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Sammanfattning

Telepresence production handlar om att kommunicera med video och audiobaserad teknologi 
i realtid över distans och att generera en känsla av närvaro fastän man fysiskt är på olika 
platser. Forskningsområdet är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som innehåller datalogi, 
socialpsykologi, kognitiv psykologi och perception så väl som konst och storytelling. Den här 
uppsatsen behandlar främst den process som utformning av ett videomedierat möte innebär. 
Det finns olika variabler som sägs påverkar upplevd närvaro, men då människors upplevelser 
är subjektiva är det en stor utmaning att söka generella slutsatser. Uppsatsen är avgränsat till 
att endast behandla yttre faktorer. Genom ett experiment har några av dessa variabler och 
deras samband undersökts. I experimentet används dans och musik som kommunikativ form. 

Genom denna studie har jag kommit fram till följande resultat:

Processen att utforma ett videomedierat möte är en kreativ process som består av en 
konstnärlig del och en kunskapsbaserad del.
Ett tydligt och smalt syfte att utgå ifrån samt medvetna val av variabler under processen ökar 
möjligheten att stärka upplevd närvaro.
En välplanerad och sammanhängande produktion kan öka upplevd närvaro.
Ett videomedierat möte består av en komplex kedja av variabler. Genom att låta analysera 
dem utifrån de fyra perspektiven design, innehåll, kommunikation och teknik kan man nå en 
homogen produkt vilket har positiv påverkan på närvaron.
Olika typer av närvaro, gynnas olika av olika variabler och kombinationer av variabler. 

Variabler:      

Interaktion: Förstärker känslan av här och nu. Ju tydligare interaktionen är desto mer 
störande är den eventuella fördröjning. 
Riktat fokus: Olika fokus ger olika signaler, vilket påverkar innehållet då det kan förstärka 
det visuella sinnesuttrycket.
Realitet: När den sociala närvaron är överordnad den fysiska, kan mötet gynnas av att 
efterlikna ett fysiskt möte i så hög grad som möjligt.
Distans: Upplevd distans kan användas som en positiv effekt i rätt sammanhang och förstärka 
innehållet.  
Fördröjning: Beroende på mötets karaktär och övriga variabler är närvaro olika känsligt för 
fördröjning.
Transparent teknik: Tekniska störningar har stor negativ inverkan på upplevd närvaron. 
Roller: Som deltagare kan man ha en passiv eller aktiv roll vilket också har ett samband med 
fysisk och social närvaro.
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Abstract

The subject Telepresence production deals with video and audio based communication in 
real-time over distance. It is an interdisciplinary subject area that covers computer science, 
social science, cognitive psychology and perception as well as art and storytelling. The main 
focus of this study has been on the process of modelling a video mediated meeting and to 
concretize the factors that affect and generates the feeling of presence. Since presence is a 
subjective experience it is a great challenge to search for general conclusions. This study was 
carried out by an experiment where dancers and musician worked together.
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Förord

För att knyta teori till praktik har civilingenjörsprogrammet i medieteknik på Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) och Luleå tekniska universitet (LTU) tillsammans med Högskolan  
i Gjövik (HiG) etablerat ett samarbete där de bland annat håller gemensamma föreläsningar 
över Internet i ämnet telepresence production. Denna samverkan har också medfört att jag 
kunnat ha min handledare på KTH, Leif Handberg och examinator på LTU, Johnny Widén, 
då jag numera bor i Stockholm. Dessutom har avdelningen Medieteknik och grafisk 
produktion på KTH inlett ett samarbete med Danshögskolan som jobbar för att inrätta 
forskningsverksamhet på skolan. Detta är än så länge i startgroparna men tanken är att det ska 
utvecklas i framtida projekt. Även detta samarbete var av intresse för mig då jag själv har en 
bakgrund i dans. Jag hoppas uppsatsen kan hjälpa till att bana väg för kommande 
gemensamma projekt mellan högskolorna. För att undvika eventuella språkliga miss-
uppfattningar som kan uppstå vid översättning kommer vissa ord och fraser i uppsatsen 
behållas på engelska. 

Här med vill jag också passa på att tacka alla de inblandade som har hjälpt och inspirerat mig 
till att skriva denna uppsats som utformades under höstterminen 2007 i Stockholm:

Jag vill tacka Leif Handberg, min handledare på KTH och Gun Roman på Danshögskolan 
som har hjälpt mig med lokaler för mitt experiment. Slutligen TACK Jennie, Anton, Anna, 
Joachim, Nordic, Michel och Hallgrim för inspiration, stöd och insatser.

Hägersten mars 2008

Petra Eriksson
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Människan har länge fascinerats av tid och rum. Att kunna se och prata med en människa i 
realtid som befinner sig på en fjärran plats eller kunna färdas bakåt eller framåt i tid är ett 
återkommande tema. Gamla sagor berättar om speglar, brunnar och kristallkulor där man i 
någon form kommunicerar med andra individer från fjärran tid, realtid eller framtid. 
Fortfarande ses liknande idéer i dagens fiktion men spegeln har bytts ut mot en display eller 
en beamstråle. Nya upptäckter inom tekniken under de senaste århundraden har lett till att 
människan idag kan kommunicera över distans via audio och video i realtid, det vill säga 
”Video Mediated Communication” (VMC). Det finns olika åsikter om hur bra dessa möten 
fungerar i jämförelse med fysiska möten. Även om vissa element i fysiska möten aldrig kan 
ersättas med videomediering så finns många fördelar med den nya teknologin vilket också 
leder oss framåt i utvecklingen. (Knudsen 2004:1)

Teknologins snabba utveckling inom datorgrafik och nätverkskommunikation har lett till allt 
mer avancerade kommunikationsmedel. Från att tidigare fokuserat på nytta och funktion, 
finns nu ett ökat intresse för användaren och människors beteende inom vissa 
teknologibaserade ämnen. Perception och socialpsykologi har blivit allt mer viktiga i den 
moderna forskningen och ger oss förståelse för hur människor beter sig, uppfattar och tolkar 
situationer. (Riva et al., 2003:kap 1 1.4)

Forskning på video mediated communication, kallas Telepresence production och är ett 
relativt nytt forskningsområde. Marvin Minsky (1980) var först ut med att använda begreppet 
telepresence i ett arbete om teleoperationssystem. Begreppet användes senare av Held and 
Durlach (1992) som var först med att använda det i anknytning till Virtuella miljöer. 
(Knudsen 2004:17) I telepresence production är upplevelsen av närvaro central. För att kunna 
förbättra upplevelsen för användaren, krävs kunskap om hur vi människor fungerar. Denna 
kunskap är ett viktigt redskap när de mötesplatser som innebär kommunikation över distans 
utformas. Ett annat centralt ämnesområde för telepresence production är estetik som ger oss 
verktyg att forma ett sammanhängande innehåll som grundar sig i en förståelse för vad som 
påverkar människor. Dessa olika områden utgör den komplexa plattform som är grunden för 
telepresence production. (Riva et al., 2003: kap 1, 1.2)

I dag används VMC i olika syften. Dels som ett verktyg vid företagsmöten, distansstudier och 
telemedicin där funktionen främst är att instruera, diskutera och samarbeta över distans. Det 
används också i nöjesbaserade möten så som spel och skapande performance i form av teater, 
dans och musik. (Knudsen 2004:17)
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1.2 Motiv för arbetet

Videokonferens är ett välkänt begrepp på Luleå Tekniska Universitet. En anledning är 
företaget Marratech som tillverkar programvara avsedd för videokonferenser över Internet. 
Det grundades av forskare på avdelningen Centrum för distansöverbyggande teknik på Luleå 
Tekniska Universitet och det var allmänt känt bland medieteknikstudenter. Ändå var det inte 
förrän våren 2007 som jag läste om forskningsområdet Telepresence production och fastnade 
för ämnet. 

