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Útdráttur 

Mannleg samskipti hafa breyst og þróast mikið á síðustu áratugum enda eru þau stór hluti af lífi 

einstaklinga. Kenningin um hálf-félagsleg samskipti er fremur áhugaverð því hún lítur á einhliða 

samskipti á milli einstaklinga sem þekkja ekki hver annan. Þessi kenning hefur verið tengd við 

margt en hefur lítið verið skoðuð í tengslum við streymisíður – sem hafa yfir höfuð verið lítið 

skoðaðar. Í þessari rannsókn er litið á hvernig hálf-félagsleg samskipti birtast á streymisíðum. 

Tekið er dæmi um streymissíðuna Twitch.tv sem náð hefur umtalsverðum vinsældum frá því að 

henni var hleypt af stokkum árið 2011. Til skoðunar eru þrír einstaklingar sem streyma efni á 

þessari síðu („leikarar“) ásamt áhorfendum þeirra. Þessir þrír hafa ólík einkenni og gefa þannig 

góða mynd af samskiptum á Twitch síðunni. Myndir voru teknar af spjallinu sem skrunaði 

framhjá streyminu og þær orðræðugreindar út frá hugmyndinni um hálf-félagsleg samskipti. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að hálf-félagsleg samskipti áttu sér stað óháð áhorfendafjölda en 

hins vegar voru þau ekki eins. Í streymisrás með mikinn áhorfendafjölda þurftu áhorfendur frekar 

að gefa peninga til að leikarinn tæki eftir þeim. Hins vegar þegar áhorfendafjöldi var minni var 

leikarinn líklegri til að lesa spjallið og ávarpa áhorfendur beint. Með því að geta talað við 

leikarann í beinni geta áhorfendur tafarlaust uppfyllt þá þörf sem þeir hafa til að halda uppi 

samskiptum við leikarann. Einnig kom í ljós að þó samskiptum „leikara“ og áhorfenda sé að 

jafnaði best lýst sem hálf-félagslegum verður línan á milli þeirra og almennra samskipta óskýrari 

eftir því sem áhorfendafjöldi minnkar. Leikararnir og áhorfendur þeirra voru skoðaðir í stuttan 

tíma og því má búast við því að dýpri skilning mætti fá með lengri athugun. Þessi rannsókn 

leggur grunninn að samskiptum á streymisíðum og hvernig samfélög á þeim haga sér, ásamt því 

að gefa innsýn inn í hvað hvetur einstaklinga að gefa peninga til þeirra sem á þeim streyma.  
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Abstract 

Human relations have changed and developed a lot in recent decades, as they are a large part of 

individuals' lives. The theory of parasocial interaction is relatively interesting because it looks at 

one-sided communication between individuals who do not know each other. This theory has 

been linked to many things, but little has been done yet to investigate it‘s role in connection with 

streaming sites –which in turn have not been studied much. This study looks at what parasocial 

interaction looks like on streaming sites like Twitch.tv, which has become one of the most 

popular streaming site since it‘s founding in 2011. It was decided to look at three individuals 

streaming on this site („actors“) along with their viewers. These three have different 

characteristics and thus give a broad overview of communication on the Twitch site. Screenshots 

were taken of the chat that scrolled past the stream and these were analyzed in relation to the 

theory of parasocial interaction. The results showed that parasocial interaction took place 

regardless of the number of viewers, but they were not identical. In streams with a large number 

of viewers they had to donate money in order for the actor to officially notice them. However, 

when the audience was smaller, the actor would rather read the chat and talk to the audience. By 

being able to talk to the actor live, the audience can immediately fulfill the need they have to 

maintain communication with the actor. It was also found that although parasocial interaction is 

always present, the lines between them and general interactions become blurred as the number of 

viewers decreased. The actors and their spectators were examined for a short time, so it can be 

expected that a deeper understanding could be gained with a longer examination. This study lays 

the foundation for communication on streaming sites and how communities behave on them, as 

well as providing insight into what motivates individuals to give money to those who stream on 

them. 
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Inngangur  

Ein af grundvallarhugmyndum félagsfræðinnar er að mannlegt samfélag sé skapað og 

endurskapað í samskiptum milli fólks (sjá Berger og Luckmann, 1966).  Með hliðsjón af 

hugmynd félagsfræðinnar um félagslega sköpun veruleikans öðlast sú tilgáta innan fjölmiðla- og 

boðskiptafræði um að raunverulega merkinu samskipta verið að skoða í ljósi samskiptaformsins 

(McLuhan, 1964) alveg sérstakt mikilvægi. Við þetta má bæta að mannleg samskipti eru talin 

vera mikilvæg fyrir andlega heilsu fólks og eru stór hluti af lífi einstaklinga. Þau samskipti hafa 

þróast þó nokkuð í tímans rás og með tilkomu internetsins breyttist allt. Margar kenningar um 

hvað samskipti eru og hvernig þau virka tóku á sig nýja mynd eða voru ekki talin eiga við í 

þessum nýja samskiptaheimi, ásamt því að nýjar kenningar komu fram. Ein þeirra er kenningin 

um hálf-félagsleg samskipti og sambönd (e. parasocial interaction & relationships) sem er 60 

ára gömul hugmynd sem fyrst var sett fram af Donald Horton og Richard Wohl (1956) og þá 

einkum um efni í sjónvarpi og útvarpi. Hugmyndin um hálf-félagsleg samskipti er tilraun til að 

lýsa því sambandi sem verður til á milli áhorfenda og svokallaðra „leikara“ – einstaklinga í 

sjónvarpi, útvarpi og öðrum miðlum – ekki síst hvernig og hvers vegna við finnum fyrir nánd eða 

einhverskonar vináttuböndum gagnvart fólki sem við höfum aldrei hitt augliti til auglitis.  

Hugmyndin um hálf-félagsleg samskipti var sett fram í fjölmiðlaumhverfi sem var mjög 

frábrugðið því sem nú er. Sjónvarp var að taka við af útvarpi þegar Horton og Wohl gerðu sína 

rannsókn 1956. Þessi hugmynd þeirra vakti ekki mikla athygli á þessum tíma en 20 árum seinna 

fóru fræðimenn að taka eftir henni meðal annars vegna þess að sjónvörp mátti finna á flestum 

heimilum í hinum þróaða heimi. Eftir 1990 kom veraldarvefurinn inn í söguna þó „internetið“ 

hafi verið til fyrr. Rétt fyrir aldamótin 2000 komu samfélagsmiðlar til sögunnar en áratugin þar á 

eftir jukust vinsældir þeirra og voru þær meiri en hjá útvarpinu (Liebers og Schramm, 2019). 

Svo kallaðar streymisíður (e. live streaming websites) hafa náð miklum vinsældum á 

síðustu árum. Þessar síður eiga ýmislegt sameiginlegt með sjónvarps- og útvarpsstöðvum fyrri 

ára en byggja einnig á samskiptum milli þeirra sem horfa á streymið við þá sem streyma. Þegar 

kemur að því að streyma eru samfélagsmiðlar í fararbroddi; Facebook, Instagram og fleiri 

netþjónustur bjóða upp á streymismöguleika en í þessari ritgerð verður sérstaklega litið á síðuna 

Twitch.tv sem sérhæfir sig í því að streyma. Þar eru einstaklingar í beinni útsendingu á netinu, 

opið fyrir alla að sjá og þeir geta lesið og talað við áhorfendur sína. Þetta er nokkuð ólíkt öðrum 
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vinsælum miðlum á borð við Twitter og Facebook; annað hvort eru samskiptin þar einhliða eða á 

milli einstaklinga sem þekkja hver annan eða hafa gerst „vinir“ á síðunum.  

Sem hluti af nokkrum samfélögum sem finna má á Twitch, hef ég þó nokkuð mikinn 

áhuga á því að fylgjast með hlutverki hálf-félagslegra samskipta í þeim heimi. Spurningin er því: 

Hvernig birtast hálf-félagsleg samskipti á streymisíðum líkt og Twitch.tv? Fyrir valinu urðu þrír 

leikarar og samfélög þeirra; litið var á samskiptin milli þeirra og þátttakenda. Einstaka skilaboð 

voru tekin til skoðunar og sett í samhengi við kenningar um hálf-félagsleg samskipti á meðan 

yfirlit alls efnisins var tekið saman til að fá breiðari sýn á það. Síðan Twitch.tv hefur ekki verið 

rannsökuð mikið þótt áhugi varðandi heim streymisíða hafi aukist. Einnig hefur hún lítið verið 

tengd við hálf-félagsleg samskipti þannig að þessi rannsókn gefur vonandi smá innsýn í hvað 

vert getur verið að rannsaka enn nánar í framtíðinni.  

Hálf-félagsleg samskipti 

Hugtakið „hálf-félagsleg samskipti“ er upprunalega úr sálfræði og var fyrst sett fram af þeim 

Donald Horton og Richard Wohl árið 1956 (Horton og Wohl, 1956). Þeir skoðuðu leikara í 

fjölmiðlum eins og útvarpi eða sjónvarpi og hvernig sambönd mynduðust á milli þeirra og 

áhorfenda. Sama hvort leikararnir eru þeir sjálfir eða einhver „persóna“, þá horfa þeir á og tala 

beint við áhorfandann. Með persónu er hér átt við karaktera m.a. í kvikmyndum á borð við Iron 

Man/Tony Stark sem leikinn er af Robert Downey Jr. Á sínum tíma nefndu Horton og Wohl hinn 

vinsæla þáttastjórnanda Dave Garroway sem var þekktur fyrir að vera afslappaður og óformlegur 

í sinni nálgun sem sjónvarpsgestgjafi. Samskiptin sjálf eiga sér stað þegar þau eru einhliða; 

áhorfandinn setur næstum alla orkuna í þau á meðan leikarinn veit varla að hann sé til.  

