
Världspremiär för "STREAMERS" dokumentärserien! 

 
-Vad är en streamer? 
-Går det att leva på att vara en streamer? 
-Vilka olika sätt kan en streamer tjäna pengar på?  
-Vad säger branchfolket om streamers? 
-Vad krävs för att vara en streamer? 
-Hur är fansen till streamers?  
-Vilka spel fungerar för streamers? 
-Hur hanterar streamers näthat? 

 
Detta och mycket mer kommer vi försöka ge dig svar på i 
dokumentärserien streamers. Sändningen startar den 9:e November 
kl.19:30 på kanalen ww.twitch.tv/esenstudio  
Under premiären kommer alla streamers vara med i en liveshow och svara 
på tittarfrågor. Redan nu kan du skicka in tweets med hashtaggen 
#esenstudio och ställa dina frågor inför premiären då våra deltagare 
kommer besvara dem direkt i sändningen. 
 
Medverkande: 
Elias “Elajjaz” Lönn 221.000 följare på Twitch https://go.twitch.tv/Elajjaz 
Maral “Maral” 16.000 följare på Twitch https://go.twitch.tv/Maral 
Isabelle “Bellswag” 11.000 följare på Twitch https://go.twitch.tv/bellswag 
Emma “Swebliss” 160.000 följare på Twitch https://go.twitch.tv/swebliss 
Linus “Zaitr0s” Andersson 56.000 följare på Twitch https://go.twitch.tv/Zaitr0s 
Roxanne “RoxyProxxy”  34.000 på följare https://go.twitch.tv/RoxyProxxy 
Mia “Good Girl Miwa” Westin 50.000 följare twitch https://go.twitch.tv/goodgirlmiwa 
 
Streamers:  
Privat streamering är ett fenomen som växer så det knakar och har ersatt traditionell media 
hos många ungdomar. Dokumentärserien Streamers handlar om en grupp individer som 
arbetar som professionella ”streamers” som sänder live hemifrån när de bla. spelar 
datorspel. Under 6 avsnitt får vi följa en grupp svenska streamers i deras vardag och arbete. 
Varje avsnitt kommer att behandla ett tema. Vissa streamers har lyckats bli väldigt stora 
stjärnor och lever på sin streaming. Vi kommer prata med dem kring ekonomi, risker, 
utrustning, följare, fans, stalkers, näthatare, framtid och drömmar.  

 
Storyline per avsnitt: 
1. Lär känna våra streamers: Bakgrund, intressen m.m. 
2. Ekonomi: Hur kan man leva på detta? Vilka affärsförslag får de? Hur ser branschfolk på 
detta fenomen?  
3. Utbildning, utrustning, teknologi: Vad för investeringar och kunskaper behöver man för att 
kunna bli en Streamer? 
4. Fans och Faror: - Hur är fansen? Näthat? Hur stor del av jobbet är det? Kan de bli för 
mycket? Vad är riskerna? Hur ser en normal sändningsdag ut? Hur ofta hör fansen av sig?  
5. Nätverk och plattform: Vilka format och spel fungerar? Vad fungerar inte? Vad är 
populärast?   
6. Framtid: - Hur tänker de sig i längden? Hur länge kan man hålla på? Vad har de för 
framtidsplaner? Vad säger branchen om framtiden? Var går gränserna?   
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