare som tidigare inte tagit del av 

konversationen i en gruppchatt men som sedan ansluter sig och har då tillgång till det som 

tidigare sagts i chatten. I tvåvägskommunikation är kommunikationen sällan synlig, till 

exempel i en mailkonversation.  

I den kvantitativa innehållsanalysen används begreppet kommunikationsriktning för att 

analysera vilken typ av kommunikation som förekommer mest på Rooster Teeths webbplats.  
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En, två - eller trevägskommunikation. Detta blir relevant att koppla till interaktion då de högre 

graderna av interaktion ofta kräver trevägskommunikation.   

3.3 Deltagande  

Deltagarkulturen i dag erbjuder är ett stort kliv ifrån äldre medier där användaren endast var 

passiv genom att titta på ett TV-program eller lyssna på radio. Konsumenternas och 

producenternas roller kan nu likna en symbios som kommunicerar med varandra hela tiden för 

att skapa innehåll. Användare i denna relation benämns oftast som deltagare (Jenkins, 2006) 

men det betyder inte att deltagarna är jämställda. Medieföretag har fortfarande mer kontroll 

över innehållet än konsumenterna och vissa konsumenter har möjligheten till större 

deltagande än andra. Inom deltagarkulturen finns det begrepp som fankultur som många 

företag lärt sig nyttja för ekonomisk vinning men även för att skapa en bättre relation till sina 

konsumenter. Jenkins ger exempel på hur fans hamnar i strider med medieföretag som Lucas 

Art om hur mycket kontroll företagen borde ha av sina egna produktioner och hur mycket som 

borde vara fritt för allmänheten att använda. Ett maktskifte mellan producent och användare 

kan leda till att många medieföretag blir nervösa eftersom det oftast sker utanför deras 

kontroll. Konsumenter i dag vill ha möjligheten att utöva en större kontroll över innehållet de 

konsumerar (Jenkins, 2006).  I en föreläsning ledd av Frank, VP för forsknings-och 

planeringsavdelningen på MTV beskriver hon vad det kan bero på:  

  

“[...] Never had to settle for forced choice [...] who grew up with all want when I want it view 

attitude towards media, and as a result, take a much more active role in their media choices” 

(Jenkins, 2006, S.244).  

  

Publiken förflyttar sig från TV till mer interaktiva medieplattformar som i dag existerar på 

internet (Jenkins, 2006). Detta har sina frön från tidigt 90-tal då uppfattningen om digital 

media var att den skulle befria oss från massmedia och vi bara skulle konsumera det innehåll 

som vi personligen ville ha (Jenkins, 2006 S.245). Äkta deltagande handlar om den mer ideala 

kommunikationen mellan producent och användare då båda parterna har lika stor kontroll och 

inflytande i produktionen (Jenkins, 2006). Enligt Fuchs (2012) blir deltagaren som skapar 

innehåll gratis åt ett företag en exploaterad arbetare men inom fankulturen skapar deltagare 

ofta innehåll utan något ekonomiskt intresse (Jenkins, 2006).  
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I den textuella analysen blir deltagande ett relevant begrepp då vi ser på huruvida användare 

tillåts att delta i produktionen på Rooster Teeths webbplats. Utifrån resultaten från den 

kvantitativa analysen går det att koppla producenternas erbjudande om deltagande till de 

tekniska möjligheterna till deltagande som finns på Rooster Teeths webbplats.   

  

3.4 Textuella verktyg  

Interaktion kräver uppmaningar, i det här fallet genom språket. Interaktionen är ett samspel 

mellan avsändare och mottagare för att nå en ömsesidig förståelse såsom Ledin och Moberg 

beskriver ett samtal:  

“Om inte talare och lyssnare har samma förmåga att interagera med varandra bryter samtalet 

sannolikt ihop [...] En skriven text fungerar på samma sätt. Även här finns det en inbyggd  

vilja att samarbeta och förstå” (Ledin, Moberg, 2010, S.159).  

Genom den tolkningen kan man säga att användaren alltid har en vilja att delta för att kunna få 

förståelse för avsändaren men måsta ha de interaktiva verktygen för att kunna delta, såsom en 

dator eller TV-apparat (Ledin, Moberg, 2010, S.159). De flesta texter, i synnerlighet de som 

kommer från företag riktar sig ofta till läsare som ingår i ett kollektiv eller målgrupp och i det 

här fallet, ett community (Ledin, Moberg, 2010).  

Med texter från företag finns oftast en vilja att vilja stärka en relation, förbättra eller påverka 

till det budskap som sänds ut. Problematiken är att texterna riktar sig till väldigt många 

användare och det är svårt att skapa denna relation. Därför existerar en så kallad idealisk 

läsare som en skribent kan rikta in sig till beroende på vad denne vill övertyga om eller berätta 

(Ledin, Moberg, 2010 S.158).  

Skribenten använder sig av språket som en resurs för att skapa relationen till läsarna. I bästa 

fall identifierar läsarna sig till texten. Att skapa dialog eller få läsaren att känna sig personligt 

tilltalad är ett par av knepen som en avsändare kan använda sig av för att förbättra relationen. 

Avsändaren måste föreställa sig läsaren för att kunna få så stor genomslagskraft som möjligt. 

Likt en radiostation som har en bild av den generiske lyssnaren och tilltalar denne. En text 

som öppnar upp eller uppmanar får en större genomslagskraft och en text som riktar sig 

specifikt till en grupp människor kan få dem att känna sig tilltalade (Ekström m.fl. 2010  

S.159), vilket också ger avsändaren friare händer för att använda ironi eller referenser.   
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Texten som riktar sig till en specifik grupp och som domineras av uppmaningar och 

erbjudanden för att få läsaren att agera på något är ofta exkluderande i sitt språk eftersom den 

tilltalar en tänkt läsare (Ledin, Moberg, 2010 S.162). Det kan enklast ses genom ordval som 

du, vi, dem, och jag. En text är aldrig ensam i sin egenskap som text. Den kan sägas existera 

som en länk i en kedja av tidigare och framtida texter som står i relation till vad någon annan 

sagt eller skrivit tidigare (Ledin, Moberg, 2010 S.156). Därför innefattar begreppet 

intertextualitet en kontext i hur ord, fraser och texter återupprepas från tidigare texter.  

 

3.5 Community      

Jenkins (2006) ger exempel på hur Community fungerar igenom TV-programmet Survivor där 

han beskriver hur programmet blev: “Television for the internet age” (Jenkins, S.25). 

Programmet blev debatterat och innehållet blev nyheter även i konkurrenternas tv-kanaler. 

Vem som vann denna reality-show var en hemlighet och i producenternas intresse att behålla 

det så tills de i programmet kunde avslöja vem som vann (Jenkins, 2006).  

Detta ledde till ett Community av hardcore fans som gick steget längre för att försöka få reda 

på vem vinnaren var och så kallat spoila programmet för andra tittare (dvs. avslöja vinnaren 

innan producenterna avslöjat det).  Inte alla som konsumerar media rör sig i ett Community 

men som Marshall beskriver deltagarkulturen är konsumenten dömd till isolering utan en 

dator som kan ge en tillgång till ett community:  

“The Internet allows a mass audience to register specific desires and grievances that can never 

be conveyed by the Nielsen ratings [...] Television began as a one-way street winding from  

producers to consumers, but that street is now becoming two-way. A man with one machine (a 

TV) is doomed to isolation, but a man with two machines (TV and a computer) can belong  

to a community” (Marshall, 2002)  

Jenkins bekräftar också detta då han säger att till exempel samtala med sina arbetskollegor om 

de senaste händelserna i tv-världen har blivit digital och menar trots att inte alla tillhör ett 

Community igenom sitt tv-tittande är det få som konsumerar media isolerade (Jenkins, 2006).  

Ett Community får alltså sin utsträckning på internet eftersom den kopplar samman personer 

över hela världen som delar ett intresse. Dessa människor kan också arbeta mot ett gemensamt 

mål eller enligt Jenkins tolkning (2006) bidra med information som blir relevant och omtyckt 

av resten av medlemmarna. Det som kan definiera medlemmarna på ett community är också 
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att de är där frivilligt och får en intellektuell och känslomässig koppling till andra 

medlemmar. Rooster Teeths Community är fanbaserat vilket betyder att de inte heller har en 

klar riktning med sin webbplats som ett event kan ha. Medlemmar/användare måste alltså få 

en känslomässig koppling till en plats (webbplats i detta fall) för att det ska kunna uppstå ett 

community och signifikant för ett fanbaserat Community är att medlemmarna söker vidare 

information;  

“They were looking for ways to prolong their pleasurable engagement with a favorite 

program” (Jenkins, 2006, S.57)  

Det blir således viktigt att också tänka på hur producenter kan se på ett Community och 

fangrupper. I vissa fall kan de vara producentens värsta fiende eller bästa vän. Fans och 

Community medlemmar har ett ekonomiskt värde eftersom de är aktiva deltagare men kan 

också försöka strypa producentens kontroll över innehållet (Jenkins, 2006).  

I de utvalda texterna tilltalas en tilltänkt grupp människor, i detta fall Rooster Teeths 

community. Rooster Teeths mest frekventa användare finns i deras community. Användare 

som arbetar för ett gemensamt mål. Det blir relevant att se hur Rooster Teeth utnyttjar detta 

fenomen då de har en stor etablerad följarbas.   
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4. Metod och material  

4.1 Metod  

Denna uppsats består av en kvantitativ innehållsanalys och en textuell analys. Analysen byggs 

upp i två delar där den första delen är en kvantitativ innehållsanalys av webbplatsens alla 

sidor för att mäta graden av interaktivitet och vilken riktning kommunikationen har på dessa 

sidor. Den andra delen är en textuell analys av tre utvalda videoklipp från Rooster Teeth 

Productions (se bilaga 2) för att analysera deras språk och uppmaningar.  

De sidor som analyseras med den kvantitativa metoden kommer inte sedan analyseras med 

den textanalytiska metoden och vice versa. De 112 sidorna på Rooster Teeths webbplats 

kommer att klassificeras efter 1) grad av interaktivitet och 2) kommunikationsriktning. 

Resultaten sätts sedan in i en korstabell med variablerna interaktivitet och 

kommunikationsriktning.  