Þeir skilgreindu þessa svokölluðu tálmynd samskipta á milli áhorfenda og leikara sem 

hálf félagsleg samskipti. Þetta einhliða samband getur verið á milli frægrar persónu eða jafnvel 

fyrirtækja (Horton og Wohl, 1956). Þegar fyrirtækin koma til greina þá voru þau varla skoðuð 

fyrr en eftir aldamótin 2000 því þau nota helst samfélagsmiðla á borð við Twitter og Instagram 

til þess að verða nánari neytendum og efla tengsl þar á milli. Þetta er nánast eingöngu gert í 

hagnaðarskyni. Hugtökin hálf-félagsleg samskipti og hálf-félagsleg sambönd eru stundum notuð 

sem eitt og sama hugtakið. Hins vegar nota flestir þá túlkun í dag að samskiptin séu einhliða 

ferlið sjálft á meðan sambandið er það sem áhorfandinn hefur við leikarann (Giles, 2002). Það er 
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vegna þess að ólíkt samskiptunum, geta hálf-félagslegu samböndin haldið út í lengri tíma og 

þróast í langtímasambönd líkt og hefðbundin félagsleg sambönd (Liebers og Schramm, 2019). 

Þó svo að hugmyndin um hálf-félagsleg samskipti hafi fyrst verið sett fram með 

formlegum hætti 1956 þá má segja að þessi einhliða sambönd hafi orðið til löngu fyrir daga 

sjónvarpsins. Eflaust er hægt að rekja það til þess þegar fólk fór fyrst að dýrka eða tilbiðja aðra 

einstaklinga eða fígúrur eins og guði. Hugmyndir um hálf-félagsleg samskipti spanna yfir 60 ár 

af rannsóknum og breytingar hafa orðið á hugtakinu með tímanum eins og oft gerist. Eitt tiltekið 

vandamál á við um hvernig skal mæla hálf-félagsleg samskipti og sambönd. Liebers og Schramm 

(2019) reyndu að taka saman tugi rannsókna en komust að því að rannsakendur voru alltaf að 

beygja skilgreiningar um kenningunna aðeins og gat kenningin sjálf hljómað nokkuð öðruvísi í 

tveimur rannsóknum frá sama ári. Hins vegar var hugtakið sjálft ekki mikið skoðað fyrr en 

mörgum árum eftir að það varð í raun til, eflaust vegna þess að það var aðeins á undan sínum 

samtíma en einnig lést Wohl stuttu eftir rannsóknina og tók kenninguna nánast í gröfina með sér. 

Hálf-félagsleg samskipti lágu lítið skoðuð í rúm 15 ár þangað til að samskiptarannsóknir hófu að 

gefa þeim gaum og svo seinna meir á næsta áratugi voru þau tekin inn á sálfræðisviðið (Liebers 

og Schramm, 2019). Þá var þeim skipt í félagsskap og sjálfsmynd (Giles, 2002). Eins og var 

nefnt hér áður þá eftir aldamótin 2000 ruku vinsældir hugtaksins upp og var það notað mun 

meira í rannsóknum meðal annars vegna þess að hálf-félagsleg samskipti eru afar viðeigandi í 

heimi samfélagsmiðla. Í yfirliti sínu varðandi hálf-félagsleg samskipti komust Liebers og 

Schramm (2019) að því að hugtakið sjálft er afar sveigjanlegt en á sama tíma ekki alltaf 

skilgreint eins.  

Sú staðreynd, að persónan og leikarinn séu tvær mismunandi manneskjur, er eitthvað sem 

áhorfendur vita almennt en þó er það ekki alltaf raunin. Þannig reyna leikararnir stundum að 

draga úr muninum þar á milli til þess að halda ímynd sinni. Þessi áhugi á frægu fólki hefur verið 

talinn til einhverskonar hetjudýrkunar en Horton og Wohl (1956) töldu hann frekar vera 

staðfestingu og auðgun þeirra hálf-félagslegu sambanda sem einstaklingar mynda. Þeir leikarar 

sem flestir eiga í hálf-félagslegu sambandi við eru oft áberandi í samfélaginu, ríkir og í stöðu 

sem höfðar til áhorfenda. Nú er skilningurinn sá að þó svo að leikarinn viti ekki að hann sé í hálf-

félagslegu sambandi þá stuðla aðgerðir hans með virkum hætti að því að mynda þetta samband – 

eitthvað sem Horton og Wohl nefndu ekki í sinni upprunalegu rannsókn (Termini, 2016). 
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Einhver óvissa er í kringum hugtökin tvö (þ.e.a.s. hálf-félagsleg samskipti og hálf-félagsleg 

sambönd) því í mörgum rannsóknum eru þau notuð sem eitt og sama hugtakið. Þó það sé nefnt í 

þessum skrifum verður aðeins notast við almennu skilgreininguna á hálf-félagslegum 

samskiptum.  

Í rannsókn Giles (2002) var því haldið fram að hálf-félagsleg samskipti væru flóknari en 

áður var talið og skiptust í þrennt; félagsskap, eins og áður var talið, ásamt samspili einstaklings 

og leikarans og samkennd. Um aldamótin var hugtakið aftur endurskilgreint en í þetta sinn var 

það mælikvarði á samspili milli áhorfenda og persónu. Með tilkomu internetsins hafa hugmyndir 

um þörfina fyrir það að nálægð þurfi að vera til staðar, þannig að náin tengsl geti orðið, verið 

dregnar í efa. Ásamt því er það undirstaða fyrir því að þeir einstaklingar, sem finnst það ekki 

gefandi að hafa samskipti augliti til auglitis, vilja frekar nota internetið (Giles, 2002). Horton og 

Wohl (1956) töldu hálf-félagsleg samskipti verða til vegna þess að fólk ver ekki nógu miklum 

tíma með öðrum, að á einhvern hátt skorti það eitthvað. Seinna meir hefur því frekar verið haldið 

fram að samskiptin séu eðlilegur hluti af því að verja tíma með fjölmiðlum og fólkinu eða 

persónuleikunum sem þaðan koma (Perse og Rubin, 1989).  

Fræðileg notkun 

Upprunalega var hugtakið hálf-félagsleg samskipti notað í kringum sálfæði til þess að útskýra 

hvernig sambönd einstaklinga við persónur í fjölmiðlum verða til. Seinna meir var það tekið inn í 

fjölda samskiptarannsókna og hlutverk þess skipt í félagsskap og sjálfsmynd. Á því 

rannsóknasviði komust menn að því að hálf-félagsleg samskipti voru notuð sem aðferð til að 

bæta upp einmanaleika og er fylgni milli þess. Má hér nefna að jafnvel þótt helst sé horft til þess 

að um vinuáttutengsl sé að ræða í slíkum samskiptum og samböndum, þá eru dæmi um 

áhorfendur sem hafa þróað bæði rómantísk eða neikvæð/haturs sambönd eða viðhorf. Þessi 

fyrirbæri eru hins vegar afar lítið skoðuð og tilgátur í garð þeirra vanþróaðar (Liebers og 

Schramm, 2019).  

Nær allar rannsóknir á hálf-félagslegum samskiptum eftir 1972 hafa skoðað þau ásamt 

ýmsum atferlisbreytum í líkönum sem spá fyrir um fjölmiðlanotkun. Þótt vinsældir þess væru 

ekki miklar til að byrja með má segja að hálf-félagsleg samskipti séu nú afar vinsælt viðfangsefni 

og birtist mikið í rannsóknum á hinum „nýju“ miðlum. Sérstaklega má sjá kenninguna þegar litið 

er á samskiptarannsóknir og rannsóknir á miðlum yfir höfuð. Bakgrunnur þeirra rannsókna, sem 
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gerðar hafa verið, og aðferðafræði þeirra eru hins vegar afar mismunandi og því er þessi tiltekna 

kenning nokkuð sveigjanleg. Þeir einstaklingar sem eru rannsakaðir falla flestir undir ungt fólk 

og er meirihluti þeirra konur sem verður til þess að niðurstöður geta ekki alltaf yfirfærst á alla 

einstaklinga (Liebers og Schramm, 2019). Helst er litið á leikara í sjónvarpi eins og grínista, 

persónur úr sápuóperum og ýmsar persónur úr sjónvarpsþáttum. Í þroskasálfræði hefur verið 

skoðað hvernig börn upplifa persónur sem þau sjá í sjónvarpsþáttum, þó rannsóknir sem þessar 

séu sjaldgæfar. Líkur á hálf-félagslegum samskiptum og styrkleika þeirra aukast með aldrinum 

en einnig þróa konur sterkari hálf-félagsleg sambönd heldur en karlar sem talið er að það gerist 

vegna þess að konur finna fyrir meiri samkennd og tilfinningasemi (Liebers og Schramm, 2019). 

Þá hjálpa samskiptin þeim að læra ýmsa hluti og að mynda og styrkja sjálfsmyndina (Giles, 

2002). Eftir aldamótin, með þróun internetsins og tilkomu samfélagsmiðla, hafa hálf-félagsleg 

samskipti breyst og aðlagast. Aðeins nýlega hefur hugtakið verið notað fyrir samskipti okkar á 

netinu og er það sérstaklega notað til þess að skoða sambönd svokallaðra áhrifavalda við 

áhorfendur sína. Þar á meðal sýndu niðurstöður að hálf-félagsleg samskipti áttu sér frekar stað 

þegar áhrifavaldurinn var talinn aðlaðandi en þjóðerni skipti ekki miklu máli (Sakib, 

Zolfagharian og Yazdanparast, 2020).  