Som tidigare nämnts finns det framför allt två olika användningsområden för videomediering. 
Den funktionella och den nöjesbaserade. Till att börja med har samhället mycket att vinna på 
att utveckla denna teknik då den kan ersätta många av de fysiska möten som innebär många 
och ibland långa resor. Minskade resor innebär i sin tur besparingar i form av tid och pengar, 
men framför allt miljön. Med tanke på den heta debatten kring det växande klimathotet kan 
videomediering vara ett bra alternativ för att minska den globala uppvärmningen. 
(Naturvårdsverket 2008) Vidare ser jag denna teknik som intressant ur ett konstnärligt 
perspektiv med alla de möjligheter tekniken erbjuder för att skapa intressanta performance 
och föreställningar. Kommunikation är ett vitt begrepp och rymmer många olika former och 
aspekter av möten mellan människor och att utforska dessa aspekter i ett större projekt tycker 
jag är mycket intressant. 

1.3 Fokus för undersökningen

Projektet består i att undersöka faktorer som påverkar upplevd närvaro och dessa olika 
faktorers samspel. Uppsatsen tar också upp de olika roller som kan intas av deltagarna i ett 
videomedierat möte och hur de påverkas av de olika faktorerna. Projektet innehåller både 
praktiska och teoretiska moment. Kärnan i uppsatsen är ett experiment som består av tre 
delförsök och resultaten från dessa har analyserats utifrån tidigare forskning på området. I 
experimentet prövas olika kombinationer av faktorer och deras påverkan på upplevd närvaro. 
Mediet som används för kommunikationen är videomediering och valet av kommunikativ 
form föll på musik och dans. Det praktiska försöket finns dokumenterat på video. 

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka och konkretisera de faktorer som påverkar upplevd 
närvaro i en videomedierad miljö samt kartlägga de olika faktorernas samspel. 



11

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen kommer i första hand att fokusera på den process som utformningen av ett 
videomedierat möte innebär. Den avgränsas genom att endast behandla de yttre faktorer, 
media characteristics, som påverkar upplevd närvaro. User characteristics, som beskriver de 
inre faktorerna har dock med all sannolikhet påverkat undersökningen och resultatet, vilket är 
oundvikligt då det handlar om upplevelser. Underlaget är för tunt för en reliabel 
användaranalys som fokuserar på individen då mina experiment endast bestod av två dansare 
och tre musiker. Experimentet är centralt och analyseras genom att empiri jämförs med teorier 
som andra forskare har utvecklat. Uppsatsen avgränsas också genom att analysen begränsas 
till de faktorer som var av störst intresse vid experimentet. 

För att kunna genomföra ett experiment på distans användes en prototyp. Rummen som skulle 
kunna ha varit i olika länder är i experimentet bredvid varandra då det var enda möjligheten 
för att hinna rigga miljön. Innan experimentet genomfördes fanns viljan att använda 
Internetuppkoppling som förbindelse. Detta visade sig vara praktiskt svårt eftersom det inte 
fanns ip-uttag och jag valde att istället att koppla videolänken direkt och ljudet via ett 
ljudmixerbord samt en delayutrustning. 

Uppsatsen behandlar också endast kommunikation där människor möts, det vill säga avatarer 
eller andra former av datoriserade karaktärer förekommer inte. Denna uppsats riktar sig främst 
mot studenter och människor som har intresse och kunskap i ämnena performance och 
medieteknik. För att kunna mötas och förstå varandras ämnesområde strävar jag efter ett språk 
i uppsatsen som underlättar för att personer från båda ämnesområden ska kunna samverka och 
förstå varandra. 

1.6 Rapportens disposition

 Kapitel 2 är metodkapitel och här beskrivs metodval som gjorts och varför. 
 I kapitel 3 tas de teorier upp som är relevanta för uppsatsen och som används för att 

analysera empiri.
 I kapitel 4 presenteras empiri i form av ett experiment. 
 Kapitel 5 är analysdelen och där kopplas empiri till teori.
 De slutsatser och resultat jag kommit fram till i analysen presenteras kortfattat i 

kapitel 6
 I det sista kapitlet finns referenserna samlade

1.7 Referenser till liknande arbeten

Ämnet är relativt nytt som forskningsområde och därför finns inte heller så många källor att 
tillgå. Claus Knudsen vid Högskolan i Gjövik, Norge, har dock forskat på ämnet och avlagt en 
avhandling vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Denna avhandling har varit till stor 
inspiration och stöd när denna uppsats skrivits.
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2 METOD

För att kunna bedöma den vetenskapliga relevansen i en uppsats, det vill säga reliabilitet, 
validitet och replikation krävs att läsaren får möjlighet ta del av författarens vetenskapliga 
referensram samt hur metodval diskuterats fram. Detta kapitel beskriver metodval samt min 
bakgrund och syn på studien. (Bryman 2006:43)

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Vetenskapligt förhållningssätt beskriver författarens inställning till vad som kan betraktas som 
”sanning” inom vetenskapsteori. Människan är nyfiken och söker kunskap eftersom det 
naturliga urvalet gynnar de individer som kan klara sig bättre. Vetenskap i organiserad form 
är en del av det moderna samhället och präglar vårt levnadssätt. Det hjälper oss att förstå vår 
värld och förbättra vår välfärd, vilket har resulterat i att människan idag kan kontrollera stora 
delar av naturen och livet. Direkt avhängigt det vetenskapliga kunskapssökandet finns idag 
möjlighet för samhällen att leva på en betydligt högre välfärd än tidigare. Forskningens 
mängd och betydelse har gjort det nödvändigt att hitta verktyg för att kunna granska 
sanningshalten i resultaten. Det är vanligt att forskare har delade meningar om vad som anses 
vara ett tillförlitligt forskningsresultat. Det finns framför allt två vetenskapliga 
huvudinriktningar inom vetenskapsteori: positivism och hermeneutik. (Bryman 2006:24) 
(Molander 1998:245)

2.2.1 Positivism

Positivismen är ett gammalt västerländskt synsätt som bygger på ett kritiskt ifrågasättande av 
påståenden och iakttagelser. Forskaren ställer upp konkreta påståenden som kallas för 
hypoteser. Genom experiment kan sedan forskaren falsifiera hypoteserna tills det endast finns 
en eller ett fåtal kvar som inte kan falsifieras. Dessa hypoteser kan efter logisk analys sättas i 
ett sammanhang och anses som bitar av sanning. Vetenskapen ska vara värderingsfri, det vill 
säga objektiv och sanning anses kunna vara absolut. (Bryman 2006:24) 

2.2.2 Hermeneutik

Hermeneutiskt synsätt ger ett annat perspektiv på sökandet efter sann kunskap. Om det 
hermeneutiska synsättet används är begrepp som tolkning och förståelse centrala. Denna skola 
anser att ingenting går att betrakta förutsättningslöst utan allting måste sättas i relation till 
någonting annat. Därmed blir sökandet efter det objektiva, det övergripande sanna, 
meningslöst. Eftersom alla människor har en egen unik referensram utifrån vilken de tolkar 
allt de upplever behöver det som är sant för en människa inte vara sant för en annan. Det finns 
därför ingen absolut sanning utan bara tolkningar av verkligheten som grundar sig i bland 
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annat vår personlighet, våra sinnen, minnen och tidigare erfarenheter. (Thurén 1999:14) 
(Bryman 2006:26)

2.2.3 Uppsatsens förhållningssätt

Beroende på vilken typ av studie som genomförs passar dessa två perspektiv olika bra. Inom 
naturvetenskapliga forskningsområden finns i många fall tydliga svar och därför är ett 
positivistiskt förhållningssätt ofta mer passande. Forskarna sätter upp hypoteser som de sedan 
falsifierar eller verifierar och kommer på så vis närmare sanningen. Däremot är det svårare att 
använda sig av positivistiskt synsätt vid forskningar som rör mänskligt beteende eftersom 
dessa typer av studier sällan har ett rätt eller fel svar utan snarare ser trender och tendenser. 
Därför kan ett hermeneutiskt synsätt vara mer passande på denna typ av forskning. Genom att 
synliggöra sin egen referensram kan den utomstående läsaren kritiskt förhålla sig till den 
”sanning” som författaren lägger fram. Då den här studiens syfte är att undersöka och 
konkretisera de faktorer som påverkar upplevd närvaro i en videomedierad miljö samt 
kartlägga de olika faktorernas samspel, innefattar det en rad olika ämnesområden. Det 
centrala är dock människors upplevelse av närvaro och därför har ett hermeneutiskt synsätt 
valts för det här projektet. I mitt projekt och i uppsatsen strävar jag efter objektivitet men helt 
objektivt kan det inte bli då varken jag som författare eller läsaren kan få tillgång till all 
information. Utifrån mitt hermeneutiska perspektiv så finns det bara olika grader av subjektiv 
forskning och min strävan är att vara så saklig som möjligt. 