Det kommer då också bli tydligt hur många sidor som ger användaren hög eller låg 

användarkontroll och vilken kommunikationsriktning som förekommer mest på Rooster 

Teeths webbplats. De tre utvalda klippen (texterna) kommer att transkriberas och sedan 

genomgå en textuell analys där allt som kan tolkas som uppmaningar från producent till 

deltagande analyseras, till exempel referenser, tilltal och relationsbyggande språkhandlingar. I 

resultatredovisningen kommer även mönster som iakttagits presenterats, om det visar sig i 

analysen att samma språkliga resurser används i samtliga tre texter.      

Den här typen av kvantitativ innehållsanalys, utifrån de redan befintliga variablerna är bra för 

att kunna mäta interaktionen och riktning av kommunikation eftersom skalan av interaktivitet 

och kommunikationsriktning redan är förbestämd. Kvantitativ innehållsanalys passar också 

bra eftersom interaktionen på webbplatsen är en teknisk aspekt och distanserar sig från till 

exempel användarupplevd interaktivitet. Därför blir resultatet tydligt utan att vi behöver tolka 

interaktion djupare utifrån egna eller användares associationer (Esaiasson, m fl. 2012). På 

grund av att den kvantitativa innehållsanalysen enbart ser på det tekniska av interaktion passar 

en textanalys in bra som en fördjupning och tillskott utöver ett rent kvantitativt resultat av 

fallstudien. Att kombinera dessa metoder gör att vi kan få en större förståelse för resultatet. En 

textuell analys blir också en mer användbar metod för att kunna fokusera på specifika 

meddelanden som uppmanar till deltagande. Sättet den här uppsatsen skiljer sig från tidigare 



17  

  

undersökningarna som gjorts med samma modell, är att resultatet inte kommer ställas i 

jämförelse till andra liknande sidor utan stå för sig självt som en fallstudie över interaktivitet 

och uppmaningar till deltagande.  

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen kommer till slut genomgå ett enklare 

reliabilitetstest. Där vi går igenom vårt resultat tillsammans en gång till för att se om 

någonting skiljer sig, detta gjordes för att öka validiteten och för att minska felmarginalen. 

Eftersom sidorna endast kan få ett värde i interaktivitetsskalan men fortfarande innehålla flera 

av nivåerna var ett mindre reliabilitetstest viktigt för uppsatsen.   

4.1.1 Kvantitativ Innehållsanalys  

Kvantitativ innehållsanalys beskrivs av Esaiasson som ett bra sätt för att få svar på 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material (2012, S.197). Det är 

viktigt att hitta rätt kategori för sin analys, om den till exempel är beskrivande eller 

förklarande (Esaiasson, m fl. 2012). I detta fall är den kvantitativa innehållsanalysen 

beskrivande utifrån redan utvecklade variabler och modeller.  

Den 10-gradiga skala som uppsatsen använder sig av i den kvantitativa innehållsanalysen 

beskrivs av Lilleker och Malagón (2010) och är anpassad utifrån Gibson och Wards modell 

för att tolka interaktivitet på politiska webbplatser (2000). Lilleker och Malagón använder sig 

också av Ferber m.fl. vidareutveckling av McMillans modell av användarkontroll (2007) som 

lägger till trevägskommunikationen. Dessa tolkningar av interaktivitet och 

kommunikationsriktning används som tolkningsmanual i vår uppsats.  

Lilleker och Malagóns skala i sin helhet:  

Grad 1: Länk till ospecificerad plats - Alla hyperlänkar som inte är specificerade, till exempel 

klicka här.  

Grad 2: Länk till specificerad plats - Alla hyperlänkar som är specificerade, till exempel 

klicka här för att komma till forumet.  

Grad 3: Länkar som tilltalar användare som individ eller grupp - Alla hyperlänkar som riktar 

sig direkt till en användare, till exempel; Klicka här om du vill komma till forumet eller ni 

som gillar X.  
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Grad 4: Användare har kontroll över och kan dela länkar. Att spela upp filmklipp är valbart 

och det finns material att ladda ned - Detta innefattar sidor som har filmklipp som går att 

pausa, det finns en interaktiv knapp till sociala forum och det går att spara filmklipp eller 

bilder.  

Grad 5: Användare kan interagera med detta material och kan även skicka information - En 

användare får valmöjligheter med detta material och kan skicka egen information, till exempel 

ändra bildstorlek och skriva kommentarer.  

Grad 6: Användare kan skicka och motta information - En användare kan kommentera och 

delta i debatter på kommentarsfält eller i forum.  

Grad 7: Användare kan skicka och motta information på en mängd olika sätt. Deras inlägg 

kan ses - Det finns mer sätt att kommentera än bara ett forum och vad som skrivs syns utåt, till 

exempel en twitterfeed.  

Grad 8: Användare kan lägga upp innehåll och motta feedback - En användare har 

möjligheten att själva ladda upp annat innehåll än forumtrådar och kommentarer, till exempel 

videoklipp, bilder och annat innehåll.  

Grad 9: Användare kan välja vilken typ och hur mycket material som skickas eller mottas. 

Materialet är synligt i båda led och producenterna visar att materialet är mottaget -En 

användare har fri tillgång till materialet på webbplatsen och kan i viss mån fritt ladda upp eget 

material, ledet av kommunikation är synligt och producenterna är aktiva i processen.  

Grad 10: Användare och producent har lika stor kontroll över materialet - Användare och 

producent har lika stor kontroll över materialet, till exempel kan användare fritt lägga upp 

innehåll utan inblandning av producenter.      

Med interaktionsskalan blir graden av interaktionen på Rooster Teeths webbplats tydlig och 

det blir således enklare att se vilken typ/ hur mycket användarkontroll som tillåts i 

interaktionen bland användare på webbplatsen och i communityt. Detta då Lilleker och 

Malagón i sin 10-gradiga skala klassificerar skala 1-5 som låg användarkontroll och 6-10 som 

hög, efter McMillans modell (2002). För att kunna analysera webbplatsen sätts alla sidorna, 

totalt 112 in den 10-gradiga skalan av interaktivitet och klassificeras samtidigt efter vilken 

kommunikationsriktning de har. Alltså envägs-, tvåvägs- eller trevägskommunikation.  
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Detta görs genom att varje sida får en egen kodblankett där värden av interaktion och 

kommunikationsriktning skrivs ned, sedan sammanställs allt i en tabell och räknas igenom 

flera gånger för att inget ska skrivas två gånger eller få fel värden. Varje värde är också tydligt 

preciserat för att undvika misstolkning. Resultatet presenteras sedan i en korstabell för att se 

sammanhanget mellan de två variablerna; kommunikationsriktning och interaktivitet.  

4.1.2 Variabler och variabelvärden  

Variablerna som används till analysen går att hitta som en bilaga (bilaga 1) där 

variabelvärdena beskrivs samt deras tolkningsregler. Variablerna är oberoende och i en 

nominal skala då uppsatsen syftar till att klassificera materialet efter förutbestämda 

variabelvärden.  

Analysenheter:  

Hela Rooster Teeths webbplats kommer att analyseras men för att avgränsa så kommer 

forumet att räknas som en sida då samma möjligheter av interaktion återfinns var man än 

befinner sig på forumet. Analysenheterna kommer innefatta webbplatsens förstasida, 

Achievement Hunters förstasida, TheKnows förstasida samt RTX och Store. Sedan kommer 

alla sidor som står listade som flikar att undersökas. Dessa innefattar: alla sidor under News, 

Videos, Podcasts, Events, Info och Members. Totalt blir detta 112 sidor på Rooster Teeths 

webbplats.  

Kodblankett:  

Exempel på hur en kodblankett ser ut efter en sida har analyserats:  

Sida:  

Achievement Hunter – Videos – Game Fails  

Grad av interaktivitet (1-10):  

5  

Riktning av kommunikation (1-3):  

3    
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4.1.3 Textuell analys  

Fokus i denna textuella analys kommer att vara textens relationsskapande resurser, alltså hur 

texten bygger en relation med sin läsare genom ordval och språkhandlingar (Ekström m.fl. 

2010). Med detta menas vilka ord som Rooster Teeth väljer för att bjuda in sina användare, 

vilket tilltal och vilka pronomen som antingen exkluderar eller inkluderar (vi, ni, du, oss) och 

vilken relation det kan sägas att producenterna har till sina användare. Med andra ord kommer 

texterna grundligt undersökas för att identifiera dessa beståndsdelar och sedan analyseras 

utifrån de mönster som hittas. Igenom att närma sig texterna förutsättningslöst och göra 

iakttagelser av mönster blir det i den textuella analysen tydligare hur Rooster Teeth som 

företag tilltalar sina användare eftersom Rooster Teeth antagligen använder samma språkliga 

knep i alla sina texter (Ekström m.fl. 2010, S.155) för att locka sina användare till deltagande. 

Detta kan röra sig om uppmaningar till att börja prenumerera på deras YouTubekanal eller bli 

medlem på deras webbplats. Samtidigt kan de språkliga knepen vara hur de benämner sina 

fans eller hur de uttrycker sig intertextuellt genom referenser till andra texter.  

Genom att ställa forskningsfrågor till materialet kan texten brytas ned utan att man förlorar 

helhetsbilden (Ekström m.fl. S.160), det som undersöks här är hur Rooster Teeth lockar till 

deltagande genom sitt språk.  

För att dekonstruera texterna och hitta mönster mellan dem blir det relevant att se vilka 

språkhandlingar texterna använder för att skapa relation till användarna. I analysen blir då 

relationen mellan producent och användare relevant, hur användaren tilltalas och hur denna 

relation representeras i texterna. Tre klipp producerade av Rooster Teeth har hämtats från 

YouTube och utgör materialet till denna analys. Dessa tre klipp är utvalda tack vare sitt 

direkta tilltal till användarna.    
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4.2 Material och urval  

  

 

  

(Bild 4.2 - Rooster Teeths förstasida) 

På Rooster Teeths webbplats möts användaren av ett så kallat flöde, där de senaste aktiviteterna 

visas som en slideshow och det senaste uppladdade klippet visas längst upp. Man kan även enkelt 
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navigera sig till de olika sidorna på webbplatsen såsom TheKnow, Achievement Hunter, RTX och 

Store. Användaren får möjligheten att logga in igenom sitt redan existerande Facebook-konto eller 

skapa ett konto hos Rooster Teeth. På resten av sidan finns ett flöde av andra nyheter och länkar till 

företagets konto på andra sociala medier såsom Facebook eller Twitter. Det finns en rad olika 

alternativ för att enklare hitta och följa Rooster Teeth på Twitter, Facebook och YouTube. På 

homepage och oavsett var man navigerar sig kommer man alltid åt länkar till andra sidor inom 

webbplatsen som står överst på sidan. Dessa flikar kan ta en från allt till företagets nyheter till 

forumet eller info. Alla dessa sidor utgör tillsammans hela webbplatsen som är materialet för den 

kvantitativa innehållsanalysen vilket innefattar totalt 112 sidor.  