Í þessum fræðum hafa kvikmyndir og sjónvarp helst verið rannsökuð en á síðustu árum 

hafa samfélagsmiðlar verið teknir mun oftar með. Raunverulegar persónur eru skoðaðar, fremur 

en skáldaðar, og algengt er að einblínt sé á neikvæðu hliðar samskiptanna. Einnig er stór hluti af 

rannsóknum á hálf-félagslegum samskiptum og samböndum gerður á ungum konum sem algengt 

er að séu vel menntaðar, þannig að niðurstöðurnar eru alhæfðar yfir á karla. Þær sömu 

niðurstöður benda á að hálf-félagslegu samskiptin geti haft áhrif á hvernig einstaklingur skynjar 

raunveruleikann og haft áhrif á skoðanir áhorfenda, meðal annars stjórnmálaskoðanir, fordóma 

og staðalímyndir. Einnig hafa margir reynt að finna leið til þess að mæla þessi fyrirbæri en erfitt 

hefur verið að finna skilgreiningu sem allir eru sammála um (Liebers og Schramm, 2019).  

Áherslur 

Engar rannsóknir eru án gagnrýni og hálf-félagsleg samskipti eru þar ekki undantekning. Nefnt 

hefur verið að þau séu svipuð venjulegum félagslegum samskiptum. Eins og áður hefur komið 

fram er deilt um skilgreiningar á því hvað nákvæmlega hálf-félagsleg samskipti eru, ásamt því 

hvernig þau skarast á við aðrar kenningar (Giles, 2002). 
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Í þessari ritgerð verður litið á hvernig hálf-félagsleg samskipti tengjast inn í heim 

Twitch.tv þar sem leikarinn er nánast að selja persónuleika sinn. Hann vill að horft sé á sig og að 

áhorfendur tengist honum og líki við hann (Sjöblom og Hamari, 2017) og því er hægt að ímynda 

sér að þessi kenning eigi vel við umhverfið á Twitch. Þó ekki sé búið að gera margar rannsóknir 

á þessum samskiptum í heimi Twitch þá eru þær, sem til eru um hefðbundna miðla ásamt þeim 

um nýlega samfélagsmiðla, meira en nóg til að styðjast við. Hálf-félagsleg samskipti beinast að 

leikurunum sem þykjast tala beint við áhorfendur til þess að byggja upp einhverskonar gervi-

samband sem fær áhorfendur til að halda að leikararnir séu á einn eða annan hátt vinir þeirra 

(Anderson, 2017). Þeir Sjöblom og Hamari (2017) komust að því að löngun skipti miklu máli 

þegar kom að því að skilja af hverju áhorfendur horfa á tiltekna leikara á Twitch. Einnig sáu þeir 

að fátt útskýrði af hverju áhorfendur gerðust áskrifendur hjá leikurum en finna mátti hvatningu til 

að vera hluti af einhverskonar félagslegu samfélagi. Í minni umfjöllun legg ég áherslu á 

streymisíðuna Twitch.tv þar sem einstaklingar eru í beinni útsendingu og geta lesið það sem 

áhorfendur skrifa í spjalli á síðunni á meðan. Þetta ýtir undir þörf fyrir nánd og að vera hluti af 

einhverju sem áhorfendur í hálf-félagslegum samböndum sækjast eftir.  

Hugmyndir eru um hvað samskipti hafa breyst með þróun tækninnar og línur á milli 

venjulegra samskipta og hálf-félagslegra samskipta geta orðið óskýrar. Það að borga til þess að 

einhver sem áhorfandinn lítur upp til, lesi nafn hans og skilaboð, fellur vel undir þá kenningu að 

þeir sem vilja setja meira í hálf-félagslega sambandið sitt við leikara til að uppfylla einhverja 

þörf fyrir að tilheyra einhverju eða einhverjum, skipti máli. Þegar áhorfandi er hluti af því áreiti 

sem felst í margskonar notkun fjölmiðla mótar hann gjarnan sjálfið sitt út frá þeim leikurum sem 

hann sér á einhvern hátt eins og gerist líka oft í hefðbundum samskiptum og samböndum milli 

einstaklinga. Það er augljóst að hálf-félagsleg samskipti eiga sér stað í þessari 

samfélagsmiðlaumræðu og því verður lögð áhersla á þau hér. Langflestar rannsóknir um 

viðfangsefnið eru megindlegar en í þessari tilteknu ritgerð verða notaðar eigindlegar aðferðir. Þó 

hugtökin eigi það til að skarast þá verður einblínt á samskiptin í þessari ritgerð fremur en 

samböndin þó bæði verði tekin til greina (Liebers og Schramm, 2019).  

Twitch.tv 

Twitch.tv var sett á fót árið 2011 og byggði á annarri síðu sem þá hafði verið til um nokkurra ára 

skeið er nefndist Justin.tv og er eflaust ein vinsælasta streymisíðan í dag (Geeter, 2019). Stærstur 
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hluti þess efnis sem er að finna á síðunni er streymi frá einstaklingum sem spila tölvuleiki en 

gríðarleg aukning hefur þó orðið á því að fólk sé að streyma frá sjálfu sér á meðan það horfir á 

myndbönd, eldar eða bara talar við áhorfendur. Nýjustu tölur sýna að um það bil þrjár milljónir 

einstaklingar streymi sjálfum sér á síðunni á meðan þeir deila 15 milljónum áhorfenda daglega 

(Influencer Marketing Hub, 2018). Mjög fljótlega eftir að twitch.tv var hleypt af stokkunum ruku 

vinsældir síðunnar upp og árið 2014 varð barátta á milli netrisanna Amazon og Google um að 

eignast hana og Amazon hafði þar betur (Geeter, 2019).  

Á mynd 1 hér fyrir ofan má sjá skjáskot af streymi LieutenantEddy og er nafnið hans 

neðst í vinstra horni. Fyrir neðan það má sjá nafnið á streyminu („Back to get the dubs! Video“) 

og undir því titilinn á leiknum sem spilaður er „(Hearthstone“), ásamt síum sem finnast á síðunni 

á borð við „English“ sem gefur til kynna að töluð er enska og „Extension Enhanced“ sem merkir 

að streymið notar eitthvert forrit sem gerir það betra. Til hægri, neðst vinstra megin undir 

streyminu, má sjá „Follow“ sem gerir áhorfenda kleift að vita hvenær leikarinn streymir og 

„Subscribe“ sem er notað til að gerast áskrifandi. Fyrir neðan þá hnappa er fjöldi áhorfenda (í 

þetta skipti um 277) og hversu lengi streymið hefur verið uppi. Á hægri hlið skjásins má finna 

spjallið sjálft (e. „Stream chat“). Hægt er að sjá nöfn með pökkum og merkir það einstaklinga 

sem gefið hafa mikið af áskrift þennan mánuðinn. Í spjallinu sjálfu er mikið að gerast; allar 

myndir sem birtast á eftir nafninu eru tjákn (e. emote) sem eru notuð til að bregðast við því sem 

Mynd 1 – skjáskot af streymi LieutenantEddy 
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er sagt eða gerist á mismunandi hátt, á meðan þær myndir sem eru á undan nafninu eru merki 

sem hægt er að fá með því að gefa peninga á mismunandi vegu og vera áskrifandi. Því lengur 

sem þú ert áskrifandi, því flottara verður merkið þitt. Hins vegar eru einstaka merki sem þú færð 

óháð hvaða leikara horft er á en áhorfendur geta breytt útliti sínu í spjöllum, þar á meðal eru 

ákveðið margir litir sem hægt er að velja á milli. Hins vegar er spjallið sjálft, þ.e.a.s. það sem 

skrifað er, alltaf hvítt (nema einstaka skipti þegar áhorfandi velur það en flestir gera það ekki og 

margir leikarar eru á móti því). Merkin sem „Nightbot“ (sjálfvirkt forrit sem hjálpar til að stjórna 

spjallinu) er með sýna að hann er „hjálpari“ og „viðurkenndur“ (e. verified). Það seinna má líka 

sjá við hlið nafns leikarans. Flestir aðrir í spjallinu sjálfu eru að bregðast við því sem leikarinn er 

að gera eða samtalinu sem á sér stað. Hins vegar má sjá „Redeemed Flex on Poor People 4 1000“ 

sem wwsatanww setti inn. Hann er að nota 1000 „stig“ sem hann fær eftir því sem horft er á 

streymið (kristallinn með 4 er aðeins merkið fyrir stigin) og hægt er að sjá hversu mörg stig þú 

hefur neðst á spjallinu vinstra megin. 