2.2 Teoretisk referensram

All forskning strävar efter att vara så sanningsenlig som möjlig. Med ett hermeneutiskt synsätt 
är det viktigt att visa läsaren sin teoretiska referensram så att han eller hon ges möjlighet att 
kritiskt granska den analys som forskaren fört. Jag som författare använder min teoretiska 
referensram för att tolka världen och därför kommer min bakgrund att påverka resultatet. Min 
referensram består av 26 års livserfarenhet, var av 4,5 års studerande på medie-
teknikprogrammet för civilingenjörer vid LTU. Utbildningen ger en bred och allmän bas inom 
teknologi men innehåller också förutom de teoretiska ämnena möjlighet att till viss del få en 
testa på praktisk tillämpning som till exempel kursen ”audio och video”. För övrigt har jag en 
ettårig pedagogisk dansutbildning och jobbar med dans, både med sceniska produktioner och 
som kursledare i Sverige och utomlands. 
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2.3 Vetenskapliga undersökningsmetoder

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ

Det finns två olika forskningsstrategier som brukar användas för att få fram empiri: den 
kvantitativa och den kvalitativa. En kvantitativ undersökning bygger som regel på en mängd 
insamlad fakta som sedan analyseras med statistiska medel. Genom ett stort urval nås ett 
reliabelt resultat. Ett vanligt sätt är att testa sin frågesällning eller hypotes mot sitt empiriska 
material. Genom att leta efter tendenser i form av frekvens, utbredning, orsak och verkan kan 
materialet analyseras och slutsatser dras. Resultatet presenteras i from av nummer, grafer eller 
formulas. 

Den kvalitativa metoden är istället en smal men djupgående forskningsmetod som försöker 
identifiera och analysera orsaker till speciella fenomen eller händelser. Denna
forskningsmetod använder sig huvudsakligen av icke numeriskt material utan beskriver 
istället resultatet i ord utifrån observationer eller intervjuer. (Haseman 2006:2) (Bryman 
2006:34) Dessa två metodteorier sätter ramen för vad som idag är legitimt inom forskning och 
presenteras ofta som varandras motsatser och som varandras oförenliga. I praktiken är det 
dock inte oförenliga utan forskare använder ofta både kvalitativa och kvantitativa metoder i 
samma undersökning. (Bryman 2006:393-407)

2.3.2 Performative Research 

I takt med att forskningen går framåt expanderar också mängden forskningsområden. Denna 
utveckling medför också nya behov och vissa typer av forskningsprojekt har svårt att hitta en 
lämplig metodteori bland de redan existerande. Forskare inom konst, media och design, så 
kallad praktiskt baserad forskning, har utvecklat en ny metodstrategi under de senaste tio 
åren. Denna undersökningsmetod ska gynna mer praktiskt inriktade projekt och ska verka 
som ett alternativ till den kvalitativa och kvantitativa metodteorin enligt Brad Haseman 
professor vid Queensland University of Technology i Australien. Metoden kallas för 
Performative Research och det som skiljer metoden från kvalitativ och kvantitativ är framför 
allt följande.

Relationen till forskningsansatsen
I en kvalitativ eller kvantitativ forskning utgår studien från ett problem och 
problemformuleringen är central i uppsatsen. Författaren sätter upp en tydlig ram i form av 
syfte, definitioner och problemformulering som sedan följs upp. Performative Research har i 
motsats till problembaserad forskning inte ett problem att utgå ifrån utan snarare en idé. De 
formar ett projekt och utvecklar det sen experimentellt genom praktisk tillämpning. Hur 
experimentet sedan utvecklar sig är själva forskningen. Det innebär också att tolkningen av 
experimentet är individuellt och kan variera från gång till gång. (Haseman 2006:3)
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Presentation
Det andra som karakteriserar Performative research är synen på hur resultat ska presenteras. 
Den traditionella vetenskapliga forskningen presenteras i en avhandling och är faktabaserad, 
medan en performative research redovisas i ett konstnärligt verk och är upplevelsebaserad. 
Forskningen redovisas alltså i det uttryck som studien utförts i, till exempel musik för 
musikern och verket för designern. Detta medför att studien utgår utifrån det personliga 
uttrycket och den subjektiva känslan. Alla kan göra sin tolkning av resultatet, men det kan 
också göras genom att uppleva experimentet live eller titta utifrån på en dokumentation. 
(Haseman 2006:5)

2.4 Vetenskapliga ansatser

2.4.1 Induktiv, deduktiv och abduktiv

Det finns olika metodologiska ansatser som beskriver förhållandet mellan teori och praktik. 
Det två vanligaste är induktiv och deduktiv ansats. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren 
från redan fastställd kunskap för att skapa sin hypotes. Hypotesen testas mot insamlad 
empirisk fakta och ställer den mot tidigare teorier. Utifrån denna analys kan hypotesen 
bekräftas eller förkastas. Induktion är dess motsats då forskaren istället utgår från 
verkligheten, det vill säga genom observation dras generella slutsatser. (Bryman 2006:20)

Det finns en tredje ansats som kallas abduktiv och vars förhållningssätt är en kombination av 
induktiv och deduktiv. Enligt den abduktiva ansatsen är vetenskapen alltid provisorisk och i 
ständig utveckling. Genom att växla mellan empiri och teori erhålls nya teorier som sedan åter 
testas på empirin. (Patel et al., 2003:24)

2.4.2 Uppsatsens val av undersökningsmetod och ansats

En av de stora utmaningarna inom forskningen på telepresence production är just att hitta en 
vetenskaplig undersökningsmetod som ger ett resultat med hög validitet och reliabilitet.. 
Många olika mätningsmetoder har prövats och i de flesta fall har enkätundersökningar av 
olika slag används. (Riva et al., 2003: kap 1, 1.2) Många forskare ställer sig kritiska till denna 
nya strategi som kallas för Performative Research och det råder delade meningar om 
resultaten från dessa undersökningar kan betraktas som vetenskapligt sanna när de inte är 
replikerbara. (Haseman 2006:5) Ämnet Telepresence production är ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde och rymmer flera olika typer av ämnesområden. Dels finns den tekniska 
och den konstnärliga aspekten men också den psykologiska som rör mänskligt beteende. 

Min ambition har varit att hitta en lämplig undersökningsmetod som kan leda till ett 
vetenskapligt resultat. Jag har därför tillämpat en kvalitativ metod då jag anser den passar 
uppsatsens syfte men också då mitt vetenskapliga synsätt är hermeneutiskt. Vidare är närvaro 
ett abstrakt begrepp och svårt att ”mäta”. Därför passar det bättre med en fördjupning, det vill 
säga en kvalitativ metod. 
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Undersökningen har bestått av en litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer. Det 
praktiska försök som genomfördes kan delvis betraktas som en konstnärlig forskning då det 
personliga uttrycket formade experimentet och resultatet från experimentet kan tolkas olika 
beroende på betraktare. Då syftet med försöket var att fokusera på process och inte produkt 
anser jag att undersökningsmetoden inte är performative research. Experimentet finns dock 
dokumenterat på video och kan tolkas av andra. Detta material ses som ett komplement till 
den kvalitativa undersökningen.