Materialet är valt utifrån att detta är vad en registrerad användare enkelt kan hitta utan att 

behöva leta igenom menyrader. Dessa flikar utgör även kärnan för vad Rooster Teeth erbjuder 

på sin webbplats i interaktion- och kommunikationsväg, vilket gör dem det mest relevanta att 

titta närmare på i en kvantitativ innehållsanalys.  

Avgränsningarna som finns i innehållsanalysen är att endast de sidor som listas under flikarna 

kommer att analyseras, alltså det som är tillgängligt från menyraderna. För att komma åt alla 

sidor krävdes det att vi registrerade oss som medlemmar på webbplatsen. Detta för att vi 

skulle få en helhetsbild över webbplatsen och för att kunna bedöma hela materialet utan att 

välja bort något. Innehållsanalysen kommer inte analysera sidorna i utseende eller eventuella 

videos som spelas upp eftersom det är de tekniska funktionerna som står i fokus i den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

Till den textuella analysen har tre videoklipp valts ut för att vidare undersöka hur Rooster 

Teeth uppmanar till deltagande genom att titta närmre på ordval, tilltal, referenser och 

relationsskapande språkhandlingar. Dessa videoklipp kan representera kanalen och det tilltal 

som går att återfinna i de flesta av deras produktioner. De har särskilt valts ut tack vare sitt 

direkta tilltal till användarna. Rooster Teeth har publicerat flera tusen klipp över åren med ofta 

bara en text i slutet där man kan klicka sig vidare till nästa avsnitt eller föregående. Detta val 

gjordes för att se vad Rooster Teeth säger och hur de säger det när de verkligen riktar sig 

direkt till sina fans. Videoklippen transkriberas för att inget ska misstolkas (Se bilaga 2 för 

transkriberingar).  
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Uppsatsen är en fallstudie på interaktionen och hur användare lockas till deltagande på 

Rooster Teeths webbplats. Därför kommer inte resultaten att jämföras med någon annan 

webbplats med liknande innehåll.  

Allt material är offentligt, inga användares inlägg analyseras och de profiler som nämns är 

offentliga personer som profileras av Rooster Teeth. Ingen har behövt anonymiseras i 

uppsatsen och inget av materialet kan kallas för känsligt. Igenom att göra en textuell analys på 

dessa tre texter kan vi se hur Rooster Teeth uppmanar sin publik till deltagande. Det är just 

tilltalet till användarna som är det intressanta. De tre texterna innehåller mycket personligt 

tilltal och kan representera hur Rooster Teeth lockar till deltagande.  

 Text 1 - Rooster Teeth Community Pitches in $442K for Extra Life - The Know  

(Rooster Teeth, 2014)  

Klippet är 2:31 minuter långt och handlar om en stor livesändningskampanj som Rooster 

Teeth gjorde för en välgörenhetsorganisation som förser speciella barnsjukhus med bland 

annat brädspel och Tv-spel. Under livesändningen kunde alla som tittade donera pengar och 

köpa speciella produkter som tillverkades inför sändningen. Det fanns också så kallade 

Stretch goals som är olika nivåer, om till exempel 10 000 dollar doneras så släpper vissa av 

Rooster Teeth profilerna pinsamma barndomsbilder på sig själva eller utför något annat 

uppdrag. Detta klipp kommer från Rooster Teeths nyhetskanal TheKnow och valdes eftersom 

det är upplagt på sådant sätt att användare som inte deltog får veta vad de missade och det 

som kan analyseras är vad programledaren säger för att stärka budskapet och 

gemenskapskänslan i Rooster Teeths community. I analysen kommer vissa exempel väljas ut 

och analyseras där det finns en tydlig koppling till hur Rooster Teeth använder sig av språket 

för att förstärka eller etablera relationen till användarna och/eller hur de tilltalar 

användarna/communityt.  

Text 2 - Rooster Teeth Movie Fundraising Campaign on IndieGogo (Rooster Teeth, 2014)  

Det här klippet är 2:10 minuter långt och i klippet vänder sig Rooster Teeths VD, Burns direkt 

till användarna för att meddela om en kommande film som användarna kan hjälpa till att 

finansiera med egna pengar. Han är den enda som talar i klippet och fokus är nästan hela tiden 

på honom, bortsett från några bilder som visas och konkretiserar vad han pratar om. Det blir 

därför intressant att undersöka vilka språkhandlingar Rooster Teeth använde för att locka 

användare till donationer.  
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Text 3 - Welcome to Achievement Hunter's Community Channel! (Rooster Teeth, 2014)  

Det här klippet är 1:31 minuter långt och riktar sig till ett sub-community, Achievement 

Hunters eget Community. I klippet syns flera olika användare (som inte arbetar eller får betalt 

av Rooster Teeth) som berättar vilka videos användare kan producera för publicering på 

denna kanal för fans. Texten riktar sig till de användare som vill börja producera egna Let’s 

Plays eller guider och hur de ska tillväga. Det finns många referenser i texten som riktar sig 

till användare som redan känner till Rooster Teeth eller Achievement hunter vilket tyder på att 

en relation redan är etablerad. Användaren får många olika förslag på vilka videos som passar 

in och hur man kan göra för att delta. Detta klipp ber användaren om att aktivt skapa innehåll 

som innebär mer produktion än bara en kommentar eller inlägg. Hur de använder språket för 

att tilltala fans att få en mer aktiv roll i communityt analyseras textuellt. Achievement Hunter 

är också Rooster Teeths största märke och blir därför relevant att analysera eftersom klippet 

riktar sig till en mycket större grupp människor.  
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4.3 Ordlista  

Deltagande/ Community/ fankultur - Användare som väljer att delta och ingå i Rooster Teeths 

Community utan något ekonomiskt intresse. I den textuella analysen kommer begreppen 

deltagande och Community få en större vikt då uppsatsen analyserar hur Rooster Teeth 

använder språket för att tilltala sitt Community för att uppmuntra till deltagande, då enligt 

Lilleker och Malagón måste det finnas en uppmaning att interagera från producenterna 

(2010). Alltså registrerade medlemmar på webbplatsen. Dessa användare väljer att delta för 

underhållning och inte för någon ekonomisk vinning. Det kan betyda att en användare 

producerar ett klipp i förhoppningar om att Rooster Teeth ska visa upp den på sin webbplats.  

För att kunna använda oss av termen Community i denna uppsats är det benämningen som 

Rooster Teeths användare kommer få.  

Interaktivitet/Riktning av kommunikation - används för att ta reda på hur användarna kan delta 

genom de teknologiska funktionerna på webbplatsen, samt vilken typ av kommunikation 

utifrån Ferbers m.fl. modell (2007) dessa användare får (envägs, tvåvägs-och 

trevägskommunikation). I uppsatsen kommer graden av interaktivitet tolkas utifrån Lilleker 

och Malagóns modell som är modifierad och anpassad utifrån Gibson och Wards modell av 

interaktivitet (2000). Den textuella delen blir också viktig inom interaktion eftersom en 

uppmaning till interaktion måste finnas (Lilleker, Malagón 2010). Interaktivitet, oavsett 

vilken tolkning man har på det gör deltagande mycket enklare. Speciellt på internet då 

tekniken är ett krav på interaktion, vilket ger möjlighet till deltagande. Det blir alltså relevant 

att se hur användare lockas till att delta på Rooster Teeths webbplats.  
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5. Analys och resultat  

5.1 Interaktion och kommunikationsriktning 

  

(Korstabell 5.1 Interaktion och kommunikationsriktning)  

Korstabell 5.1 visar hur de 112 sidorna klassificerades utifrån de två variablerna.  

Varje sida fick två värden, först interaktivitetsgraden och sedan kommunikationsriktningen.   

 

1. Länkar som leder till ospecificerade platser.  

På den allra lägsta graden av interaktivitet hittades de sidor och länkar som leder vidare till en 

destination som inte beskrivs. Detta skedde i tre fall. Huvudsidan till TheKnow skickade 

användaren till YouTube, en extern plattform, utan att specificera att det var dit länken ledde. 

Samt två av sidorna under fliken videos skickade användare tillbaka till huvudsidan för 

videos. Det senare kan förklaras till att länkarna inte hade blivit uppdaterade.  
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2. Länkar som leder till specificerade platser.  

35 av de 112 sidorna fick den andra graden av interaktivitet, där en länk leder en användare 

till en plats som faktiskt förklaras i länktexten. Dessa sidor innefattade informationssidor 

såsom F.A.Q. eller Cast & Crew. Dessa sidor hamnar lågt på interaktivitetsskalan då inga 

andra valmöjligheter fanns för en användare annat än att läsa det som stod och klicka sig 

vidare in på specifika producenters profiler till exempel.  

3. Länkar som tilltalar användare som individ eller grupp (till exempel ni där hemma).  

Fem av de 112 sidorna fick grad tre av tio. Dessa sidor hittades specifikt under fliken News. 

Sidorna under News kan sägas gå under denna grad av interaktivitet då producenterna riktar 

sig till användare med länkar till andra delar av webbplatsen och annat material.  

4. Sidor där uppspelning av video är valbart och en användare kan spara information.  

Dessa sidor innefattade huvudkategorierna av flikarna som totalt var sju stycken. Alltså de 

sidor som var startsidor för de största showerna och podcatserna vars klipp och innehåll var 

tillgängligt i ett flöde. Till exempel under fliken AH News som samlar allt som hänt i 

Achievement Hunter under veckan med länkar till videos och nyheter.  

5. Användaren kan interagera med detta material.  

Detta innebär att ha en viss kontroll över hur materialet upplevs på webbplatsen. 55 av 112 

sidor fick denna grad av interaktion som representerar den största delen av alla analysenheter. 