Hægt er að segja að Twitch sé samfélagsmiðill þótt síðan sé ólík t.d. Twitter og 

Instagram. Það sem Twitch á hins vegar sameiginlegt með öðrum samfélagsmiðlum er að hægt 

er að tengjast einstaklingum og finna samfélög byggð á áhugamálum sem notendur hafa deilt og 

eru flokkuð og meira aðgengileg fyrir notendur. Það að streyma sjálfum sér er orðið mjög 

vinsælt, þökk sé Twitch, að Instagram, YouTube og Facebook bjóða öll upp á sína eigin útgáfu 

af því. Þeir sem streyma á Twitch reglulega eru kallaðir „streymarar“ (e. streamers) en hér verða 

þessir eintaklingar kallaðir leikarar. Það er í samræmi við upphaflega hugtakanotkun Horton og 

Wohl (1956) sem gerðu ráð fyrir að hið hálf-félagslega samband væri ekki aðeins við leiknar 

persónur heldur einnig leikarana sjálfa. Þeir einstaklingar sem birtast á Twitch.tv eru þannig ekki 

í raun þeir sjálfir heldur eins konar ýkt útgáfa af sjálfum sér. Á Twitch eru þeir að „leika“ fyrir 

áhorfendur sína til að halda uppi áhorfi og athygli. Það sem aðgreinir Twitch frá öðrum 

streymisíðum, sem einblína á tölvuleiki, er að áhersla er lögð á þátttöku áhorfenda sem hafa gert 

leiki þar sem leikarinn spilar einn að félagslegri athöfn. Miðlar sem þessir eru oft taldir vera 

verulega stafrænir en Twitch hefur sett mannlega þáttinn í forgrunn. Það er að segja, þeir skoða 

t.d. þá upplifun sem felst í því að spila leiki og setja persónuleika leikaranna í forgrunninn 

(Anderson, 2017). 
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Leikari sem er með samning við Twitch getur gert það að starfi sínu en það krefst þess 

t.d. að fá ákveðið marga áhorfendur til að byggja upp aðdáendahóp. Þessir áhorfendur geta stutt 

við uppáhalds leikarana sína á ýmsan hátt; meðal annars með 

því að gerast áskrifendur, gefa áskrift, gefa peninga til 

viðkomandi leikara eða nota greiðslur sem kallast „bits“. Þessar 

bits-greiðslur eru einskonar sýndargjaldmiðill sem kaupir aðeins 

„cheers“ sem er nánast alveg eins og önnur peningaframlög en 

Twitch fær hluta af peningnum. Frítt er að horfa á streymi en til 

eru mismunandi þrep af áskrift og þær upphæðir eru alltaf eins. 

Áhorfendur fá ekkert sérstaklega mikið út úr áskrift en flestir 

kaupa hana til að styðja uppáhalds leikarann sinn. Í flestum 

tilfellum les leikarinn nafn viðkomandi og birtist það þá á 

skjánum, stundum með persónulegum skilaboðum sem bara 

leikarinn sér, og oftar en ekki les hann nafnið og skilaboðin upphátt fyrir alla áhorfendur og 

þakkar gefandanum fyrir. Á mynd 2 má sjá áhorfenda sem kallar sig corvo_zenyatta gefa fimm 

áskrifendum áskrift og fyrir neðan nokkra í spjallinu bregðast við. Oftar en ekki birtist mikið 

þakklæti þegar þetta gerist og áhorfendurnir sem fengu áskriftina hafa tækifæri til að þakka þeim 

fyrir. Þeir áhorfendur sem eyða nægilega miklum tíma í að horfa á útsendingu hjá tilteknum 

leikara geta safnað stigum (e. channel points) og stutt við hann án þess að eyða peningum en 

„borga“ á ákveðinn hátt með hollustu sinni. Hægt er að skipta 

þessum stigum fyrir ýmsa hluti (hver leikari býr til sín eigin 

verðlaun, sjá mynd 3 þar sem margir einstaklingar nota stigin 

sín líkt og annar áhorfandi í mynd 1) en ekki er víst að aðrir 

taki eftir áhorfendanum sem notar stigin sín líkt og þeim sem 

styðja með peningum.  

Hvers vegna Twitch en ekki einhverjar aðrar síður? Vegna þess 

að Twitch er meðal annars sú síða sem helst gerir línurnar á 

milli venjulegra samskipta og hálf-félagslegra samskipta 

óskýrar. Einnig er Twitch sú síða sem ég hef mestan áhuga á fræðilega séð, ásamt því að skilja 

þann heim betur en marga samfélagsmiðla á borð við Instagram. Þá má nefna að flestar 

rannsóknir sem skoða hálf-félagsleg samskipti eru frekar að líta til kvenna (Liebers og Schramm, 

Mynd 3 – áhorfendur að nota stigin sín 

Mynd 2 – áhorfandi að gefa áskrift 
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2019) en flestar heimildir benda á það að meirihluti notenda á Twitch eru karlmenn (Kavanagh, 

2019) sem ég tel að geti gefið áhugaverða mynd. Hins vegar er ekki hægt að sjá kyn einstaklinga 

í spjallinu því aðeins Twitch og Amazon hafa aðgang að þeim upplýsingum þannig að það 

verður tekið til greina en ekki sérstaklega skoðað hér.  

Twitch.tv sem streymisíða hefur aftur á móti ekki verið skoðuð mikið, eins og áður sagði, 

enda nýlegt fyrirbæri. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar studdust við ýmsar mismunandi 

kenningar, bæði eigindlegar og megindlegar, á borð við grundaðra kenningu (e. grounded 

theory) og kenningar um hegðun mannlegra upplýsinga (e. human information behavior theory). 

Litið hefur verið á Twitch síðuna sjálfa sem eiginlegan miðil borinn saman við aðra miðla og út 

frá hagfræðilegum sjónarhornum, t.d. hvernig streymisíður skapa störf og hafa áhrif á 

tölvuleikjaiðnaðinn (Johnson og Woodcock, 2019) en einnig má finna verk um samspil á milli 

leikarans sem streymir og áhorfenda hans (Jia, Shen, Epema og Iosup, 2016). Rannsóknir í 

líkingu við það sem hér er til umfjöllunar varða helst svokallaðar rafíþróttir (e. E-sports) eða 

keppnir í tölvuleikjum (Diwanji o.fl., 2020). 

Þá hafa kenningar um tilfinningalega áreynslu (e. emotional labour) eða andlega vinnu 

(e. affective labour) helst skoðað leikarann sjálfan og hvernig hann kynnir sig og hagar sér þegar 

hann er í mynd (Woodcock og Johnson, 2019). Hins vegar hefur kenning um notkun og 

uppfyllingu löngunar (e.uses and gratification) verið vinsæl þegar skoðað er hvers vegna fólk 

vill frekar horfa á aðra spila leiki á Twitch heldur en spila sjálfir. Þá var sett fram tilgáta um að 

áhorfendur sæktust eftir þessum ákveðna miðli vegna áhugasviðs og sem flokkaði þarfir þeirra 

niður í fimm hópa. Þessi löngunarkenning ber saman Twitch sem nýjan miðil og hefðbundna 

miðla á borð við sjónvarp (Sjöblom og Hamari, 2017). 

Ein rannsókn gerði tilraun til að fylla inn í einhverjar eyður í þessum efnum og notaðist 

við kenningar um félagslega sjálfsmynd (e. social identity) þar sem skoðuð er hugmynd 

einstaklings um eigið sjálf, út frá þeim hópum sem hann er í, og mannlega upplýsingafræði (e. 

human information) sem skoðar hegðun fólks út frá upplýsingafræði. Þar var meira litið til 

sambands milli þeirra sem spila og þeirra sem horfa. Hins vegar var spjall áhorfenda aðeins 

skoðað en ekki samskiptin sjálf og megindlegar rannsóknaraðferðirnar sem notaðar voru oft á 

skjön við raunveruleikann (Diwanji o.fl., 2020). 



Hálf-félagsleg samskipti og samfélagsmiðlar 

11 

 

Hegðun notenda í þessu umhverfi og sú stafræna nálægð sem það hefur upp á bjóða hafa 

ekki verið mikið skoðaðar. Ekki hefur verið horft sérstaklega mikið á samböndin milli leikara og 

áhorfenda í því sem skrifað hefur verið um þetta efni. Þegar litið er á leikara og áhorfendur eru 

þeir helst skoðaðir hvor fyrir sig og oft missir rannsóknin einhvern skilning í aðferðafræðinni. 

Mjög lítið er að finna um Twitch og hálf-félagsleg samskipti en einhverjar rannsóknir hafa 

aðeins komið inn á þann miðil. Ekki skilja allir þennan heim sem skoðaður er og margir 

rannsakendur eru ekki hluti af honum. Þetta sést ekki oft en hins vegar virkar rannsóknin þá 

meira stíf og eðli síðunnar týnist eða er greint harkalega þar sem eiginlega innsýn í „veruleikann“ 

vantar. Þær rannsóknir þar sem rannsakendurnir eru hins vegar hluti af samfélagi á Twitch gefa 

oftar betri mynd af því sem gerist á síðunni eins og hjá Diwanji o.fl. (2020). 

Aðferðafræði 

Til þess að komast að því hvernig hálf-félagsleg samskipti birtast á Twitch.tv var skilaboðum 

safnað frá spjöllum ákveðinna leikara. Rannsókn þessi var framkvæmd snemma á árinu 2020 og 

gögnum safnað í apríl sama ár. Hér á eftir verður fjallað um hvaða aðferðir voru notaðar, hvaðan 

úrtakið er og hvernig var unnið úr gögnunum. Þá eru einnig myndir til stuðnings til að 

auðveldara sé að skilja hvað rætt er um.  

Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað frá þremur mismunandi leikurum af Twitch.tv og spjalli þeirra við 

áhorfendur. Ekki eru til margar streymisíður en af þeim var ákveðið að velja Twitch.tv vegna 

þess að sú síða er vinsælust sinnar tegundar. Á henni má finna mestmegnis fólk sem spilar ýmsa 

tölvuleiki en einnig er mikið af leikurum sem „bregðast við“ (e. react) eða eru „bara að spjalla“ 

(e. just chatting). Í þessarri rannsókn var frekar ákveðið að skoða þá sem spila tölvuleiki vegna 

þess að það er algengara (og var upprunalega tilgangur síðunnar) en einnig vegna þess að það er 

meiri fjölbreytni á þeirri hlið Twitch. Einnig er hin hliðin á síðunni tilefni í sérstaka rannsókn þar 

sem umhverfið og aðdráttur leikara er öðruvísi. Til þess að svara rannsóknarspurningunni voru 

valdir leikarar með ólík einkenni Þá má nefna að ekki voru valdir fleiri þar sem að þessir þrír 

gefa góða yfirsýn yfir fjölbreytta áhorfendahópa á Twitch, bæði út frá leikjavali og áhorfendatali. 

Með því að velja leikara með mismunandi fjölda áhorfenda er hægt að sjá hvort munur er á 

tilvikum af hálf-félagslegum samskiptum þegar áhorfendur hlaupa á tugum eða hundruðum eða 
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þegar þeir skipta þúsundum. Af því að þeir spila mismunandi leiki er hægt að sjá ef hálf-

félagsleg samskipti eru óháð leikjavali og hvort munur er á milli þeirra samfélaga.  

Myndir voru teknar af einstökum athugasemdum í spjalli leikara á meðan þeir voru að 

streyma og þær skoðaðar í samhengi við kenningu um hálf-félagsleg samskipti. Þar sem þessi 

rannsókn á ekki að ná nákvæmri yfirsýn heldur vera byrjun að einhverju nýju er það einfaldara 

að grípa fá dæmi fyrir eitthvað sem sást oft í spjallinu heldur en öll skiptin.  

Þegar kemur að orðræðugreiningu var það gert handvirkt til að fá dýpri skilning á efninu. 

Þetta var helst gert vegna þess að önnur rannsókn eftir Diwanji o.fl. (2020) sem skoðaði Twitch 

spjall og samskipti þess við leikara fékk villandi niðurstöður þegar megindlegar aðferðir voru 

notaðar og aðeins þegar rannsakendur litu sjálfir yfir athugasemdirnar mátti fá almennilegar 

niðurstöður. Munurinn var sá að þegar notað var forrit gat það ekki greint á milli sjálfvirkra 

skilaboða og las aðeins hvaða orð voru notuð mest sem gaf ekki þá sýn á efnið sem rannsakendur 

vildu.  

Ákveðið var í rannsókn Diwanji o.fl. (2020) að skoða ekki hvert einasta orð heldur var 

reynt að finna helstu lykilatriðin sem dregin voru fram til að styðja heildarmyndina. Þetta var 

endurtekið í þessari rannsókn en líkt og hið áðurnefnda var allt hitt ekki hunsað heldur sett til 

hliðar og skoðað saman til að ná víðari sýn á spjallið og seinna í samhengi við hin skilaboðin.  

Eins og nefnt hefur verið hér áður, eru hálf-félagsleg samskipti og hálf-félagsleg 

sambönd oft notuð samhliða í rannsóknum þar sem hugtökin skarast nokkuð. Hér verður litið á 

samskiptin sem eiga sér stað, fremur en að greint verði á milli hugtakanna, því erfitt er að tala um 

annað án þess að tala um hitt. Skilgreiningin þar á milli er sú sem almennt hefur verið samþykkt, 

þ.e.a.s. samskiptin verða til aðeins á meðan áhorfandinn horfir á leikarann og eru einhliða þó 

áhorfandinn telji þau vera gagnkvæm; samböndin verða oftar til eftir lengri tíma og geta farið út 

fyrir þann upprunalega miðil þar sem þau hófust (Liebers og Schramm, 2019).   

Greining 

Efni var safnað til greiningar með því að taka skjáskot af því sem gerðist og sagt var í spjallinu. 

Ekki voru öll skjáskotin notuð eða tekin til greina (þó all flest væru það) en þau skjáskot sem 

finna má í ritgerðinni gefa góða mynd af því sem mátti sjá í hverju streymi fyrir sig. Áhorfendur 

töluðu um marga mismunandi hluti en þau skilaboð sem verða tekin til greina en eru ekki 
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meginhluti rannsóknarinnar, mátti flokka niður í þrjá hópa; endurtekin eða afrituð skilaboð (e. 

spam), viðeigandi athugasemdir (þær sem varða núverandi samtal í spjallinu/við leikarann) og 

spjall milli áhorfenda (þ.e.a.s. ekki við leikarann) og að lokum persónulegt spjall við leikarann. 

Mikilvægt er að nefna þessi tilteknu skilaboð til þess að gefa betra samhengi við hin sem 

rannsóknin fjallar um og því eru þau nefnd og flokkuð en ekki umræðuefni rannsóknarinnar. 

Einnig voru flest skilaboðin í þessum flokkum ekki tengd hálf-félagslegum samskiptum.  

Skilaboðin sem ákveðið var að skoða sérstaklega og einblína á voru flokkuð í tvennt; 

persónulegt spjall við leikarann og athyglisleit. Það fyrrnefnda varðar þá sem deila persónulegum 

upplýsingum með leikaranum og/eða spyrja hann persónulegra spurninga á meðan það seinna er 

augljóslega þeir sem vilja fá athygli, nánast eingöngu frá leikaranum. Þá var einnig litið á þá sem 

gáfu peninga á mismunandi hátt (bæði aðskilin og samhliða fyrrnefndum flokkum) en ekki voru 

sérstaklega skoðaðir þeir sem notuðu hin áðurnefndu stig, þau sem einstaklingar safna með því 

að horfa á meðan leikarinn streymir. Þessi tiltekna tegund af skilaboðum verður tekin til greina í 

samhengi við þau skilaboð sem voru hluti af þeim flokkum sem voru skoðaðir. Þegar um er að 

ræða peninga þá fylgja þeim nánast alltaf skilaboð og hér verður það sett undir spjall því flest 

þeirra birtast bæði á skjánum og í spjallinu sjálfu.  

Þeir þrír leikarar sem skoðaðir voru eru þekktir sem RTGameCrowd („RT“), 

LieutenantEddy („Eddy“) og FitzyHere („Fitzy“). Langflestir áhorfendur nota þau nöfn sem eru 

innan sviga og einnig þekkjast þeir í sínum leikjasamfélögum með báðum nöfnum. Þessir 

tilteknu leikarar voru valdir vegna þess að þeir endurspegla mismunandi hluta af Twitch ásamt 

því að rannsakandinn kannast vel við þá og samfélög þeirra. Allir eru enskumælandi en frá 

mismunandi löndum ásamt því að hver og einn spilaði mismunandi leiki en einnig eru allir 

þekktir fyrir fjölbreytni í leikjavali að einhverju leyti. Af þeim þremur leikurum sem skoðaðir 

voru er mesta fjölbreytnin hjá RTGameCrowd en minnst hjá Fitzy sem spilar nánast eingöngu 

einn leik. Áhorfin eru einnig ekki þau sömu heldur voru þessir þrír valdir vegna þess að þeir eru 

með mismunandi samfélög og ekki allir jafn vel þekktir þó leikjaval þeirra skarist stundum. 

Athuganirnar sem gerðar voru leiddu samt í ljós að kjarninn er svipaður og áhorfendur sýna 

merki um hálf-félagsleg samskipti og sambönd hjá þeim öllum.  
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Niðurstöður 

Ef fyrst er litið á RTGameCrowd (sem héðan í frá verður kallaður „RT“) sem spilaði líf-hermi 

leikinn (e. life simulation) Sims 4 má sjá mikla notkun á „tjáknum“ (e. emote) til að bregðast við 

því sem gerist í útsendingunni. Þessi tjákn eru litlar myndir eða tákn sem áhorfendur hafa 

almennt aðgang að (sjá myndir 1, 2 og 3) en þeir sem gerast áskrifendur fá einnig aðgang að 

sérstökum tjáknum sem tengjast þeim leikara sem horft er á, sjá mynd 4 sem er aðeins lítið 

skjáskot of spjalli RT sem er nánast eingöngu stutt viðbrögð við leiknum („eat the nose“ er t.d. 

sagt vegna þess að hann er að búa til karakter í leiknum og færði nefið þannig að það hvarf). 

Leikurinn sjálfur er ekki mjög vinsæll en RT spilar mikið úrval af tölvuleikjum þannig að áhorf 

hans er alltaf svipað. Ástæða þess er að áhorfendur koma og horfa á streymið hans vegna; ekki 

vegna leiksins, eflaust að hluta til afleiðing hálf-félagslegra samskipta.  

Þessi tiltekni leikari fær flesta áhorfendur af þeim sem 

skoðaðir voru, eða u.þ.b. 5000-7000 manns, sem getur 

útskýrt hvers vegna stór hluti skilaboðanna eru stutt eða 

aðeins tjákn. Fyrir utan það eru einhverjir sem setja fram 

athugasemdir við það sem er að gerast en oftar en ekki eru 

þær einnig mjög stuttar. Erfitt getur verið að fylgjast nákvæmlega með öllu sem fram fer þar sem 

spjallið er mjög hratt vegna fjölda áhorfenda. Leikarinn svaraði spjallinu lítið og las nöfn þeirra 

sem gáfu peninga á ýmsa vegu (þ.e.a.s. þær sem nefndar voru í öðrum kafla; t.d. „bits“ og 

áskriftir). Hins vegar las hann skilaboðin og nöfnin eftir að dágóður tími hafði liðið frá því að 

áhorfandinn gaf til hans. Þeir sem gerðust áskrifendur eða gáfu peninga á einhvern hátt sáu nafn 

sitt birtast á skjánum í nokkrar sekúndur eins og algengt er. Má þá nefna að skilaboðin í spjallinu 

voru oftar lesin af RT þegar notuð voru stig til þess að vekja athygli á sér. RT sagði hins vegar 

oft á almennum nótum að hann kynni að meta áhorfendur sína sem vegur á móti minni þátttöku í 

spjallinu. Þessi aðferð heldur áhuga áhorfenda og þó hann sé að tala við alla í spjallinu hljóma 

orð hans persónuleg, því halda hálf-félagslegu samskiptin áfram ótrufluð.  