För att få en djupare förståelse för ämnet studerades andra forskares teorier. Utifrån syfte 
utformades en serie experiment. Efter experimentet analyserades resultatet med tidigare 
forskares teorier. Genom att växla teori och empiri har slutsatser sedan dragits, vilket visar på 
en abduktiv ansats.

2.5 Intervjuer 

Det finns flera olika typer av intervjuer men till de vanligaste hör strukturerad intervju och 
ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun, som också kallas standardiserad intervju, 
bygger på att de frågor som ställs har bestämd ordning och är i förväg fastställda. Genom att 
utföra en strukturerad intervju möter varje respondent samma frågestimuli vilket gör att 
svaren kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Detta är vanligt i surveyundersökningar. 
Ostrukturerad intervju är en mer informell typ av intervju där frågeställaren har satt upp en 
rad olika teman eller allmänna frågeställningar. Detta gör att intervjun blir olika från gång till 
gång då både antal innehåll och ordningen på frågorna varierar. Semistrukturerad intervju är 
en tredje variant där frågorna är fastställda i förväg men där ordningen på frågorna varierar. 
Frågorna är inte lika formella som vid en strukturerad intervju och det finns även utrymme för 
att ställa följdfrågor till respondenten. (Bryman 2006:127)

2.5.1 Utförda intervjuer

Intervjuerna som genomfördes var tre semistrukturerade intervjuer. Respondenten för den 
första var intervjun var Michel Gascoin, civilingenjör på NRK. Det var en telefonintervju som 
också använts som muntlig källa i den här uppsatsen. Samtalet handlade om den tekniska 
aspekten av videomediering. De andra två semistrukturerade intervjuerna genomfördes vid 
två olika tillfällen efter experimentet och där dansarna var respondenter. Frågorna i första 
delen av intervjun handlade om deras upplevelse av de olika delförsöken, de olika 
variablernas betydelse samt hur det var att jobba i en videomedierad miljö. I den andra delen 
av intervjun visades videodokumentationen från experimentet och utifrån den diskuterades 
vad som fungerade och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Anteckningar skrevs under 
samtliga intervjuer. 
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2.6 Metod- och källkritik

2.6.1 Reliabilitet, validitet och replikation

För att kunna bedöma en forskningsundersökning används begreppen reliabilitet, validitet och 
replikation. Med reliabilitet menas tillförlitlighet, det vill säga att undersökningen gått rätt till. 
Validitet står för giltighet och undersöker om de slutsatser som dragits baseras på rätt 
underlag. Det sista begreppet, replikation visar om undersökningen med resultat går att 
upprepa.

2.6.2 Källkritik

Forskare bör kontinuerligt och kritiskt ifrågasätta sin forskning. Den grundläggande 
information som jag använt mig av kommer främst i från tidigare forskningsrapporter men jag 
har också använt mig av internetsidor vid några tillfällen där informationen kan vara vinklad. 
Jag inser också att de semistrukturerade intervjuer som gjordes på dansarna har baseras 
utifrån de observationer som jag gjort och därför har innehållet i dessa sannolikt färgats av 
mina egna tankar.
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3 TEORI

Det här kapitlet behandlar de teorier som används i analysen. För att klart förstå analysen 
börjar jag definiera några av de begrepp som är centrala i teorierna. Jag har dels utgått utifrån 
andra källors definition men också övervägt vad orden står för i detta sammanhang. 

3.1 Begreppsdefinitioner

3.1.1 Närvaro

Begreppet närvaro (engelskans presence), är kärnan i detta forskningsområde. Då en individs 
upplevelse är subjektiv och beror på en rad olika faktorer, så som till exempel bakgrund, 
erfarenheter, behov och ålder är det en stor utmaning att hitta generella sanningar. Enligt 
Knudsen finns två viktiga variabler som undersökning av närvaro i telepresence production 
bör utgå ifrån. Individens upplevelse av den andras kroppsliga närvaro samt den rumsliga 
närvaron, det vill säga känslan av att vara i en annan miljö än den fysiska. (Knudsen 2004:5) 
Begreppet närvaro är abstrakt och definitionen varierar stort beroende på sammanhang. 
Witmer and Singer (1998) har formulerat sin definition på följande sätt:

“Presence is defined as the subjective experience of being in 
one place or environment, even when one is physically situated 
in another.” (Witmer et al.1998)

Denna definition beskriver upplevelsen av den rumsliga närvaron. Då närvaro även kan 
beskrivas som en kroppslig närvaro, det vill säga känslan av att vara nära någon fast personen 
fysisk är på en annan plats, har jag valt att definiera begreppet närvaro på följande vis: 

Närvaro är definierad som den subjektiva upplevelsen av att vara 
på en plats fast personen är någon annanstans rent fysiskt. Eller 
som den subjektiva upplevelsen av att vara tillsammans med en 
person som fysiskt är någon annanstans.



19

3.1.2 Videomedierad kommunikation

I den här uppsatsen används begreppet ”Video mediated communication”, VMC. Detta står 
som ett samlingsbegrepp för alla typer av möten som består av video- och audiobaserad 
mediekommunikation som sker i realtid över distans mellan minst två individer. 
Videomediering är en direkt översättning som också används i denna uppsats. I denna uppsats 
behandlas endast kommunikation som involverar minst två deltagare via video och audio. 
Virtuella miljöer och avatarer, det vill säga imaginära platser och personer som är 
datorbaserade kommer alltså inte att beröras i denna uppsats. Videokonferens är ett begrepp 
som hamnar under videomedierad kommunikation och används i bemärkelsen möte över 
distans där syftet främst är att instruera, diskutera och samarbeta över distans som till exempel 
företagsmöten eller distansutbildning som redan nämnt i inledningen av uppsatsen.

3.1.3 Telepresence production

Tele betyder fjärran på grekiska och med produktion så menas processen att generera en 
upplevelse av närvaro. (Noreen-Warberg 1978)

3.1.4 Rum

Rum och rumslig är ofta förekommande begrepp inom telepresence. Svenskans rum kan ha 
olika betydelser beroende på vilket sammanhang det används i och i denna uppsats har rum 
två olika betydelser. Dels finns det konkreta rummet, det vill säga en avgränsad yta som oftast 
består av ett golv, väggar och tak. Det andra rummet är en abstrakt term och står för utrymme, 
rymd eller engelskans ”space”. Detta rum är i första hand en förnimmelse det vill säga hur vi 
upplever rummet och de spatiala relationer som finns mellan objekt i rummet. För att skapa 
ett gemensamt rum eller rymd i telepresence production kan två konkreta rum användas.

3.1.5 Kommunikation

I den här uppsatsen definieras kommunikation som informationsutbyte mellan människor. 
Detta kan ske via direktkontakt i olika former eller via ett medium. Konst är också en typ av 
kommunikation där skapare förmedlar någonting till en publik. (Palm et al., 2002, kap2)

3.1.6 Medium

Ordet medium eller medier refererar till kommunikationsmedium, det vill säga de verktyg 
eller person som används för att förmedla eller överföra information eller budskap utan att 
avsändaren behöver vara fysiskt närvarande.(Nordstedts 2003)
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3.1.7 Realism

Realism har två betydelser i denna uppsats. Dels står det för en upplevd verklighet ur ett 
subjektivt perspektiv där individen är i fokus. Det syftar till den materiella påtagligheten, men 
också ur en tidsaspekt som här och nu. Den andra betydelsen beskriver realism utifrån ett 
objektivt perspektiv. Det kan till exempel vara en berättelse från en annan tid som upplevs 
som trovärdig. I den här uppsatsen används realism och realitet som synonyma begrepp. 