Dessa sidor var de som innehöll alla olika serier och videos. Här går det att ändra bildstorlek, 

spela/pausa, dela klippet och skriva kommentarer. Det var under flikarna Videos och AH - 

Videos som de 55 sidorna fanns att hitta.  

6. Användare kan skapa och motta information.  

För att uppnå grad sex behöver en sida ge möjligheten för en användare att kunna delta i 

forum och kommentarsfält där det även går att bifoga bilder och liknande information. Ingen 

sida uppnådde grad sex i tabellen, men det betyder inte att en användare inte kan kommentera 

och delta i forumtrådar. Dessa sidor har istället klassats som en högre form av deltagande är 

forumet undersöktes.  



28  

  

7. Användare kan skicka information annat än i forum. Användarens inlägg syns utåt.  

En sida under fliken Members hade grad sju, vilket innebär möjligheten att skicka 

meddelanden förutom mail, forum eller kommentarer. I detta fall var det fliken Chat som 

nådde grad sju, den enda av sidorna på Rooster Teeth som hade den graden. Detta för att en 

användare själv kan skapa gruppchatter och det som skrivs där syns av andra användare, 

oavsett om de är med i chatten eller inte.  

8. Användaren för möjligheten att själv ladda upp filmer eller bilder.  

Tre sidor uppnådde grad åtta av interaktivitet. På Community spotlight kan en användare lägga 

upp eget material, egna filmklipp i egna inlägg. Även under fliken Groups kan användare 

lägga upp material och skapa egna grupper. Den sista sidan som fick grad åtta var 

AH/Videos/Submit Videos där användare själva kunde ladda upp sina egna filmer till tre olika 

kanaler som sedan kanske tar med klippet så alla kan se det.  

9. En användare har fri tillgång till allt material på webbplatsen och kan i viss mån ladda 

upp eget material.  

Ingen av sidorna uppnådde denna grad av interaktion heller, detta kan förklaras med att en 

användare faktiskt inte har fri tillgång till materialet på webbplatsen. Som användare går det 

inte att spara ned filmer och det går inte heller att självmant ladda upp eget material i RTs 

flöde, användarnas material syns inte från förstasidan.    

10. Användare och producenter har lika stor kontroll över materialet. En användare kan 

ladda upp material utan vidare inblandning från producenterna.  

Det vara bara tre sidor som nådde hela vägen till grad tio på interaktionsskalan. Members/The 

forum, Members/My homepage och Events/Community.  

Forum av alla dess slag brukar oftast vara de mest interaktiva där användaren får i princip all 

makt över vad denne ska ladda upp, om den startar en ny tråd, bifogar filer eller 

kommunicerar med producenterna. På Rooster Teeths forum är relationen mellan just 

användarna och producenterna ömsesidig (Berglez, Olausson, 2009). Användare och 

producenter kan tala med varandra på fler sätt än mailkonversationer eller chattar och en 

tredje part kan alltid ta del av vad som skrivs. Alltså kan olika användare se denna 

konversation som sker, en öppen dialog.  Även en användares egen profil på webbsidan 
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kommer upp till grad tio. Detta för alla sätt att själv redigera och välja sitt innehåll på sidan. 

på Events/Community kan en användare själv starta ett event, att träffa andra fans till exempel 

och publicera det på webbplatsen för att nå andra användare och kanske även producenterna. 

55 av alla 112 sidor på webbplatsen fick grad fem i interaktion vilket betyder att användaren 

har möjlighet att till exempel skriva en kommentar, vilket förklaras med att webbplatsen har 

sin huvudfokus på videoklipp. Samtidigt var de sidor som gav användarna en högre grad av 

kontroll lika förekommande som de sidor som inte gav den möjligheten, alltså där en 

användare inte kunde kommentera eller ta del av materialet. Att en användare kan ladda upp 

egna filmer, bilder och skapa event genom denna webbplats tyder på att producenterna 

faktiskt tillåter sina användare att delta på sidan. McMillan (2002) och Ferber m.fl. (2007) 

definierar hög användarkontroll som en ömsesidig dialog mellan användare och producenter, 

detta främst genom forum och chattar, vilket återfinns i den kvantitativa innehållsanalysen.  

Utifrån Lilleker och Malagóns skala (2007) går det att peka ut den medelnivå som 

interaktionen hamnar på, en stadig mittplacering på grad fem. Via den tekniska aspekten går 

det då att se hur användarna får den tekniska möjligheten att inte bara vara passiva, utan 

aktiva användare på webbplatsen. Men som både Dahlgren (2002) och Lilleker/Malagón 

(2007) menar måste även språket analyseras innan den sanna interaktiviteten kan mätas.  

5.2 Kommunikationsriktning på Rooster Teeths webbplats  

De tekniska möjligheterna på webbplatsen ger användarna och producenterna bättre 

möjligheter för kommunikation. Det är enkelt för en användare att kontakta företaget eller en 

specifik anställd igenom deras personliga profiler eller att hitta maillänkar på Rooster Teeths 

webbplats. För att fortsätta innehållsanalysen tas nästa variabel upp, den som undersökte 

riktningen av kommunikationen på Rooster Teeths webbplats.  

5.2.1 Envägskommunikation      

Envägskommunikationen blir vanlig då Rooster Teeth har 39 sidor som hänvisar en vidare till 

en annan sida eller där de bara skrivit lite information för användare att läsa. Ingen annan 

kommunikation än Rooster Teeths meddelande syns alltså. I innehållsanalysen  

klassificerades sidor som företagets historia, informationssidor och gamla sidor där materialet 

inte finns tillgängligt längre som envägskommunikation. Dessa 39 sidor blev också klassade 

som Monologue, vilket innebär att det bara är producenten som för talan och användaren har 

inte möjlighet att påverka eller kommentera på detta (Berglez, Olausson, 2009). Sidan Info 
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och dess underrubriker var högt representerade av envägskommunikation. Då det handlar om 

för Rooster Teeth om att få ut all tänkbar information som användare, besökare eller till och 

med press kan behöva för att få reda på mer eller komma i kontakt med producenterna.  

  

Rooster Teeth vill alltså behålla all kontroll över allt material som handlar om att få ut 

information tydligt till användarna och erbjuder inte möjligheter till interaktion.  Dahlgren 

menar att företag som distribuerar information primärt som envägskommunikation vill själva 

behålla all kontroll över innehållet (2002). I analysen ser vi dock att Rooster Teeth inte 

primärt distribuerar innehåll med envägskommunikation då endast 39 av 112 sidor är 

envägskommunikation och 70 sidor är trevägskommunikation.   

5.2.2 Tvåvägskommunikation  

Enbart tre sidor på webbplatsen har tvåvägskommunikation sidorna RTX - Panels, F.A.Q. och 

Members-stats. Men eftersom tvåvägskommunikationen troligen tar plats utanför webbplatsen 

och blir inte synlig, till exempel via mail (McMillan, 2002). Däremot erbjuds användaren 

interaktion igenom tvåvägskommunikation ofta på hemsidan, till exempel via maillänkar. I 

F.A.Q. listar Rooster Teeth vanliga frågor från sitt Community, bland annat om hur man 

kommer in i branschen eller hur man får praktikplats på Rooster Teeth.  

5.2.3 Trevägskommunikation      

I trevägskommunikation får en tredje part tillgång till informationen och kommunikationen är 

synlig (Ferber m.fl. 2007). Det syns tydligast i kommentarsfält och på forumet, men på de 

flesta av sidorna på webbplatsen är det endast producenten som har möjlighet att publicera 

information. 70 sidor på webbplatsen har trevägskommunikation men ofta är användaren 

väldigt begränsad i hur interaktionen ser ut då användaren inte har möjlighet att själv påverka 

eller publicera innehåll utan kan bara till exempel kommentera.  

53 av dessa sidor fick en femma i graden av interaktion då användaren kan till exempel 

kommentera, två sidor fick en tia i graden av interaktion, användare kan producenter deltar på 

lika villkor, en sida fick en sjua i interaktion, användare kan kommentera på flera olika sätt 

och en sida fick en åtta i interaktion, användare kan publicera material.   

På de två sidor som fick en tia i interaktion och hade trevägskommunikation, forumet och 

användarens egen profilsida, kommunicerar användaren på samma villkor som producenten. 

Detta är mest tydligt i forumet där både användarna och producenterna kan publicera samma 

typ av material och ha öppna diskussioner mellan varandra. På användarens egen profil har 
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användaren all kontroll över vad denne skriver om sig själv eller vad den laddar upp i sin så 

kallade journal, en sorts blogg.  

  

Det kan argumenteras att dessa sidor tar en väldigt stor plats på webbplatsen. Särskilt forumet 

som är en stor del av de flesta community-baserade webbplatserna. Detta med tanke på det 

enorma innehåll som går att finna på forumet trots att den bara är listad som en sida på 

webbplatsen. De 53 sidor som hade trevägskommunikation och en femma i interaktion var de 

olika videosidorna. På dessa sidor kommer man åt alla olika serier som till exempel RT Life, 

Five Facts och Rage Quit som har en form av gästbok där användaren kan lämna en 

kommentar istället för på ett specifikt avsnitt.  

 

Totalt fanns det på 70 sidor möjlighet för användaren att gå från passiv till aktiv deltagare 

igenom att lämna kommentarer eller själv publicera klipp eller inlägg på forumet. Att gå från 

passiv till aktiv deltagare är det som är mest signifikant i trevägskommunikation enligt Ferber 

m.fl. (2007). När producenten erbjuder användaren möjligheten till detta kallas det controlled 

response (Ferber, m.fl. 2007). På forumet däremot finns större möjlighet för public discourse 

där producenten behåller väldigt lite makt, till exempel enbart tar bort kränkande inlägg, 

public discourse utgörs oftast av större chattrum eller forumtrådar (Ferber, m.fl. 2007). 

Rooster Teeth har sitt forum där användarna rör sig relativt fritt, vilket är så forum fungerar på 

de flesta webbplatser. På sidorna som hade trevägskommunikation gör Rooster Teeth 

kommunikationen synlig i form av kommentarer, som alla kan bidra till och ta del av.  