Mynd 4 – notkun tjákna og stutt viðbrögð 
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FitzyHere (sem héðan í frá verður kallaður „Fitzy“) spilaði allt annan leik (Overwatch 

sem er fyrstu persónu skotleikur, ein vinsælasta tegund tölvuleikja) en hann er sá eini af þeim 

þremur leikurunum sem skoðaðir voru sem hefur einstaka útsendingar ekki tengdar tölvuleikjum, 

þar sem hann spjallar eða eldar mat. Hins vegar, líkt og RT var talsvert mikið af tjáknum í 

spjallinu en með 1000-1200 áhorfendur var aðeins meira af öðrum skilaboðum eins og búast 

mátti við. Þeir sem voru í spjallinu voru frekar að tala um það sem leikarinn var að gera auk þess 

sem gerðist í leiknum. Bakgrunnur þessa tiltekna leikara er sá að hann spilar mjög 

samkeppnismiðaðan leik þar sem einstaklingar eru settir í ný lið í hverjum einasta leik og berjast 

hver á móti öðrum. Auk þess er Fitzy á háu stigi í þessum leik, þ.e.a.s. hann spilar með og er 

hluti af þeim bestu. Þó hann hafi atvinnu að því að spila þennan leik er hann ekki atvinnumaður 

sem gerist hluti af liði og keppir í leiknum. Áhorfendur velja þá sérstaklega að horfa á þessa 

útsendingu vegna þess að leikarinn er mjög góður í leiknum en margir dvöldu lengur því 

persónuleiki leikarans „dró“ þá inn. Mynd 5 hér á undan sýnir Fitzy í miðjum leik og spjallið er 

nánast eingöngu endurtekin skilaboð og tjákn en 

leikarinn sjálfur var ekki að lesa eða bregðast við því 

sem áhorfendur segja vegna þess að hann þarf að setja 

alla sína athygli í leikinn sjálfan.  

Mynd 6 – skjáskot af streymi FitzyHere 

Mynd 5 – samtal milli áhorfenda 
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Þá mátti líka sjá áhorfendur tala hver við annan um ýmsa hluti, jafnvel þótt flestir þeirra 

þekkist lítið. Þá voru þeir helst að svara spurningum eða bregðast við því sem aðrir sögðu, oft 

með stuttum hvetjandi skilaboðum (sjá mynd 6). Þetta gerðist aðeins í spjöllum Fitzy og Eddy en 

samt sem áður var spjall á milli áhorfenda sjaldséð yfir höfuð.  

Einnig las leikarinn öll skilaboð sem birtust á skjánum vegna áskriftar eða ýmissa 

peningagreiðslna þegar hann gat. Eðli leiksins sem hann spilar leyfir aðeins nokkur andartök til 

að lesa spjallið en þegar pása var á milli leikja gat hann einblínt á áhorfendur og lesið skilaboðin 

sem hann missti af. Til dæmis á mynd 7 hér á undan má sjá Fitzy að bíða eftir næsta leik. Vinstra 

megin má sjá hann sjálfan og fyrir neðan það spjallið sem er seinkað aðeins og vinstra megin við 

það merki sem stendur á „Quest Mode“ sem er styrktaraðili streymisins. Hægra megin má sjá 

„pablo_vp just resubbed for 23 months!“ ásamt stuttum skilaboðum fyrir neðan. Þetta má einnig 

sjá í spjallinu sjálfu. Þegar áhorfendur gerðust áskrifendur þakkaði Fitzy þeim fyrir og sagði 

alltaf „welcome to the Super Secret Sombra Squad“ sem gefur áhorfendum skemmtilegt nafn og 

tilfinningu fyrir að þeir séu hluti af einhverju. Ólíkt RT þá var Fitzy mun virkari í samskiptum 

sínum við áhorfendur yfir höfuð og svaraði spurningum og spjallaði við áhorfendur af og til.  

Þriðji og síðasti leikarinn, LieutenantEddy (sem héðan í frá verður kallaður „Eddy“), sem 

spilaði stafræna spilaleikinn Hearthstone (sá vinsælasti af sinni tegund) var aðeins með 200-400 

áhorfendur. Líkt og hjá hinum tveimur mátti sjá talsvert mikið af tjáknum en einnig tilvísanir í 

Mynd 7 – skjáskot af streymi FitzyHere þar sem hann bíður eftir leik og talar við áhorfendur 
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brandara sem aðeins þeir áhorfendur sem fylgjast reglulega með eru líklegir til að skilja (sjá 

mynd 3). Mun meira var af athugasemdum í spjallinu um leikinn og annað sem viðkom honum 

og því sem leikarinn var að gera. Af þeim þremur leikurum og spjöllum sem fylgst var með mátti 

sjá mest af hefðbundnum samskiptum hjá Eddy. Þá er átt við að bæði leikarinn og áhorfendur 

töluðu líkt og vinir á kaffihúsi sem þekktust ágætilega. Sem dæmi voru einstaklingar sem sendu 

skilaboð sérstaklega til sín á milli og aðrir deildu atburðum úr sínu persónulega lífi með bæði 

leikaranum og öðrum áhorfendum.  

Hjá bæði Fitzy og Eddy var algengt að sjá 

áhorfendur tilkynna þegar þeir komu fyrst í spjallið 

til að fylgjast með streyminu og einnig þegar þeir 

fóru. Þetta er líkist meira vinahóp eða kunningjum 

heldur en áhorfendahóp á netinu. Þá voru líka 

einhverjir sem sögðu leikaranum hversu þakklátir 

þeir væru fyrir hann, útsendingar hans og samfélag 

(sjá mynd 8) sem samræmist niðurstöðum rannsóknar Abigail Reed (2020). Einnig á sú rannsókn 

það sameiginlegt með þessari að greina mikla notkun á tjáknum sem áhorfendur fá aðeins aðgang 

að ef þeir gerast áskrifendur leikarans.  

Af þeim þremur flokkum fyrir almennt spjall (endurtekin eða afrituð skilaboð, viðeigandi 

athugasemdir og spjall milli áhorfenda) var mest af viðeigandi athugasemdum hjá Fitzy og Eddy 

en næst mest af endurteknum/afrituðum skilaboðum. Hjá RT var það öfugt þar sem 

endurtekin/afrituð skilaboð voru langstærsti hlutinn af spjallinu. Allir þrír leikararnir áttu það 

sameiginlegt að minnst var af spjalli milli áhorfenda og 

var það nánast ekki til staðar hjá RT (eflaust átti hraði 

og fjöldi skilaboða hlut í því). Hægt er að útskýra það 

með því að segja að áhorfendur koma ekki í spjallið til 

þess að tala saman heldur við leikarann. Hins vegar falla langflest skilaboð í spjallinu hjá þeim 

öllum undir þessa þrjá flokka og því eru þeir teknir til greina og nefndir í þessari rannsókn. Aftur 

á móti, af þeim skilaboðum sem setja mátti undir hálf-félagsleg samskipti (persónulegt spjall og 

athyglisleit), virtist persónulegt spjall algengara hjá RT. Reyndar var ekki mikið af skilaboðum 

sem flokka mætti sem athyglisleit hjá honum, aðeins þegar peningar komu við sögu. Hins vegar 

Mynd 8 – áhorfandi sendir persómuleg skilaboð 

Mynd 9 – áhorfandi nefnit að hann sé að fara vegna 

þess að leikarinn talar ekki nógu mikið 
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ber að nefna hér aftur að stór hluti spjallsins hjá RT var endurtekinn eða afrituð skilaboð. Hjá 

Fitzy og Eddy var persónulegt spjall jafnara athyglisleit en ekki alltaf tengt við peninga líkt og 

hjá RT. Athyglisleitin var líklegri til að vera aðeins skilaboð en þegar peningar komu við sögu 

mátti stundum glitta í örvæntingu (sjá mynd 9).  

Svo virðist sem áhorfendum finnist þeir tilheyra samfélagi sem skapast í kringum 

tiltekinn leikara og verða þar með virkur hluti af því, ólíkt mörgum hálf-félagslegum samböndum 

sem verða til í tengslum við eldri miðla. Þegar kemur að sjónvarpi eða jafnvel nýrri miðlum eins 

og Twitter, eru áhorfendur oftar en ekki í hefbundnari hálf-félagslegum samskiptum við leikara 

þar sem það er ekki bein lína fyrir samskipti á milli þeirra. Yfir höfuð virðist að fyrir marga séu 

útsendingar uppáhalds leikaranna þeirra orðnar meira en aðeins afþreying. Áhorfendur finna fyrir 

nærveru í stafrænu spjalli við fólk sem þeir þekkja eflaust lítið og hafa ekki sérstaklega talað við 

en búast má við því að hefðbundnari vinasambönd geti myndast. Leikararnir þekkja til 

„fastakúnna“ sinna, þ.e.a.s. áhorfenda sem koma oft í spjallið og/eða gefa fjármuni reglulega. 