3.2 Närvaroproduktion

Definitionerna av närvaro och närvaroproduktion ger en tydligare bild av vad som eftersträvas 
i denna uppsats men trots det är och förblir begreppet närvaro abstrakt. Att känna någonting är 
väldigt personligt och subjektivt oavsett vad det är för känsla som upplevs. Även om en 
känsla kan definieras så kvarstår problemet att mäta påverkan, det vill säga i vilken grad det 
påverkar individen. Det är högst sannolikt att detta varierar beroende på bakgrund, behov och 
tidigare erfarenheter och andra bakomliggande faktorer. (Riva et al., 2003: kap 1. 1.2) 

3.2.1 Media characteristics och user characteristics

Enligt W. Ijsselsteijn and G. Riva är närvaro ett komplext tillstånd som människor inte 
reflekterar över. Det är en naturlig del av vår vardag och vi märker först efteråt hur pass starkt 
känslan har påverkat oss. Det beskrivs som ”a product of the mind”, en inre upplevelse som är 
oberoende av teknologi. Att känslan närvaro är densamma i en medierad miljö som i ett 
vanligt möte utan medium är också något som den här uppsatsen utgår ifrån. Författarna 
menar också att det finns två huvudkategorier med variabler som kan påverka en individs 
upplevda närvaro: ”Media characteristics” och ”user characteristics”. Det vill säga inre och 
yttre faktorer. Båda huvudkategorierna kan delas upp i undergrupper som figur 1 visar på 
sidan 20. (Riva et al., 2003: kap 1. 1.2)

Figur 1 visar hur faktorer som påverkar upplevd närvaro kan delas in i de två huvudgrupperna user 
characteristics och media characteristics. (Riva et al, 2003: kap 1. 1.2)
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3.3 Olika typer av närvaro

Många av de teorier som framkommit ur forskning på området formuleras utifrån 
användarens perspektiv och användaren deltar också oftast aktivt. Närvaro kan även upplevas 
av en individ som är passiv. Att bli fängslad av en spännande film eller intressant bok har de 
flesta upplevt. Det finns flera olika definitioner av närvaro men också olika typer av närvaro. 
Lombard och Ditton (1997) beskriver olika typer av närvaro och har kategoriserat dem enligt 
följande: ”presence as social richness”, ”realism”, ”transportation”, ”immersion”, ”social 
actor within medium”, ”medium as social actor”.  

Presence as social richness
Presence as social richness är en typ av närvaro som oftast används i möten av typen 
videokonferens. Den beskrivs som följande: i den utsträckning mediet uppfattas som socialt, 
personligt och känsligt när det används för att interagera med andra människor. Det viktigaste 
med denna typ av närvaro är intimitet och aktualitet.

Presence as realism
Med realism menas i vilken utsträckning mediet kan återskapa en realistisk bild av objekt, 
människor eller händelser så att de upplevs som verkliga. Denna typ av närvaro delas in i 
ytterligare två typer: "social realism" och "perceptuell realism." Den sociala realismen är hur 
väl mediet kan återspegla en verklig händelse. En film som är välgjord kan också kännas 
verklig även om de som tittar på den inte upplever att de är en del av innehållet. Detta kallas 
för perceptuell realism. 

Presence as transportation
Denna typ av närvaro består av tre olika undergrupper: “Du är där”, “det/den är här” och “vi 
är tillsammans”.

Med “Du är där” menas att användaren transporteras bort till en annan värld och eller lever 
sig in i en annan tid och rum. Muntligt berättande är en ett exempel på detta men även böcker 
och filmer kan ha denna effekt. “Det/den är här” är en motsats upplevelse och innebär att en 
annan plats och objekt/person på platsen transporteras till användaren. ”Vi är tillsammans” är 
den tredje undergruppen och den beskriver känslan av att två eller fler som kommunicerar blir 
tillsammans transporterade till en annan plats som de delar.  

Presence as immersion
Immersion är framförallt kopplad till virtuella miljöer där kroppen och sinnena blir omgiven 
av en annan plats. Ett exempel på det är head-mounted display där den verkliga världen stängs 
ute.

Presence as social actor within medium
Den här typen av närvaro refererar till när en människa eller personifierad varelse interagerar 
med användaren. Detta kan till exempel vara en reporter på TV som riktar sig mot TV-tittare 
och på så sätt skapar en relation även om det är envägskommunikation.   

Presence as medium as social actor
Den sista beskrivningen av närvaro syftar till att mediet självt interagerar med användaren, det 
vill säga datorer som imiterar mänskligt beteende. (Lombard et al. 1997)
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Dessa sex olika typer av närvaro kan delas in i två huvudgrupper som benämns som fysisk 
och social närvaro. (Freeman J. 2001)

3.3.1 Fysisk och social närvaro

Med fysisk närvaro så menas känslan av att fysiskt befinna sig i en medierad miljö. Den 
sociala närvaron står för känslan av att vara tillsammans och att uppleva närvaro i ett medium 
eller miljö där individen interagerar med en virtuell eller annan verklig individ i en 
distanserad belägen miljö. I samverkan kan dessa två upplevelser ge oss en typ av närvaro 
som kallas för co-presence. Denna typ av närvaro eftersträvas i videomediering och upplevs 
som en kombination av social och fysisk närvaro när man interagerar över distans via ett 
audio- och videobaserat medium. Det finns en rad olika kommunikativa medier som används 
idag för att kommunicera där de olika typerna av närvaro eftersträvas och upplevs. 
Se figur 2 sidan 22 (Freeman et al 2001) 

3.4 Medveten process

Enligt Knudsen (2004) påverkar designen känslan av närvaro och han menar att en 
välplanerad design av miljön förstärker upplevd närvaro. Hans studie visar också på att en 
sammanhängande design och produktion av ett videomedierat möte kan höja upplevd närvaro. 
Att forma ett videomedierat möte kräver både kunskap och kreativitet. Vid utformningen av 
det videomedierade mötet färgas innehåll och form av producentens kreativa förmåga och 
estetik. Förutom den personliga smaken, finns också verktyg producenten kan använda sig av 
för att på ett medvetet sätt välja ut och kombinera olika element. Detta verktyg, eller snarare 
kunskap och förmåga är något alla kan lära sig och utveckla. Elementen ska väljas ut och 
kombineras utifrån det syfte som producenten har med mötet samt utifrån de egenskaper som 

Figur 2. Bilden föreställer sambandet mellan fysisk närvaro, co-presence och social närvaro samt 
exempel på några medier som genererar dessa olika typer av närvaro. Förkortningarna står för: VR 
= Virtual Reality; LBE =Location-Based Entertainment; SVEs = Shared Virtual Environments; 
MUDs = Multi-User Dungeons (Freeman J., 2001: kap 1.3)
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kännetecknar mediet. Knudsens studie visar också att olika typer av kommunikation har olika 
behov och gynnas olika av olika element men också av olika kombinationer av element. 
(Knudsen 2004:56) Att kombinera och göra medvetna val finns också med i de flesta 
processer som i någon form innehåller storytelling. Performance, teater, föreställning och så 
vidare handlar just om att förmedla något genom att jobba med medvetna val.

3.4.1 Dansanalys

Undersökningen använder sig av dans och musik som kommunikativ form. Dans ur ett 
koreologiskt perspektiv är ett bra exempel på en medveten process där en koreograf formar 
utifrån en idé eller tema och tar ställning till val under arbetets gång. Dansen i sig består av 
olika beståndsdelar som tillsammans förmedlar ett budskap eller en reaktion. Dans kan delas 
upp i kropp, tid, rum, rörelse och ljud som figur 3 på sidan 23 visar. Dessa utgör även 
grundelementen i dansanalys, en metod som utvecklats av dansforskare på Laban Centre 
London. (Hedemyr 2007) Då den videomedierade kommunikationens grundelement är kropp 
och rum i realtid och interaktion är central, vilket görs via rörelse men också via ljud, är detta 
ett spännande medel att använda sig av för att undersöka en sådan här miljö. 