5.3 Användarkontroll mellan producent och användare      

Producenten behåller den största kontrollen över kommunikationen på sidor där graden av 

interaktivitet var fem eller lägre. Vilket innefattar sidor med enbart länkar till sidor där 

användaren endast kan till exempel kommentera på ett inlägg.  Utanför forumet på Rooster 

Teeths webbplats deltar användarna på producenternas villkor och kan till exempel enbart 

lämna kommentarer på inlägg publicerade av producenterna.  

105 sidor av 112 graderades med en låg användarkontroll och av dessa 105 sidor var 55 sidor 

på en femma i interaktivitetsskalan då användaren hade begränsade möjligheter för att skicka 

och ta emot information, följt av 35 sidor som hade en tvåa i interaktion, alltså länkar till en 

definierad destination. De 55 sidorna bestod av kommentarssidor och trådar från forumet. 

Nästan alla kommentarsfält leder en till forumet eller till användarens konto, vilket bidrar till 
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att forumet genomsyrar hela webbplatsen. För att summera så får alltså användaren en låg 

grad av användarkontroll på den största delen av sidorna som analyserades. Samtidigt tar sidor 

som forumet väldigt stor plats och det är oftast där som användare rör sig för att kommunicera 

med varandra eller med Rooster Teeth.  

För att se användarkontrollen ur begrepp som fankultur och deltagande, så har Rooster Teeth 

enligt Jenkins teorier (2006) ett bra deltagande. Det räcker nämligen att få vara med i 

sammanhanget snarare än att själva få påverka det som produceras (Jenkins, 2006). Eftersom 

möjligheten till att ladda upp eget material finns på hemsidan uppfyller det hur Jenkins 

faktiskt beskriver fankulturen, ett sätt att delta utan ekonomiska motiv. Helt enkelt en chans 

att få vara med i communityt och bidra på sitt eget sätt. Detta återfinns på Rooster Teeths 

webbplats på mer än bara forumet då en användare faktiskt kan ladda upp filmer direkt till 

producenterna.  

5.4 Textuell analys  

5.4.1 Text 1      

Den första texten är en sammanfattning från en 24 timmars livesändning, klippet är alltså inte 

en 24 timmars livesändning, som Rooster Teeth hade där de samlade in pengar till en 

välgörenhetsorganisation som försåg speciella barnsjukhus med spel för sjuka barn. I klippet 

från redaktionen TheKnow återberättar programledaren om hur mycket pengar de fick in från 

communityt och tackar alla som var med och hjälpte till. Livesändningen var något 

användarna kunde delta i igenom att chatta direkt med producenterna samt att donera pengar.  

Det fanns även så kallade Stretch goals, delmål i doneringen som uppnåddes efter en viss 

summa pengar samlades in. När dessa delmål uppnåddes gjorde även producenterna en 

specifik handling.  

  

Tilltal och relationsbyggande språkhandlingar  

Programledaren Barbara Dunkelman börjar med att välkomna alla som tittar och förklarar vad 

klippet handlar om. Hon använder ordet “we” väldigt mycket för att inkludera både tittarna 

och producenterna, att de som tittade skulle varit lika delaktiga i välgörenhetsprojektet som 

producenterna. “we cried, we injured one another and embarrassed ourselves”. Eftersom 

användarna kunde delta i livesändningen syftar hon här till flera än bara producenterna under 

sändningen. Däremot är Dunkelman noga med att tacka alla som bidrog och donerade pengar 
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till välgörenheten igenom att skilja på producenterna och användarna och menar på att fansen 

är att tacka för allting.  

  

Texten riktar sig till en väldigt specifik grupp människor, deras Community vilket ökar 

känslan av personligt tilltal och inkluderande för användarna. De användare som hjälpte till att 

donera har då lättare att identifiera sig med texten medan de som inte har någon aning om 

välgörenhetsorganisationen eller Rooster Teeth inte kommer att förstå mycket, inte heller vem 

eller vilka texten riktar sig till. Eftersom livestreamen hade stretch goals kunde också 

användaren få en mer interaktiv upplevelse, igenom att donera pengar och sedan se 

producenterna utföra uppdrag. På så sätt fick användaren en större känsla av kontroll över 

innehållet men visste även att det måste ske en gemensam ansträngning från communityt för 

att den summan pengar skulle kunna nås. Vilket också kan göra att användaren blev som en 

producent istället för deltagare, som genom att donera pengar skapade innehåll. Communityt 

engagerar sig för att tillsammans kunna nå dessa delmål eftersom de har en känslomässig 

koppling till profilerna och vill hjälpa till, användarna blir alltså delaktiga i utförandet av 

dessa uppdrag. I texten finns ingen direkt uppmaning till interaktion eller länkar för 

användaren att söka sig vidare genom. Istället fungerar klippet som en reklam för hur roligt 

producent och användare kan ha tillsammans på sitt Community och när de gör saker som till 

exempel en livestream.   

  

Tack vare fankulturen finns alltså ett Community som producenten kan tilltala och som de har 

kännedom av. Eftersom communityt består av fans kunde de också ha dessa stretch goals tack 

vare användarnas och producenternas redan etablerade relation då de sedan tidigare vet hur 

mycket engagemang och deltagande de kan räkna med. Communityt arbetar alltså för ett 

gemensamt mål, vilket i det här fallet var bland annat pinsamma bilder på profilerna; “John, 

Gus, Lavar and Jack also released embarrassing photos”. Med tekniken förklaras det också i 

texten att det blir enklare att delta, att en dator krävdes eftersom det inte sändes på TV. 

Rollerna producent och användare suddades ut och användaren tackas för sin medverkan i 

produktionen, eftersom det var tack vare användarna som allting hände och resultatet blev 

pengar till ett gott ändamål. “If you joined us or contributed, thank you guys so much and 

we hope you will be do so again next year“. Användaren får ett personligt tack här för vad 

som verkar vara en personlig medverkan i produktionen, även om de bara hade skickat in 

pengar.  
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Intertextualitet  

Det visas också en rad med klipp från livesändningen i form av highlights, höjdpunkter, vilket 

också stärker relationen till de som var med och såg den då de också kanske tyckte att samma 

stunder var de bästa. Eftersom det redan finns en etablerad relation mellan Rooster Teeth och 

denna grupp människor som tilltalas, öppnar det också upp för att interna relationer kan 

förstärkas; “Early in the morning we called Adam Kovic who hopped on a plane that day and 

joined us for a game of twister, where Gavin kicked Michael in the face, great friendship. 

Our Lazer team champion Alan Ritcshon joined the stream in the wee hours in the 

morning, gave push up rides” Här måste användaren veta vem Adam Kovic är, hur 

vänskapsrelationen mellan Gavin och Michael är och vad Lazer Team är för något. De 

användare som vet att Adam Kovic arbetar på ett liknande företag men samarbetar med 

Rooster Teeth mycket, att Gavin och Michael som är två profiler från Achievement Hunter 

har en speciell relation eller att Lazer Team är långfilmen Rooster Teeth håller på att 

producera, kommer kunna identifiera sig bättre med texten och vad som händer. Här har 

producenten skapat en bild av vad den tilltänkta läsaren i deras Community känner till och kan 

därför säga dessa annars smala referenser. Igenom att visa dessa highlights till användare som 

redan känner till referenserna visar det också en slags gemenskap som producenterna och 

användarna har.  

  

Aktiva deltagare belönas i texten för deras medverkan och överallt finns det referenser som 

hänvisar till andra plattformar eller produktioner. “Jack announced a Let’s play live event 

here in Austin that could potentially go national”. Textens intertextualitet återfinns hela tiden 

då de gör dessa referenser, Let´s play live är en liveshow från Let’s play redaktionen som 

kanske kommer gå på turné. Användaren får också veta att Ryan, en annan profil från Let’s 

Play twittrade för första gången: “Ryan Tweeted his first ever hashtag which of course is 

groundbreaking”. Här syftar producenten på att det var under förra årets 24 timmars 

sändning som Ryan skapade sitt första twitterkonto och sålde sin första tweet till en 

användare.  

  

För att förstå intertextualiteten och de interna referenserna kräver nästan att användaren har 

följt Rooster Teeth under en längre period. Eftersom de refererar till många andra texter så 

blir det också som en presentation om hur roligt de har det och att användaren är delaktig i 

skapandet. Utan att användaren får en direkt uppmaning till interaktion får användaren en 
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blick på sammanhållningen och underhållningen som medföljer om man blir en aktiv 

deltagare i deras Community.  Tack vare producenternas kännedom om communityt kan de 

också göra referenser till sådant som går utanför sitt eget företag till exempel sociala medier 

eller andra spelserier: “We released new exclusive clip of RWBY animation depicting what 

would happen if a Locust got attacked by a shark”. I den här meningen tar producenten 

avstånd från användaren och säger vad de gjorde för användarens skull. Under hela 

livesändningen så fanns det så kallade Stretch goals, vilket innebar att om de fick in en viss 

summa pengar visade eller gjorde de något som användaren skulle tycka om eller ville se. I 

citatet ovan ser man tydligt intertextualitet då den har smala referenser för Rooster Teeths 

fans, RWBY är en animerad serie som Rooster Teeth skapar och Locust är en referens till en 

spelserie.  

5.4.2 Text 2      

Det är bara en som talar i detta klipp, Burns, VD för Rooster Teeth. Han sitter i en biosalong 

för att berätta om Rooster Teeths första filmprojektet som ska startas. Han riktar sig primärt 

till Rooster Teeths Community och som tidigare nämnt är fankultur och Community 

sammanlänkade när det kommer till gemensam ansträngning för att få mer innehåll och 

kanske även chansen att bidra till skapandet av nya produktioner.  

  

Tilltal och relationsbyggande språkhandlingar  

Burns tilltalar tittarna med ni när han talar om användarna och vi om producenterna, vilket i 

sig är en ganska exkluderande formulering om han vill försöka skapa en känsla av tillhörighet. 

Detta betyder dock inte att tittaren faktiskt blir exkluderad, då Burns hela tiden refererar till 

vad fansen vill ha och att det är de som inspirerat till filmen: “Alright, well I just wanna say, 

that we would not even be in this position to take this next step if it wasn’t for all your 

support over the years. We can’t thank you enough for that; hopefully you want to be part 

of this next stage of our journey as we go forward”.  

  

“But as you can imagine, making movies is a lot more expensive than making web-content.  