Hægt er að ímynda sér að tilhneiging verði til að halda uppi hefðum og áhorfandinn þrói þá hálf-

félagslegt samband frekar vegna þess að leikarinn „veit hver hann er og hvers hann væntir“.  

Eitt sem vert er að nefna, þó ekki sé það 

eiginlegur hluti þessarar ritgerðar, eru 

einstaklingar í öllu spjalli sem kallast hjálparar 

(e. moderators). Þeir sjá til þess að allir í 

spjallinu hagi sér og fylgi reglum leikarans. Í 

flestum tilfellum eru þeir nánir leikaranum (t.d. þekkjast utan stafræna samfélagsins og séu vinir; 

þ.e.a.s. falla ekki undir hálf-félagsleg sambönd) og spjalla oftar við hann. Það var áhugavert að 

sjá var hvernig áhorfendur töluðu einnig við þessa hjálpara á svipaðan hátt og þeir töluðu við 

leikarann. Þetta gerðist mest hjá Eddy, eitthvað hjá Fitzy en lítið hjá RT. Spurningin er hvort 

áhorfendur reyna að þróa samband við hjálparana vegna þess að þeir eru settir í svipaða stöðu og 

leikarinn eða hvort áhorfendur telji sig verða nánari leikaranum með því að þróa líka samband 

við hjálparann sjálfan. Áhugavert umhugsunarefni og vert að rannsaka enn frekar. 

Samt sem áður er umhverfið á Twitch eins fjölbreytt og fjöldi leikaranna sem þar spila. 

Brandarar og tilvísanir eru gjarnan tengdar við hvert samfélag og því þarf nýr áhorfandi að 

aðlagast aðeins og átta sig á þeirri stemmingu sem ríkir í því tiltekna leikjasamfélagi. Sem dæmi 

Mynd 10 – áhorfandi afsakar það að geta ekki gefið pening 
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má nefna stigaverðlaunin „Flex on Poor People“ hjá Eddy (sjá mynd 3); þau gera ekkert annað en 

að senda skilaboð (sama og nafnið á verðlaununum) ásamt einhverjum litlum skilaboðum sem 

áhorfandinn bætir við. En þá er ætlunin ekki að móðga eða setja niður fátæka heldur er þetta 

brandari sem nefndur er oft af leikaranum og með því að nota stigin getur áhorfanda liðið meira 

eins og hluta af þessu samfélagi. Hjá RT mátti sjá tilvísanir í aðrar útsendingar (vinsælast er 

tiltekið lag sem hann spilar þegar allt fer úrskeiðis í leiknum sem hann er að spila) og einnig hjá 

Fitzy þar sem meðal annars var talað um hversu mikið allir hötuðu ákveðinn karakter úr leiknum 

hans. Áhorfanda finnst hann vera meiri hluti af samfélagi leikarans þegar hann skilur svona 

brandara og hefur aðlagast stemmingunni sem þar ríkir.  

Þegar litið er á spjallið hjá einstaka leikurum á Twitch má sjá augljós merki um að hálf-

félagsleg samskipti eiga sér stað en mismunandi mikið. Það skipti ekki máli hvort áhorfendur 

voru 200 eða 5000, alltaf voru einhverjir sem töluðu um eða við leikarann sem vin/kunningja, 

eins og sjá mátti í mynd 8, og gáfu honum peninga á einhvern hátt til að styðja hann. Þar sem 

spjall var skoðað handvirkt og aðeins nokkur skilaboð voru tekin til greiningar er þessi rannsókn 

fyrsta skrefið í áttina að dýpri skilningi hvað varðar bæði Twitch og hlutverk hálf-félagslegra 

samskipta hjá þeim miðli.  

Eins og kom fram áður virðist sem áhorfendur RT hafi hefðbundnari hálf-félagsleg 

samskipti því helsta leið þeirra til að ná athygli hans er með peningum. Áhorfendur eru aðeins 

nöfn á skjá vegna fjölda þeirra og þó RT tali til þeirra og þakki þeim er hann ekki að nefna eða 

ræða mikið um persónulega hluti. Hjá honum er frekar þessi tálmi milli áhorfenda sem sást í 

eldri miðlum á borð við sjónvörp. Þetta er einnig hægt að sjá þar sem afrituð skilaboð eru 

langstærsti hlutinn af spjallinu og áhorfendur virðast helst herma hver eftir öðrum þar og innhald 

spjallsins verður nokkuð einsleitt. Hálf-félagsleg samskipti voru til staðar en ólíkt hinum tveimur 

leikurunum þá voru línurnar mjög skýrar og auðvelt var að sjá hvenær samskiptin áttu sér stað. 

Helsta leið samskipta var í gegnum peninga því RT las spjallið mjög sjaldan og var ekki að halda 

samtölum við neinn nema sjálfan sig.  

Hjá Fitzy var mun meira af samtali og eins og var nefnt þá spjallaði hann við áhorfendur 

þegar hann gat (sjá mynd 7). Umræðuefnið var þó nánast alltaf eitthvað varðandi leikinn sjálfan 

og var Fitzy mikið að svara spurningum áhorfenda. Fjöldi þeirra sem horfa á Fitzy eru mun 

minni en RT en samt yfir 1000 að meðaltali. Munur virðist vera á þátttöku áhorfenda því margir 
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skrifuðu ekki heldur vildu frekar horfa á þegjandi og njóta. Hálf-félagsleg samskipti voru 

greinilega til staðar en stundum virtist sem samskiptin litu frekar út sem samskipti á milli vina 

heldur en leikara og áhorfenda. Fitzy var nánast alltaf einhver ósnertanlegur leikari hinum megin 

við skjáinn en stundum var eins og það breyttist.  

Umhverfið hjá áhorfendum Eddy var helst eins og vinahópur ef borið er saman við hina 

tvo. Hálf-félagsleg samskipti áttu sér stað en stundum blönduðust inn hefðbundin samskipti sem 

virðist heldur gerast með minni áhorfendahóp. Líkt og RT og Fitzy var Eddy alltaf að lesa 

skilaboðin sem fólki sendi með peningum en hann var virkur í spjallinu með áhorfendum. Sem 

leikari hélt Eddy sinni fjarlægð og þó hann svaraði persónulegum skilaboðum af og til virtist sem 

hann vildi ekki vingast of mikið við áhorfendur sína. Þetta ná til dæmis sjá á mynd 9 þar sem 

áhorfandinn shikkachii sósáttur þegar Eddy var ekki að tala nógu mikið. Þetta minnir á hálf-

félagsleg samskipti og hvernig þau birtust hjá eldri miðlum en sama hvað Eddy gerir þá er alltaf 

meiri nálægð vegna eðlis Twitch.  

Twitch sem síða er þannig sett upp að áhorfendur eru ekki aðeins að fylgjast með því sem 

gerist í útsendingunni og leikaranum, heldur er spjallið lykilatriði í notkun á síðunni. Þó 

einhverjir velji að vera óvirkir í spjallinu þá tekur leikarinn virkan þátt og flestir áhorfendur 

leitast einmitt eftir því. Þetta undirstrikar það að fólk hefur þörf fyrir og vill eiga samskipti við 

aðra þegar það getur. Margir áhorfendur koma frekar aftur til tiltekins leikara ef mikið er af 

spjalli á milli þeirra. Twitch virðist ýta undir hálf-félagsleg samskipti þegar hægt er og reynir að 

skapa einhverja nánd á milli leikara og áhorfenda. 

Hálf-félagsleg sambönd hafa myndast þar sem áhorfendur tala við leikara eins og vin, t.d. 

með því að tilkynna persónulega hluti eða nota orðbragð vanalega ætlað fólki sem þeir þekkja 

vel. Eddy var helst sá sem mundi eftir nöfnum og lífi fólksins bak við þau (enda með minnsta 

áhorfið) en Fitzy gerði það einnig á meðan RT sást aldrei gera neitt slíkt. Af því má draga þá 

einföldu ályktun að leikarinn verði fjarlægari samfélagi sínu eftir því sem áhorfendum fjölgar. 

Hollusta gagnvart leikaranum (sem áhorfandi gæti mistekið sem nánd eða vináttu) er þar 

mikilvæg og spilar nokkuð mikið inn í hálf-félagslegu samskiptin.  

Hálf-félagslegu samskiptin voru alltaf til staðar en samt ekki jafn áberandi hjá öllum 

leikurunum á meðan samböndin virtust ríkjandi hjá leikurunum með minni áhorf. Áhorfendur 

gáfu peninga á mismunandi hátt til allra leikaranna óháð þessu og virtist sem RT hefði 
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„hefðbundnara“ samband við áhorfendur sína á meðan Fitzy og Eddy voru persónulegri. 

Línurnar verða nokkuð óskýrar þegar farið er á milli leikaranna; samskiptin hjá Eddy voru 

áberandi því hægt var að greina hálf-félagsleg samskipti en sumt gæti fallið undir hefðbundnari 

samskipti en aftur á móti var RT meira eins og persóna svipuð þeim úr sjónvarpsþáttum í öðrum 

rannsóknum. Allir leikararnir héldu þó ákveðinni fjarlægð og reyndu að forðast að eyða of 

miklum tíma í persónuleg samskipti við einn áhorfenda of lengi.  

Það sem ekki er vitað er hversu stór hluti af leikaranum er persóna eða karakter sem á að 

höfða til áhorfenda. Til að komast að því þyrfti að taka viðtöl við leikarana en það myndi 

væntanlega skýra þeirra sýn og upplifun þannig að hægt væri að sjá sjónarhorn beggja aðila. 