Figur 3 visar dansens beståndsdelar ur ett koreologiskt perspektiv. (Hedemyr 2007)
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3.4.2 Storytelling

Att kunna förmedla en berättelse så att den fångar mottagaren är till viss del ett hantverk som 
går att lära sig. Med hjälp av olika tekniker kan producenten skapa spänning, provocera 
känslor och stimulera fantasi, vilket också bidrar till en ökad närvaro. (Knudsen 2004:66)

Att ge utrymme för mottagarens egen fantasi är ett viktigt element i storytelling. Ibland kan en 
bra bok vara väl så spännande som när den är filmatiserad med bilder och effekter. Det händer 
till och med att filmen är en besvikelse då den inte lever upp till ens inre skapade bilder.
Enkelhet och stringens är något som ofta eftersträvas då det ger en tydlighet men samtidigt 
lämnar mycket åt fantasin.  (Riva et al., 2003: kap 3, 3.8)

Att bygga en stämning i berättandet kan se olika ut. ”Emotional triggers” är ett vanligt 
begrepp i film och TV-branschen som refererar till att skapa en spänning som resulterar i 
olika känslor. Genom att exponera lagom mycket information skapas ett behov av att 
fortsättningsvis följa dramat och mottagaren lever sig in i berättandet. Olika typer av effekter
används för att skapa den rätta stämningen. Ett annat vanligt trick som används i de flesta 
mediala former är kontraster. Det kan till exempel vara en dramatisk handling som avbryts 
när det är som mest spännande. För att förstärka en berättelses sinnesstämning används ofta 
ljud. Musik som förstärker känslor är väldigt vanligt i filmer och musikaler. (Kawin 1992:67)

3.5 Kommunikation och interaktion

Kommunikation är ett ord som flitigt används i vårt samhälle. Som definitionen (se 
begreppsdefinitioner kap 3.1.5 sidan 19 ) beskriver är kommunikation i denna uppsats ett 
informationsutbyte mellan människor. Videomediering är en typ av kommunikation där den 
sker via ett medium, men människor i sig kan också vara ett medium. Dess uttrycksform kan 
vara interaktion i form av språk, gester, ljud, handlande, symboler och rörelser. Interaktion 
med social karaktär har visat sig förstärka upplevelsen av nuet och det reella. Reaktioner är ett 
exempel på detta. (Riva et al., 2003: kap 1, 1.3)

3.5.1 Uppsatsens kommunikativa form

I de praktiska delförsöken användes dans och musik som kommunikativ form. Dans har en 
tydlighet i sin visualitet där kropp uttrycker sig i form av rörelse. All rörelse har ett förlopp 
där energi, tid och rum är de centrala elementen. (Lilja 2005:12) Dans kan vara 
kommunikativt på flera olika sätt och uppstår dels genom den interaktion som sker mellan 
dansare och dansare men också mellan musiker och dansare. Ett annat sätt att kommunicera är 
genom koreografi där dansaren möter sin publik. Dans kan därför både betraktas som ett 
medium där koreograf använder sig av dans för att förmedla något, men också som 
kommunikativ form där dansaren kommunicerar med hjälp av rörelser och sin kropp. En 
dansföreställning kan kommunicera på flera olika sätt och följande punkter är exempel på 
detta. Dans skulle kunna bytas ut mot andra visuella konstformer som till exempel film eller 
fotografi.
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 Den betyder eller föreställer något, (t.ex. symboler)

 Den är en estetisk upplevelse som enbart refererar till sig självt

 Den är intressant på grund av artistens/konstnärens personliga ”touch”

 Den leker med eller bryter regler, koder och konventioner (t.ex. manligt/kvinnligt)

 Den skapar medvetet reaktioner hos åskådarna (Hedemyr 2007)

Dans har många likheter med den yttre kommunikationen det vill säga videomediering. 
Begrepp som till exempel kropp, tid, rum, närvaro, estetik, funktion och social 
kommunikation är centrala i både dans och VMC.

3.6 Förtroendet för mediet

Forskning har visat att förtroendet för mediet har stor betydelse för hur stark närvaron 
upplevs. Med förtroende menas att deltagarna i ett videomedierat möte kan förlita sig på att de 
som befinner sig i det andra rummet existerar och att mötet är i realtid. Hur väl personerna 
känner varandra och om de över huvudtaget har träffats innan de möts i ett medium påverkar 
tillförlitligheten. Att känna varandra innan underlättar också för kommunikationen vilket är 
speciellt viktigt om syftet är att skapa något tillsammans. (Knudsen 2004:7) Realitet är ett ofta 
förekommande begrepp inom medierad kommunikation som ofta kopplas ihop med 
förtroende och närvaro. Knudsen skriver i sin avhandling: 

“The main goal has been to investigate the factors 
determining the production of a sense of presence and reality 
in video mediated communication.” (Knudsen 2004:8)

Som Lombard och Ditton beskriver (se kap 3.3 sidan 21) har realism olika betydelser 
beroende på sammanhang. Att uppleva realism i bemärkelsen ”social realism” har inte alltid 
positiv verkan vid videomediering. Om syftet till exempel är konstnärligt och målet är att 
skapa en illusion av verkligheten eller återspegla en berättelse som ägde rum för hundra år sen 
är det ju inte intressant att sträva efter påtaglighet som här och nu. (Riva et al., 2003:kap3) 
Realism i bemärkelsen ”perceptuell realism” stödjer däremot till exempel biobesökaren att 
släppa sin egen värld för att fokusera på något annat. Under några timmar får biobesökaren 
fördjupa sig i en annan tid, plats eller människas öde där biobesökaren inte är delaktig. Denna 
typ av närvaro kan snarare kallas för en verklighetsflykt. (Lombard et al. 1997)
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3.7 Teknologi 

3.7.1 Nätverkskommunikation

För att kunna kommunicera via videomediering krävs video och audiobaserad teknologi. De 
tekniska förbindelser över distans som i dag används har olika egenskaper. Teknikens 
utveckling har möjliggjort allt snabbare förbindelser över Internet vilket också har medfört att 
allt fler människor är konstant uppkopplade. Den snabba Internetaccessen har även bidragit 
till att Internetanvändare idag kan använda sig av till exempel IP-telefoni, IP-TV och andra 
typer av videomedierad kommunikation som ställer högre krav på förbindelsen. (Ross et al. 
2003:565)

Vid kommunikation via audio och video i realtid är det i regel en IP-baserad länk som 
används, det vill säga ett bredbandsnät med IP-baserad trafik. För att nå upp till de krav som 
ställs på realtidsöverföring av media har forskare utvecklat H.323 som är en samling protokoll 
inriktad mot telekommunikation. Dess huvudsakliga syfte är att förbättra tele-
kommunikationen med röst-, video- och dataöverföring över nätverk som använder sig av 
packet switching. (VoIPForo 2008)(Ross et al. 2003: 563)

Denna så kallade ”best-effort” servicen som Internet använder sig av kan vara problematisk 
för multimediaapplikationer då den inte kan garantera en robust och tillförlitlig överföring. 
Framkomligheten som direkt är beroende av vad nätverket kan prestera för tillfället, det vill 
säga trafiken i nätet, gör det svårt och nästan omöjligt att få en kort och konstant fördröjning. 
Trots att vissa applikationer är mer känsliga för fördröjning, än andra, som till exempel 
multimedia, så behandlas all data lika. Fördröjning är inte ett stort problem vid en 
envägskommunikation då en buffer kan användas och laddas upp innan videon visas. 
Tvåvägskommunikation är desto mer känslig för fördröjning och en upplevd sådan påverkar 
också känslan av närvaro. Distansen blir påtaglig då de som interagerar dröjer med att svara 
eller reagera. I vissa fall är synkroniseringen så pass viktig för interaktionen att producenten 
söker andra alternativ än Internet.
(Ross et al. 2003: 565)(Gascoin 2007)