We’ve been working on ‘Lazer Team’ for years now”. Här riktar Burns fokus mot att 

filmen varit planerad länge och att dessa produktioner är dyra. Därför behöver Rooster Teeth 
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hjälp, och det är bara communityt som kan hjälpa dem. På sättet han uttrycker sig låter det 

dock som Rooster Teeth redan har det som krävs för att göra filmen;  

“And so while we are ready to make this movie, we need your help to make it as big as we 

possibly can”. Vad som communityt då bidrar till verkar vara att Rooster Teeth ska kunna ha 

råd med mer film, extra specialeffekter eller liknande. Sättet han uttrycker sig är viktigt för att 

faktiskt lyckas locka folk till att bidra med pengar, trots att de kanske inte får så mycket att 

säga till om i produktionen.    

  

Syftet med denna video är att få användare och fans in till en finansieringssida som heter 

IndieGoGo, där en användare kan stödja en produkt eller ett företag med pengar för att de ska 

kunna göra dessa projekt med hjälp av så kallad crowdfunding. Burns vill övertyga 

användarna att gå in och stödja deras film genom att skänka pengar, genom uppmaningar. Vad 

han säger för att få användarna att gå in blir intressant, då det egentligen inte handlar om det 

vidare begreppet deltagande. Användarna här får ingen större makt över vad filmen faktiskt 

kommer att handla om genom sitt bidrag, inte heller får de veta mycket mer om filmens 

produktion om de inte donerar en viss summa.  

 

Det huvudsakliga övertygsmedlet som Burns använder är att det finns perks eller belöningar 

till de som bidrar till filmen: “So here on IndieGoGo we’ve created an entire list of perks 

based on your favourite Rooster Teeth shows. We have perks based on ‘RWBY’, ‘RED vs  

BLUE’, ‘Achievement hunter’, the ‘RT podcast’. We have exclusive merchandise that’s based 

on ‘Lazer Team’ we’ll never offer anywhere else ever again”.  

  

Intertextualitet  

Här kommer även intertextualitet in, då Burns refererar till Rooster Teeths andra produktioner 

och till användarnas kunskap om dessa produktioner, samt att hela videon i stort är ett steg 

utanför vad som kan klassas som Rooster Teeths vanliga produktioner. Texten står inte för sig 

själv då den refererar till bland annat Red Vs Blue och RWBY. Dessa referenser gör också att 

användare som vet vilka dessa serier är känner sig mer personligt tilltalad då användaren 

förstår producenten i texten.  

  

Det som även blir en bidragande faktor är känslan av att missa något då de som donerar får 

exklusivt innehåll och produkter. Detta bidrar även till att de som faktiskt donerar får känslan 
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att tillhöra den utvalda skaran eller vara ett steg närmare producenterna. Det blir ännu ett skäl 

till att delta, en lockelse.  

  

Burns säger också att varje gång Rooster Teeth är på ett konvent så frågar fansen, ni, om en 

film. “The other part of that answer of ‘why are you guys making a movie’ is because you all 

keep asking us about it. Every time we go to an event or a convention where we run in to the 

audience and the fans, they say: ‘when are you guys gonna make a movie?’”.  

 

En parafrasering av vad Burns säger i klippet kan låta krass, men i princip säger han: Vi ska 

göra en film, men ni måste hjälpa till med pengar. Kom ihåg att det var ni som ville ha en.  

Tack på förhand. Detta går inte emot vad Jenkins säger om fankulturen, att fans ofta inte 

behöver få allt tillbaka någon ekonomisk vinning, så länge de kan avnjuta sitt intresse 

(Jenkins, 2006). Betyder det att fans inte har några problem också att faktiskt göra ekonomisk 

förlust för att se en produktion bli av?  

 

Crowdfunding har nyligen blivit populärt och även många större företag har gjort kampanjer 

för att testa målgruppen och se hur pass efterfrågad en viss produkt är. Så att Rooster Teeth 

använder crowdfunding borde inte överraska deras fans, inte heller avskräcka dem från att 

bidra med sina egna pengar. Burns uppmanar till deltagande genom att vädja till fansen och 

det faktum att denna film är efterlängtad. Inte bara av fansen men utan från Rooster Teeths 

sida också då Burns i inledningen säger “When I first met Matt Hollum, my production 

partner back in college. It was to make a movie. That was the first step in the journey which 

became Rooster Teeth”. Att alla vinner på denna film blir det som uttrycks.  

 

5.4.3 Text 3  

I denna text hörs många röster där användaren blir välkomnad till AH Community sidan. En 

sida där alla användare kan vara med och producera egna klipp på en unik plattform enbart för 

användarna. Det kan vara allt från Let’s Plays till guider om hur man klarar en bana i ett visst 

spel. Kanalen är enligt dem själva Achievement Hunter-communityts hem “Home of the 

Achievement hunters”. Det användaren behöver göra för att bli publicerad på kanalen är att 

spela in en film och skicka in den till AH Community för att få den godkänd.  
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Tilltal och relationsbyggande språkhandlingar  

Alla kan känna sig hemma och vara del av något större, ett Community. Det förklaras också 

att det är här alla fans och användares produktioner publiceras. Det följs med en rad av olika 

alternativ på vad en användare kan skapa för typ av material.  

“Maybe it’s an easter egg that you never knew existed? [...]Maybe it’s a completely new and 

original series that will instantly become your favorite? [...] that game that you’ve been an 

idiot not to check out?”  

  

Det personliga tilltalet återfinns också i texten då de suddar ut rollerna som producenter och 

användare, det är vi; “We are the AH Community and this is our home”. Communityt blir 

alltså engagerat och skapar kollektivt material till kanalen som alla kan se och det spelar inte 

heller någon roll om filmerna man gör inte blir särskilt bra “We’re all equals here”. Här blir 

det också ett tydligt tecken på hur producent och användare suddas ut. Då kan det också tolkas 

att ingen användare troligtvis kan få betalt för att skapa innehåll eftersom det är enbart fans 

som producerar på en plattform av fans, för fans. Det personliga tilltalet i texten beror på som 

i tidigare texter den specifika gruppen som tilltalas, deras Community. I det här fallet ett slags 

sub-community enbart för Achievement Hunters-redaktionen. Detta betyder också att det 

redan finns en existerande relation mellan producent och användare. I texten får användaren 

också veta att man inte kan ladda upp vad som helst.  “Check out AHuploads.com and read 

the submission approvals”. Filmerna måste först gå igenom en redaktör som bland annat ser 

till att det finns en tydlig koppling till AH, till exempel att AH loggan finns med.   

  

Producenten behåller alltså mycket av kontrollen över innehållet och blir som en gatekeeper 

för vad som får publiceras eller inte. Att skicka in sitt egna klipp är däremot helt 

förutsättningslöst.  Vem som helst kan alltså vara med och skapa till detta relativt nya 

fenomen och i texten får användaren höra att kvalitén kan och får variera, bland annat behöver 

man en mikrofon för att kunna skapa filmerna men i klippet varierar ljudkvalitén på dessa 

mikrofoner mycket. Deltagarkulturen och kommunikationsriktningen som erbjuds här tillåter 

användare att vara producent igenom att aktivt delta i denna produktionsform.    
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Intertextualitet  

Användaren kan välja många olika sätt att delta på och i texten presenteras förslagen av andra 

Community-medlemmar. Fans får inte betalt för dessa videos och gör det för nöjes skull i 

hopp om att deras material ska nå ut till flera med hjälp av att många följer kanalen.  

Även denna text genomsyras av intertextualitet, till exempel “Maybe It’s an achievement 

guide” eller “easter egg” då användarna vet att på Xbox kan man få belöningar om man utför 

vissa uppdrag på ett speciellt sätt, till exempel klara en bana på så kort tid som möjligt, och får 

då så kallade achievements points som visas på användarens Xboxprofil eller att easter eggs 

som är små referenser av spelskaparna i spelet, till exempel att Achievements hunters logga 

kan synas i ett spel eller att någon från Rooster Teeth har en replik i ett spel. Användaren som 

vill börja göra samma sak som Rooster Teeth, PewDiePie eller liknande  

YouTubekanaler får i texten många anledningar för att börja producera till Achievement 

Hunters Community.   

  

Det är jämställt, man behöver inte oroa sig för om ens film skulle vara dålig eller sämre än 

någon annans, det är en sida fylld med engagerade fans.  Ens film kan handla om just vad man 

själv är intresserad av, vill man skapa och skriva manus som i en machinima eller vill man 

bara visa hur man klarar en bana i ett spel enklast? Att delta är inte svårt här och användaren 

behöver inte heller känna någon press på sig. Användarna i communityt kan alltså på kanalen 

bidra med relevant information som är omtyckt av resten av användarna på kanalen. 

Användarna här har tillgång och kan publicera sitt material/ bidra oavsett var i världen de 

befinner sig.  

 

5.4.4 Sammanfattning av den textuella analysen  

Alla dessa texter har gemensamt att de målar upp en bild av sitt community, en idealisk bild 

av hur Rooster Teeths fans alltid får vara med i roliga sammanhang samt vilken stark relation 

som finns mellan producent och användare. De målar denna bild på olika sätt med hur de 

tilltalar sina fans, men alla hade fokus till att användarna, fansen, var de som var de viktigaste 

med Rooster Teeth. På detta sätt kan det även kopplas till fankulturen och deltagarkulturen, 

för enligt Jenkins har en konsument ett behov att vara del av något större än sig själv (2006). 

Det finns tydliga tecken på att Rooster Teeths community har det som kännetecknar ett typiskt 

community enligt Jenkins teorier då det i till exempel text 1 påvisas att de arbetar tillsammans 

för ett gemensamt mål (2006), i detta fall stretch goals. Det finns också mycket som tyder på 
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att användarna i communityt som deltar inte gör det för en ekonomisk vinning då de skänker 

och donerar pengar till Rooster Teeth för att få mer innehåll. Denna relation är enligt Jenkins 

(2006) ett tydligt exempel på hur företag lärt sig nyttja fankulturen för ekonomisk vinning. 

Även om deltagandet i sig inte beskrivs i texterna så beskrivs vad en användare kan förvänta 

sig av att vara delaktig på webbplatsen, vilket är det absolut främsta sättet Rooster Teeth 

lockar till deltagande.  