Eitt sem sást helst hjá Eddy var að áhorfendur báðust afsökunar á að geta ekki gefið „til 

baka“, þ.e.a.s. peninga eða áskrift eins og Dreayth á mynd 10. Hugmyndin um að áhorfandi finni 

þessa þörf til að gera eitthvað fyrir manneskju sem hann þekkir í rauninni ekki er áhugaverð og 

auðvitað ekki takmörkuð við Twitch en sannarlega mátti sjá það hér. Skilaboð á borð við 

„útsendingarnar þínar hjálpa mér þegar ég á erfitt“ og „ég get ekki gefið þér mikið en ég hef enn 

þá gaman af því sem þú gerir“ sáust oft. Allir leikararnir svöruðu fyrra dæminu með því að segja 

áhorfandanum að hann ætti að hugsa um sjálfan sig og framlög væru ekki nauðsynleg. 

Augljóslega gefur þetta í skyn að leikaranum sé ekki sama um þá sem horfa á hann. Þó má líka 

halda að þeir séu að ýta undir þann hugsunarhátt að leikarar og áhorfendur séu aðeins hér til þess 

að hafa gaman ásamt því að viðhalda ímynd sinni sem skemmtilegir einstaklingar. Með þessu 

tryggja þeir áframhaldandi áhorf og áhorfendur halda áfram að gefa peninga til þessara 

auðmjúku leikara.  

Leikarinn spyr stundum áhorfendur spurninga varðandi leikinn og fær hjálp frá þeim. Á 

mynd 7 er hægt að sjá þegar Fitzy er að spjalla við áhorfendur sína og gefur þeim tækifæri til að 

spyrja hann út í hitt og þetta. Aftur á móti vilja áhorfendur einnig ráð frá leikaranum (t.d. „Hvaða 

forrit notar þú til að sýna spilin þín?“ frá Eddy). Það fyrrnefnda birtist hjá öllum þremur 

leikurunum en RT var aldrei beðinn um að aðstoða aðra, en það er líklega vegna þeirrar tegundar 

af leik sem hann spilaði. Þetta er eitt af þeim fáu skiptum þar sem hálf-félagsleg samskipti eiga 

sér stað í flokknum „viðeigandi athugasemdir“ því leikarinn kemur af stað samtali sem gerir 

línurnar á milli hálf-félagslegra samskipta og venjulegra samskipta óskýrar.  
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Líkt og í rannsókn Diwanji o.fl. (2020) voru langflest skilaboðin í spjöllunum 

einhverskonar viðbrögð, nokkur orð og tákn; endurtekin/afrituð skilaboð, og samskiptin eru ekki 

eins einhliða og hjá hefðbundnari miðlum. Viðeigandi athugasemdir voru þar næst og þau 

skilaboð áttu það til að vera lengri. Spjall milli áhorfenda var ekki algengt en sást af og til, þó oft 

hluti af samtalinu milli leikarans og áhorfenda. Af þeim skilaboðum sem voru sérstaklega skoðuð 

mátti sjá nokkuð jafnt hlutfall af persónulegu spjalli og athyglisleit. Áhorfendur geta undirstrikað 

skilaboðin sín þannig að leikarinn sé líklegri til þess að taka eftir þeim en þetta virkar ekki alltaf.  

Ályktanir og lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að hálf-félagsleg samskipti birtast á ýmsa vegu á síðunni 

Twitch og þó munur sé á henni og öðrum streymisíðum má að líkindum yfirfæra niðurstöður 

þessarar rannsóknar yfir á lík samfélög. Gerðist það meðal annars í spjalli áhorfenda sem 

leikarinn bregst síðan við og þegar leikarinn sjálfur spyr áhorfendur sína spurningar. Algengast 

var að sjá hálf-félagsleg samskipti þegar áhorfandi gaf pening til leikarans sem les upp skilaboð 

hans og flytur stuttar þakkir til baka. Vegna þess að áhorfendum er gefinn greiður aðgangur að 

leikaranum, ásamt tryggum leiðum til að geta fengið athygli frá honum, er þessi tiltekna síða 

nokkuð öðruvísi en flestir aðrir miðlar þar sem hálf-félagsleg samskipti eiga sér stað.  

Samskiptin áttu sér stað óháð fjölda áhorfenda og þátttöku leikarans. Hins vegar urðu 

frekar til nánari sambönd þegar færri fylgdust með leikaranum. Líklegra var þá að áhorfandi gæfi 

leikara með marga áhorfendur peninga vegna þess að auðveldara er að taka eftir einhverjum sem 

sendir tilkynningu með nafninu sínu heldur en spjalli sem fer það hratt að erfitt var að lesa 

einstaka skilaboð. Takmarkanir voru þar til staðar því betri mynd væri hægt að fá á spjallið með 

öllum skilaboðunum. Einnig voru spilaðir mismunandi leikir sem endurspegla ekki samfélag 

hvers og eins út frá einum leikara. Þessi rannsókn var lítil og stutt og yfirlit yfir hegðun og atferli 

áhorfenda er ekki eins nákvæmt og hægt er. Fjöldi áhorfenda var einnig mjög mismunandi en 

eflaust væri hægt að fá aðrar niðurstöður ef einblínt væri á annað hvort leikara með mjög fáa 

áhorfendur eða mjög marga og fylgja þeim eftir í lengri tíma.  

Eins og nefnt hefur verið áður gerir Twitch línurnar á milli hálf-félagslegra samskipta og 

hefðbundnari samskipta óskýrar. Vert er að rannsaka hvenær í ferlinu sú breyting verður. Einnig 

er hægt að velta fyrir sér hvort kenningin um hálf-félagsleg samskipti sé rétt fyrir Twitch og 
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aðrar slíkar streymisíður. Greina mátti samskipti, önnur en hálf-félagsleg, þar á meðal 

hefðbundin samskipti en hvort eitthvað annað sé til staðar er viðfangsefni fyrir aðra rannsókn. 

Mannleg samskipti eru afar flókin og þegar litið er á streymisíður á borð við Twitch geta 

hugmyndir okkar um hvað samskipti eru farið í hnút. Yfir höfuð fer kenningin um hálf-félagsleg 

samskipti vel saman með streymisíðum á borð við Twitch; þau lýsa samskiptunum vel að vissu 

marki. Þegar áhorfendafjöldi vex verða samskiptin meira einhliða líkt og almennt er þegar um 

hálf-félagsleg samskipti er að ræða. Hins vegar, þegar áhorfendafjöldi minnkar, verður erfiðara 

að greina hvar hálf-félagsleg samskipti enda og hvar almenn samskipti byrja. Þannig að þegar 

kemur að leikurum á streymisíðum sem hafa lítinn áhorfendahóp er hægt að tala um hálf-

félagsleg samskipti en hins vegar þyrfti að taka til greina að þau eru ekki einu samskiptin sem 

eiga sér þar stað.  

Hér er ekki um ítarlega greiningu að ræða enda voru aðeins þrír leikarar skoðaðir í stuttan 

tíma og því er ekki hægt að fá mjög nákvæmt yfirlit yfir hegðun og atferli. Einnig voru valdir 

leikarar sem fá mjög mismunandi marga áhorfendur en engir sem eru ótrúlega vinsælir eða 

einhverjir sem fá afar fáa áhorfendur. Þeir leikir sem voru spilaðir gefa ekki heildstæða mynd 

fyrir þau ákveðnu samfélög sem tengjast þeim en að minnsta kosti er hægt að fá smá innsýn inn í 

þau. Þó leikirnir sjálfir skipti eflaust einhverju máli eru áhorfendur að horfa á streymi vegna 

leikaranna og persónuleika þeirra. Hins vegar var ákveðið að taka þessa leiki vegna þess hversu 

ólíkir þeir eru þó það geri rannsóknina aðeins opnari. Eflaust væri hægt að skoða samfélög á 

Twitch út frá einum leik en það er efni fyrir aðra rannsókn.  

Þessi ritgerð var skrifuð á tímum Covid-19 faraldursins og því er hægt að ímynda sér að 

fleiri áhorfendur hafi sótt til Twitch og annarra síðna til að sækjast eftir einhverjum samskiptum 

þegar þeir voru fastir í einangrun í langan tíma. Undirstrikar það þessa þörf okkar til þess að vera 

hluti af einhverju; finna fyrir nærveru eða samveru og tilheyra einhverjum hópi. Þó áhorfandi 

setji nær alla orkuna í samskiptin við leikarann þá finnst honum það allt í lagi vegna þess að 

stundum er tekið eftir honum og óháð því þá finnst áhorfandanum gaman að samskiptum sínum 

við leikarann og samfélagið í kringum hann. Maðurinn er félagsvera, það er eitthvað sem við 

vitum. Hálf-félagsleg samskipti eru hluti af þeirru flóknu þörf mannsins fyrir að eiga mannleg 

samskipti. Twitch gefur áhugaverða mynd á þessi hálf-félagslegu samskipti og gefur betri sýn á 

hvernig fólk er á mismunandi hornum internetsins. Margt er enn hægt að rannsaka og velta fyrir 
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sér en augljóst er að hálf-félagsleg samskipti eiga sér stað í nútíma heimi Twitch og áhorfendur 

þar sækjast eftir samskiptum líkt og þeir gerðu við sjónvarp en í dag er greiðari aðgangur að 

leikaranum en nokkru sinni fyrr.  
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