Bredbandstekniken är under ständig utveckling. Fiberoptik har gjort det möjligt att skicka 
information med betydligt högre hastighet än förut. Signalerna skickas i form av ljusstrålar 
genom optiska fiberkablar. Genom att använda fiberoptik i både stam och accessnätet kan 
överföringen nå en hög hastighet. (Fiberdirekt 2007) Genom att använda sig av fiberoptik 
utan mellanliggande dator, går det att komma ner till en fördröjning på ca 4ms fram och 
tillbaka. (Knudsen 2004:41)
Förutom fördröjningen i nätverket finns en viss fördröjning i den elektroniska utrustningen så 
som kameror och projektor. Videomixer och ljudmixer används också ibland för 
specialeffekter eller för att till exempel kunna skifta mellan flera olika kameror. Denna 
utrustning påverkar också fördröjningen. (Gascoin 2007)

Den mest pålitliga teknologin som finns idag är överföring via sattelit. I Europa används 
denna typ av överföring i första hand av Tv-bolag knutna till EBU/Eurovision för att kunna 
sända från internationella sportevenemang eller andra nöjesproduktioner så som till exempel 
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European song contest. (European Broadcasting Union 2007)(Gascoin 2007) Det finns även 
möjlighet att sända över sattelit privat. OB-team, (Outside Broadcast), ägs av TV2 Norge och 
är en av Skandinaviens största och mest erfarna leverantörer av OB-tjänster. I Sverige har tre 
ledande svenska bolag inom medieteknik, Prisma Outside Broadcast, Massteknik och 
Primetec gått ihop och bildat MediaTec Group. (OB-team 2007)(Digitalvision 
2007)(MediaTec 2007) Denna teknologi ger också hög kvalité på ljud och bild som är 
användbart för Tv och radioproduktioner och produktioner som använder sig av stora 
skärmar. Fördröjningen för kodning uppströms, nedströms, avkondning brukar lika på ungefär 
1,5 – 2 s. (Gascoin 2007)

3.7.2 Transparent teknik

Begreppet transparent teknik, eller non-mediation som det kallas, är förekommande i 
telepresence production. Tekniken är transparent när kommunikationen och närvaron är så 
stark att deltagarna inte märker av tekniken. Det finns olika störningar som synliggör tekniken 
och som i sin tur hämmar närvaron. Teknik som på olika sätt fallerar, störningar i form av 
fördröjning, dålig bild-/ljudkvalité eller kanske en sned vinkel på kameran är exempel på 
faktorer som synliggör tekniken. Dessa störningar bör elimineras då de kan ta fokus från 
innehållet och hämma upplevelsen av närvaro. (Riva et al., 2003: kap 1 1.1)
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4 PRAKTISKA FÖRSÖK

Det här kapitlet rymmer det egna arbetet och uppsatsens empiri. Detta presenteras genom 
planering och förberedelser inför experimentet men också hur experimentet genomfördes. 
Ytterligare så ges en beskrivning av de element som var mest intressanta för experimentet 
samt problem som uppstod. 

4.1 Bakgrund

Experimentet som fick namnet ”Dans på distans”, utformades utifrån undersökningens syfte 
och tog form under höstterminen. Att använda sig av skärmar, projektioner och video i 
dansföreställningar är inte så ovanligt. I de flesta fall är dess syfte konstnärligt, det vill säga 
koreografen använder tekniken för att förhöja det visuella och det fungerar då som en effekt. 
Att använda tekniken för att skapa ett gemensamt rum över distans är desto mer sällsynt inom 
danskonsten. På sätt och vis blir ett videomedierat möte en hybrid mellan funktion och estetik. 
Syftet med ett videomedierat möte kan därför se olika ut beroende på perspektiv. Många av de 
undersökningar som rör videomediering fokuserar på användaren och funktion. Design är då 
ett element och en del av utformningen. Ett konstnärligt perspektiv behöver däremot inte vara 
funktionellt. Funktion strävar efter att hitta något konkret och något som är av nytta, medan 
konst i sig är ett självändamål. Det ena utesluter inte det andra i videomediering, vilket gör 
processen komplex.

Frågor som dök upp under processen var till exempel: Finns det olika typer av närvaro utifrån 
vilket perspektiv eller roll deltagaren har? Kan distans användas som en effekt, vilket i sig 
leder till närvaro?

Första tanken var att skapa ett homogent rum med minimal fördröjning för att efterlikna ett 
fysiskt möte i så hög grad som möjligt. En idé var att skapa ett scenrum där hela bakre delen 
var en stor skärm. Väggarna ser ut att fortsätta in bakom skärmen som en illusion, men i 
verkligheten är det ett annat rum. (Se figur 4 sidan 28) En annan tanke var att bygga mötet 
kring ljuseffekter och rök för att få en känsla av djup. (Se figur 5 sidan 28) Båda dessa idéer 
kräver en avancerad utrustning samt specialformade rum vilket det inte fanns möjlighet till i 
detta experiment. Strävan efter att efterlikna ett fysiskt möte med de förutsättningar som fanns 
hade bara resulterat i en blek kopia.

Figur 4 visar ett rum där bakre delen består av en 
skräm och där en distansierad miljö projiceras upp. 

Figur 5 visar ljuseffekter som skapar ett djup i 
scenrummet. (17 Hippies, 2008)
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Istället utformades experimentet utifrån idéer kring distans och fördröjning, att utnyttja dessa 
element som en effekt för att skapa ett intressant innehåll. 

4.2 Centrala element i experimentet

Följande element var av stort intresse när de praktiska delförsöken utformades: 

4.2.1 Tid 

Tid är en central variabel ur flera synvinklar och känslan av realtid anses vara viktigt för 
närvaron. Dels att de som deltar i videomedieringen känner tillit till mediet och att 
kommunikationen sker i nuet, men också hur fördröjningen hämmar kommunikationen.

4.2.2 Fördröjning

Fördröjningen är en aspekt av tid och anses påverka närvaron negativt ju längre den är. Med 
lång fördröjning blir reaktionerna från den videomedierade personen långsam, vilket upplevs 
som störande då det blir påtagligt att personen är långt borta. Fördröjning kommer alltid att 
finnas om än väldigt liten. Människan kan inte reglera tiden, men vi kan reglera vår 
tidsuppfattning. Optimalt vore om fördröjningen inte existerade eller om det var möjligt att 
reglera tiden. Till vidare får vi nöja oss med att sträva efter en fördröjning som är så kort att 
den inte uppfattas av våra sinnen. Ett alternativ är att använda den som en effekt och utgå 
ifrån ett eko.

4.2.3 Interaktion

Interaktion är också kopplat till tid och tidsuppfattning. Det finns olika sätt att interagera 
beroende på vilken effekt man vill åt, vilket experimentet också undersöker. 

4.2.4 Distans

Hur kan distansen synliggöras och användas som en visuell effekt? Distans undersöks dels 
utifrån storytelling, det vill säga innehållet eller också rent visuellt genom att använda sig av 
tekniken och design.
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4.2.5 Realitet

Som kapitel 3.1.7 beskriver på sidan 19 finns det två olika typer av realitet. Realitet i 
bemärkelsen att skapa en kommunikation som känns trovärdig och verklig, det vill säga att 
eftersträva ett fysiskt möte är ett sätt, ett annat sätt att skapa trovärdighet kan vara att gå emot 
det och jobba med andra fokus som förstärker innehållet och berättandet. 

4.2.6 Dans och musik

De två dansarna är vana att förhålla sig till musikaliska impulser, improvisation och en annan 
kropp. Dessutom har de erfarenhet av sceniskt uttryck. Genom att använda sig av livemusiker 
skapas en ytterligare dimension då både dansare och de musiker som deltar i experimentet är 
vana att interagera live med varandra. Dansarna strävar efter att vara i musiken och förhålla 
sig musikaliskt medan musikerna tar impulser av dansarna, det vill säga att de är pardansare 
och dansmusiker. 