  

5.5 Resultatredovisning  

Interaktiviteten på Rooster Teeths webbplats visade sig ligga på en medelhög grad av 

interaktiva funktioner och möjligheter. McQuails argument om att nya medier definieras 

utifrån dess stora koppling till interaktivitet (2010) stödjer därför analysens resultat, där 55 

sidor av 112 hamnade på grad fem på interaktivitetsskalan, alltså där en användare kunde 

interagera till viss del med materialet på webbplatsen. Samtidigt blev 

trevägskommunikationen, då en tredje part får tillgång till informationen väldigt representerad 

i materialet med totalt 70 sidor av 112. Detta eftersom de bestod av interaktiva sidor där 

användare kunde kommentera och diskutera med varandra och där producenterna kunde vara 

delaktiga från och till. Även om resultatet visar att de platser som hade högst grad av 

interaktivitet var forumet, då användare och producent deltar på samma villkor. Var på sätt 

och vis var väntat, hade Rooster Teeth andra sidor som anpassade sig och riktade sig direkt till 

användarna, där användare bland annat kunde publicera eget material och påverka innehållet 

på sidorna. Dessa innefattade bland annat sidorna Submit Videos och Groups där användarna 

själva kunde skapa nya grupper eller ladda upp filmklipp till Rooster Teeths webbplats.   

  

Det fanns även sidor där användare kunde skapa egna events och dela dessa med varandra. 

Rooster Teeth erbjuder även många olika sätt för användaren att kommunicera med 

producenterna eller andra användare. Den tekniska biten av interaktion på webbplatsen och 

som producenterna berättar om i språk blir väldigt begränsad för användaren. Användare kan 

kommentera, dela och ta del av diskussioner på webbplatsen men på ofta enbart på 

producenternas villkor eftersom vad som hamnar högst upp på sidan som användare ser först 

är ofta bestämt av producenterna.  
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Hellre kan det tolkas som att Rooster Teeth öppnar upp för användare att ha en öppen dialog 

med varandra utan att Rooster Teeths producenter eller moderatorer skulle behöva blanda sig 

in så mycket. Ett forum som är självgående är antagligen också mycket billigare i drift än att 

alltid behöva ha anställda som är lika aktiva som användare. Det ger också en bra plattform 

för användarna att kunna organisera sig med varandra och skapa sina egna events i länder som 

Rooster Teeth sällan eller aldrig besöker på mässor vilket ger bra PR för företaget. Så för att 

svara på vilka sätt en användare kan delta, är det via kommentarer, forum, chattar och 

specifika sidor de kan ladda upp en egen video. Dock är en användare begränsad till att delta 

på redan förbestämda villkor, användaren kan kommentera där det tillåts eller ladda upp en 

film efter förutbestämda regler, till exempel hur en let’s play byggs upp.  

 

Producenten behåller kontrollen och bestämmer hur användaren ska kunna delta men det 

verkar inte vara något som stör deras flera miljoner användare, som blir begränsade men där 

för att vara del av något större än sig själv (Jenkins, 2006). Så för att svara på frågan om hur 

användarkontrollen och kommunikationen ser ut på webbplatsen, fick användaren en låg 

andel kontroll men många möjligheter till trevägskommunikation. I den textuella analysen 

blev det tydligt att producenterna på Rooster Teeth är väl medvetna om sitt community då det 

återfinns många smala referenser och koder i texterna. Många referenser som producenten tar 

upp i texterna hänvisar till tidigare texter från Rooster Teeth och blir som interna skämt 

mellan producent och användare. Detta stärker relationen mellan Rooster Teeth och deras 

community då många känner igen referenserna. Det blev också tydligt att relationen mellan 

producent och användare redan är etablerad.  

 

Ett personligt tilltal och ett löfte om sammanhållning kan locka fler till att bli registrerade 

medlemmar. Rooster Teeth öppnar gärna upp för dialog mellan sina användare men mindre 

producent till användare utan till sitt community i stort. Deltagandet blir då att en användare 

faktiskt får möjligheten att själv bidra till innehållet, vilket ger Rooster Teeths uttalande om 

hög användarnärhet någon form av grund då både den kvantitativa innehålls-och textuella 

analysen visade att användaren erbjuds möjlighet till interaktion tekniskt på hemsidan. 

Rooster Teeth uppmanar sina användare att delta på ett synligt sätt, som i Ferber m.fl. (2007) 

modell innebär trevägskommunikation där alla kan se meddelandet, budskapet blir öppet till 

alla istället för specifikt till en ensam användare.  
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Producenterna på Rooster Teeth lockar dock inte användare till deltagande igenom de 

tekniska möjligheterna till interaktion som finns på webbplatsen, utan målar istället upp 

bilden av sitt community som ett jämställt och välkomnande hem för fans att interagera med 

varandra och producenterna på. De vill också visa den sammanhållning användaren kan få 

vara del av, genom att benämna sig som ett hem för alla som delar intresset och säkerligen 

också med sin profilering. De tekniska möjligheterna finns där som ett stöd för dessa 

användare att ha möjligheterna till interaktion, men tas på sätt och vis för givet då det är något 

som ska finnas genom det producenterna uttrycker om webbplatsen och sitt community.  
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6. Diskussion  

Enligt den interaktivitetsskala vi använde oss av i den kvantitativa analysen är ett betyg över 

fem tecken på hög användarkontroll, eller möjligheten till någon form av högre deltagande. 

Men när blir egentligen interaktivitet deltagande? Att kunna ladda upp eget material på 

Rooster Teeths webbplats var en tröskel ett större deltagande, det var först där som 

användaren fick en så pass stor möjlighet till att bidra till innehållet på webbsidan bortsett från 

att lägga upp kommentarer och skriva foruminlägg. Men det betyder inte heller att en 

användare faktiskt får påverka innehållet på webbsidan, för även om användaren laddar upp 

ett klipp till någon av de tre kanalerna som tillät det, påverkar det inte hur producenterna 

väljer ut klippen. Det påverkar inte heller Rooster Teeths innehåll i sin helhet utan de kanaler 

som vill ha material från användarna är specifikt utformade för det ändamålet. Det behöver 

inte betyda att det inte uppskattas eller inte behövs, men deltagandet kanske inte är så stort 

trots allt. Om en användare faktiskt kunde ha en påverkan över en produktion var något som 

inte märktes av i analysen, detta är dock inget som skulle vara orimligt med tanke på den 

relation Rooster Teeth tycks vara med sina användare. Då de också bjuder in till deltagande 

finns det säkert ställen en användare kan ta mer kontroll, men som sagt inte syntes i just denna 

analys.   

  

Detta bidrar även till frågan om det finns fler typer av deltagande än bara ett. Som vi gått 

igenom tycker Jenkins (2006) att det räcker att vara del av en helhet, att få vara med på ett 

hörn eller ta en liten plats i maskineriet, medan det vi mer lyft fram som deltagande är när en 

användare får bidra med material till webbplatsen. På så sätt kanske dessa två olika typer av 

deltagande finns representerade på Rooster Teeths webbplats, men i vidare bemärkelse var 

deltagandet som sagt begränsat.  

  

I de klipp som analyserades djupare så finns exempel på när VD:n Burns ber sitt Community 

om pengar för att finansiera Rooster Teeths kommande långfilm. Han pekar på hur det hjälper 

dem och att fansen är anledningen till Rooster Teeths framgång. Men användarna som ger 

sina pengar till projektet får fortfarande inte påverka hur filmen skapas eller vilken riktning 

den tar. Det idealiska deltagandet som uppstår på internet när producent och konsument hela 

tiden jobbar med varandra med lika stort inflytande kan inte riktigt ses på webbplatsen eller i 

Rooster Teeths produktioner. Samtidigt erbjuder Rooster Teeth sitt community många olika 
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sätt att vara en del i gemenskapen och en hängivenhet till sina fans som gör, trots många 

möjligheter, det begränsade deltagandet nästan glöms bort. Det finns många olika sätt att delta 

på i denna nya världsordning av internetbaserade produktionsbolag, för även om Rooster 

Teeth behåller den absolut största kontrollen av sitt material finns fansen som den största 

anledningen till varför de gör sitt material.      

  

Svaren vi fick fram kunde stundvis verka väntade, då olika sidor såsom forumet och chattrum 

fick den högsta graden av interaktivitet. Därför var även modellen över 

kommunikationsriktning användbar då vi kunde gå djupare för att se hur dessa sidor riktade 

sig till användarna. Tillsammans med den textuella analysen blev det enklare att undersöka 

hur Rooster Teeth använder sig av språket för att locka till deltagande och hur användare kan 

delta. Det är svårt att se hur resultatet skulle kunna vara annorlunda då den grad av interaktion 

som uppstår känns rimlig för en webbplats med forum och videoklipp. Det var då hellre mer 

intressant att hitta de sidor som tillät en användare att ladda upp egna filmer på hemsidan.   

  

Eftersom denna uppsats använde sig av två olika metoder, blev resultaten i två separata delar. 

Det som skulle kunna sägas vara den mest gemensamma faktorn, är att vi faktiskt kunde se 

vilka möjligheter till interaktion som fanns på webbplatsen tillsammans med att Rooster Teeth 

själva gör reklam för dessa olika delar vilket skapar interaktion och deltagande. Detta 

fungerade väl som en fallstudie över hur en populärkulturell webbplats i dag kan, och till viss 

del kanske ska fungera. Om deltagarkulturen växer sig starkare på liknande sidor skulle det 

även vara intressant att undersöka, och hur detta kommer utvecklas inom de närmsta åren. 

Men bara genom att göra studien på Rooster Teeth visade tecken på ett större fokus mot sina 

användare och hur de bäst kunde bidra till webbplatsens och communityts fortsatta 

utveckling.  

  

Det är viktigt att påpeka att en användare och aktiv deltagare kan skapa innehåll utan att bli 

utnyttjad och gör det helt för egen vinning, men som tidigare nämnt var inte fokus på denna 

uppsats den ekonomiska aspekten vilket också gjorde det lättare att tolka resultatet utifrån 

Jenkins deltagarkultur (2006) som mer bredare beskriver att användare inte nödvändigtvis 

behöver tjäna pengar på vad de gör. Att undersöka varför dessa deltagare bidrog med material 

utan att räkna in ekonomisk vinning blev mer intressant då det uppstår en annan anledning till 

deltagandet, genom att undersöka uppmaningar och möjligheter på webbplatsen kan slutsatser 
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dras om att en användare ser eget värde i att delta genom att få vara med i Rooster Teeths 

familj eller gemenskap. Denna aspekt blir då intressant till just frågan varför de deltar som 

inte riktigt var fokus i denna analys, men som skulle kunna utvecklas till vidare forskning. Det 

var enkelt att se att Rooster Teeth har många användare och många som tycker om att delta, 

även många som är villiga att spendera pengar på att få innehåll. Däremot var det svårt att se 

hur många det är som faktiskt väljer att delta aktivt utan att gå igenom varje användarskapat 

material för sig och leta upp aktiva användare. Men tillräckligt många användare syntes på 

webbplatsen för att förstå att det rör sig om ett stort deltagande. Det är också en sak som ofta 

syns i andra texter än på Rooster Teeth att det alltid finns ett mörkertal av användare som bara 

tar del av materialet och inte skapar eget.  

  

I textanalysen kunde vi hitta många tecken på hur Rooster Teeth hela tiden refererade inom 

sina egna produktioner och hänvisade till personer och händelser som enbart användare som 

följt Rooster Teeth länge skulle kunna förstå. Detta ansåg vi bidra till den familjära 

stämningen för de redan aktiva användarna, men hur skulle det ses av en ny användare? 

Risken finns att dessa referenser och den stora intertextualitet inom Rooster Teeths 

produktioner, blir uteslutande för en grupp användare som ännu inte kommit in i familjen. Det 

som är intressant är hur producenternas sätt att locka till deltagande kan vara lika 

avskräckande för deltagande, detta var inget denna uppsats kunde ta hänsyn till men som 

skulle vara intressant att återkomma till.    

  

Företag som Rooster Teeth Production har funnits länge och vuxit sakta fram tills i dag då de 

tar sin plats som riktiga produktionsbolag med anställda och stor omsättning. Länge har det 

varit svårt att definiera den här typen av företag men produktioner som utgår ifrån att spela 

Tv-spel har visat sig vara en mångmiljonindustri, ett tåg som Rooster Teeth och många andra 

hoppade på för över ett decennium sedan.  

6.1 Metoddiskussion  

Det svåraste med att använda denna delade metod, innehållsanalys/textanalys, var att få ett 

samband genom de olika resultaten. Det fanns även en risk att resultatet av innehållsanalysen 

skulle vara intetsägande om graden av interaktivitet enbart var hög på väntade platser såsom 

till exempel forumet och inte på några andra sidor. Till lika stor del var själva urvalet till 

textanalysen en avvägning om vad som bäst skulle representera Rooster Teeth och deras 
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material. Detta löstes genom noggrant urval, men för att göra analysen ännu tillförlitligare 

skulle en mer omgående analys av fler utvalda klipp eller större material vara nödvändig. Men 

på grund av uppsatsens omfattning kunde inte detta genomföras. Metoden som uppsatsen 

byggdes efter har bara använts för att analysera politiska webbplatser tidigare, vilket gjorde 

korsreferenser svårare. Men den fungerade bra till det ändamål vi använde den till, så i 

fortsättningen kan nog denna metod fungera på andra olika typer av webbplatser av spridda 

genrer.   

6.2 Vidare forskning  

Det finns många följdfrågor som dyker upp och som hade varit intressant till vidare forskning, 

till exempel hur Rooster Teeths intertextuellt lockar till deltagande eftersom vi hittade spår av 

det överallt, uttalanden, föreläsningar, intervjuer etc. Även att sätta innehållsanalysen i 

kontext med en liknande sida för att se hur interaktiv Rooster Teeth är i jämförelse med resten 

av internetbranschen.  

  

Det blir viktigt för ett företag som Rooster Teeth att synas på så många ställen av internet som 

möjligt, vilket betyder att dem säkerligen kan locka användare till deltagande på fler sidor än 

sin egen. Är det så internetföretag överlever? Genom att existera på så många ställen som 

möjligt för potentiella användare att hitta? Hur mycket arbetar ett community för att rekrytera 

nya medlemmar? Frågor som dessa kanske kan besvaras med vidare forskning kring hur 

deltagarkultur och konvergens bidrar till communitys som sträcker sig över gränserna från 

specifika sidor och dess innehåll. Eftersom denna uppsats är en fallstudie över enbart Rooster 

Teeths roll i dagens internetbaserade produktionsnät kan liknande studier göras på andra 

sidor. Möjligtvis med samma variabler för innehållsanalysen då metoden är utvecklad för att 

mäta interaktivitet. En annan intressant punkt att undersöka närmre skulle vara den 

psykologiska eller sociologiska delen av deltagande, med centrala frågor som; Är deltagandet 

bara upplevt på Rooster Teeth och vad är det som får användare att delta?  
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8. Bilagor  

Bilaga 1 – Kodbok  
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Bilaga 2 – Transkriberingar  

  

Transkribering klipp 1:  

Kanal: The Know  

Publicerades den 27 okt. 2014  

(Dunkelman) Welcome to TheKnow. I’m Barbara Dunkelman and over the weekend Rooster 

Teeth held our 24 hour livestream to help benefit Extra Life. A charity benefiting children's 

miracle network hospital by providing video games and board games for kids to play with 

while they’re stuck in the hospital having a seriously hard time. We laughed, we cried, we 

injured one another and embarrassed ourselves to help entertain you guys and raise money for 

the kids. During the 24 hour period from 8 am on Saturday to 8 am Sunday we raised 243,030 

dollars in donations and sold 234,054 steam exclusive posters, with the proceeds from those 

sales also going to Extra Life. In total you guys put up an amazing 442,  

389 dollars in the pot to help make kids’ lives better and we’re so grateful for all your support 

and involvement. Here are some of the highlights. Early in the morning we called Adam 

Kovic who hopped on a plane that day and joined us for a game of twister, where Gavin 

kicked Michael in the face, great friendship.   

Our Lazer team champion Alan Ritcshon joined the stream in the wee hours in the morning, 

gave push up rides, revealed his first alcoholic beverage was a sangria and threw a gallon 

sized grenade of macaroni and cheese that burst all over… the floor. But that’s OK though 

because I had already put my whole arm in the same jug of macaroni and cheese which was 

super gross. And then later died my hair purple, for the kids. Levar Burton joined us for a 

special stretch goal and red his children's book The Rhino Who Swallowed the Storm as well 

as our other favorite bedtime story: go the fuck to sleep. Blaine got his chest waxed, we 

released new exclusive clip of RWBY animation depicting what would happen if locust got 

attacked by a shark, Jack announced a Let’s play live event here in Austin that could 

potentially go national. Ryan Tweeted first ever hashtag which of course is groundbreaking 

and released the infamous gnome picture that's not so infamous after all. But John, Gus, Lavar 

and Jack also released embarrassing photos just to make up for it. And we showed the first 

photo of Gavin in character on set of Lazer team, yep it’s definitely a good one. It’s 

impossible to sum up 24 hours’ worth of shenanigans so briefly but we had a great time and 
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we hope you did to. If you joined us or contributed, thank you guys so much and we hope you 

will be do so again next year. You guys truly are the best. Now go the fuck to sleep.    

Transkribering klipp 2:   

Kanal: Rooster Teeth  

Publicerades den 6 jun. 2014  

Rooster Teeths VD Burns kommer in i bild och sätter sig i en biosalong:  

Hi everybody! I’m Burnie, and after 11 years of making content of the internet. Rooster Teeth 

is ready to take the next, big step forward in its journey. And we’re asking for your help to 

make that happen.  

Over the course of the next few months, we’re going to be producing our first ever, live 

action, feature length comedy called “Lazer Team”. It’s a sci-fi comedy, and you might be 

asking yourselves: “Rooster Teeth, why are you guys making a movie? What’s different, 

what’s changed?” But the truth is, we’ve always been movie-guys. When I first met Matt 

Hollum, my production partner back in college. It was to make a movie. That was the first 

step in the journey which became Rooster Teeth, which hopefully, if you’re watching this 

video, you know and love.   

The other part of that answer of “why are you guys making a movie” is because you all keep 

asking us about it. Every time we go to an event or a convention where we run in to the 

audience and the fans, they say: “when are you guys gonna make a movie?”  

The answer to that question is: now! We are making a movie now, and that movie is Lazer 

Team. But as you can imagine, making movies is a lot more expensive than making web 

content. We’ve been working on “Lazer Team” for years now. Waiting to get to the point 

where Rooster Teeth could really grow as a company to actually make that movie. And so 

while we are ready to make this movie, we need your help to make it as big as we possibly 

can.   

So here on IndieGoGo we’ve created an entire list of perks based on your favorite Rooster  

Teeth shows. We have perks based on “RWBY”, “RED vs BLUE”, “Achievement hunter”, 

and the “RT podcast”. We have exclusive merchandise that’s based on “Lazer Team” we’ll 

never offer anywhere else ever again, and there’s gonna be unique access for you to see, as a 

backer, how we make this movie in production and pre-production. Alright, well I just wanna 
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say, that we would not even be in this position to take this next step if it wasn’t for all your 

support over the years. We can’t thank you enough for that; hopefully you want to be part of 

this next stage of our journey as we go forward.  

Thanks for watching the video, hope you support “Lazer Team”. I love you. I’m lonely, I’m in 

a movie theater by myself, I need friends!    

Transkribering klipp 3:  

Kanal: AH Community  

Publicerades den 7 apr. 2014  

En blandning av många olika användare från AH Community läser upp manuset.   

What’s up guys, welcome to AH community bits, home of the community hunters.   

This is where we the fans and followers of Achievement hunters put the awesome content that 

we create.   

What are you on about?   

Maybe it’s an achievement guide? Or a challenge you’ve been struggling with?   

And I am stuck. He totally…  

Maybe it’s an easter egg that you knew existed?   

And look at that, nine incineration cannons falls from the sky.  

Or hey maybe It’s a game that you’ve been an idiot not to check out. Like this, this game, 

yeah this one (Pekar på GTA V).   

Maybe it’s a brand new thing to do in a game that you never thought of?   

Maybe it’s a creating that you never believed existed, like the moon landing.   

Maybe it’s a completely new and original series that will instantly become your favorite.   

Sounds interesting? Well hey good news! You can submit your own video.   

Check out AHuploads.com and read the submission approvals.   

Before long you’re gonna be making videos to. They’ll be bad but mine are bad so don’t 

worry about it. We’re all equals here.   

We are the AH community and this is our home.   