4.3 Projektplanering

Utifrån dessa element, utvalda teorier och egna idéer utvecklades experimentet som bestod av 
tre olika delförsök. Den första planeringen fick kasseras då den innehöll för många tekniska 
element och det inte fanns möjlighet att testa utrustningen innan. Den nya planeringen 
baserades på samma teorier men tekniken var enklare. 

4.3.1 Dansen

Jag träffade de två dansarna vid flera tillfällen under hösten för att testa olika idéer. Tanken 
var att göra olika koreografier utifrån samma rörelsematerial med fokus på de olika teorierna. 
Vi jobbade mest med rörelsekvalitet, musikalitet och improvisation för att hitta ett 
rörelsematerial. Koreografin blev tillslut ganska enkel i form, där de till viss del fick 
improvisera. Musiken som dansen byggde på var inspelad av två olika grupper och det var 
först vid det praktiska experimentet som dansarna och musikerna från gruppen Nordic fick 
testa att jobba utifrån musiken och dansen tillsammans. Alla inblandade har dock tidigare 
setts och hörts genom dans och musik. 

4.3.2 Förberedelser

Som ensam exjobbare valde jag att rigga miljön i två rum som ligger bredvid varandra i en 
korridor. På så sätt var det enklare att befinna sig på ”båda ställena” vid uppriggningen. Att 
hitta två närliggande lokaler, två hela dagar i rad ett datum som alla inblandade kunde delta 
visade sig var svårt. Dag ett var tänkt som installationsdag för att rigga och testa utrustningen 
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så allt skulle vara klart för de praktiska delförsöken och under dag två skulle samtliga 
deltagare närvara. Det visade sig inte finnas några lediga lokaler på KTH de datum som 
bestämts med de andra. Som tur var kunde Danshögskolan erbjuda lokaler för en av dagarna 
vilket jag fick nöja mig med. Då två dagars experiment hade halverats till en dag var
tidsschemat tight. Jag gjorde därför mitt yttersta för att vara väl förberedd. Det var svårt att få 
en känsla av vad som egentligen gick att genomföra utan att ha sett utrustningen. Rummen på 
Danshögskolan saknade Ip-uttag eller trådlöst nätverk så experimentet fick bli en prototyp. 
Det vill säga, rummen befann sig bredvid varandra och utrustningen kopplades med sladdar 
direkt däremellan. I förberedelserna ingick: 

 Ritning av rum, se figur 6 sidan 31 samt ritning av experiment i rum
 Utrustningslista
 Tidsplanering
 Blockschema, se figur 7 sidan 32
 Inventering, mätning och foto av rummen
 Hemsida med all information
 Möten med tekniker på KTH
 Mätning av ideal längd på fördröjningen
 Hiss, vagn, bord och stolar på Danshögskolan
 Skåpbil, DV-band och specialtejp

Figur 6 visar ritning över de två rum 
som användes vid experimentet 
på Danshögskolan.
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4.4 Tidsplanering för experimentet

Tid och plats
Onsdagen den 5:e december.
Danshögskolan, sal 1 och 2 i källaren.

Deltagare 
Dansare: Anna Öberg och Anton Schneider.
Musik: Nordic: Anders Löfberg, Erik Rydvall och Magnus Zetterlund.
Assistent: Joachim Öijwall  
www.myspace.com/nordicmusic

Delförsök 1, Fördröjning
Dansarna utgår ifrån ett rörelsematerial som bygger på puls och förhållandet till frasslut i 
musiken men som också till viss del är improviserat. Försöket går ut på att undersöka 
fördröjning i förhållande till musik och tid. Tanken är att fördröjningen ska vara lika lång som 
ett pulsslag i musiken. Detta kan göras antingen genom att anpassa tempot i musiken till 
fördröjningen eller reglera fördröjningen så att den blir lika lång som ett slag i musiken. 

Figur 7, blockschema vid experimentet

http://www.myspace.com/nordicmusic
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Musiken är inspelad, den heter Vinterhalling av gruppen Svart Kaffe och den går i tvåtakt. 
Dansarna befinner sig i två olika rum och kommunicerar via bildskärm och ljud.

Figur 8. Bilden är tagen från delförsök ett.

Delförsök 2, Realitet
Dansarna befinner sig i ett rum och musikerna i det andra. Dansen är inte koreograferad utan 
improviserad och förhåller sig till musiken som de skulle göra vid ett fysiskt möte. Musikerna 
ser dansarna på skärmen. Försöket använder sig inte av medveten fördröjning eller videoloop 
som i delförsök 1 och 3. Dansarna har jobbat med att interagera med musiken och att 
musikaliskt förstärka de impulser som kommer från musiken. 

Delförsök 3, Videoloop
Sista delförsöket undersöker visualitet och distans som en effekt. Genom att använda en 
videoloop kopplas de två rummen samman. Dansarna interagerar via skärmen och genom att 
ställa sig bakom skärmen skapas ett gemensamt skuggspel. Musikerna i Nordic befinner sig i 
ena rummet framför en skärm.

Figur 9. Bild är tagen från delförsök tre.
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Tekniken
Det var ovisst om musiken skulle anpassas efter fördröjningen eller tvärt om och hur det 
skulle genomföras. Efter att ha pratat med teknikerna på KTH så kom vi överens om att det 
bästa vore att mäta ett slag i musiken och anpassa fördröjningen efter det genom att skapa en 
simulerad fördröjning av endast ljudet och skicka det till det andra rummet. Fördröjningen 
skulle vara 0.58s minus bildfördröjningen från det andra rummet.

4.5 Begränsningar och problem 

Lokalbokningen var ett problem då det inte fanns två närliggande rum, två dagar i rad de 
datum som låg som förslag och som alla inblandade kunde. Rum och utrustning blev därför en 
begränsning då det inte gick att få tag på några rum förrän sent i processen och jag dessutom 
inte hade möjlighet att testa utrustningen innan experimentet. Scenrummets utformning och 
utrustningens kapacitet är centrala för att kunna skapa den atmosfär och design som 
eftersträvas. Tiden blev också en stor begränsning då schemat var pressat och största delen av 
tiden ficka läggas på att lösa fördröjningsproblematiken. 

Utrustningen riggades på förmiddagen, men när fördröjningen skulle ställas in visade det sig 
att det inte gick att reglera fördröjningen via ljudmixerbordet och dessutom glappade ena 
projektorn som också slutade fungera helt efter ett tag. Jag fick låna en delayutrustning som 
kopplades till ljudmixerbordet. Genom den kunde fördröjningen sen regleras ut till det andra 
rummet. Vi fick också tag på en till projektor. Dessvärre var det ingen backprojektor, utan 
bilden visades spegelvänd och uppochner. Vi vände tillslut projektorn uppochner då inte ens 
teknikerna på KTH kunde vända bilden rätt och vi fick nöja oss med en spegelvänd bild 
framifrån.
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5 ANALYS

Analysen kommer att belysa viktiga element som förekommer i närvaroproduktion och dess 
relationer, detta genom de perspektiv som valda teorier ger. Första delen av analysen 
behandlar närvaro ur två olika aspekter: fysisk och social närvaro. Den analyserar också den 
process som närvaroproduktion innebär: hur en producent genom syfte och helhetstänkande 
kan nå en ökad grad av närvaro vid själva mötet. Här har jag valt att avgränsa mig till media 
characteristics och analyserar variabler ur fyra olika perspektiv som jag kallar design, 
innehåll, kommunikation och teknik. Till sist kommer jag också att analysera samt 
exemplifiera utifrån de praktiska försök som jag själv genomförde.

5.1 Närvaro 

Som författarna Freeman et al (2001) nämner i sin artikel ”Presence: Where are we?”, finns 
det olika typer av närvaro. De delar in begreppet i tre olika grupper. De två breda grupperna 
kallas för fysisk och social närvaro och då videomediering strävar efter båda typerna av 
närvaro kallas denna hybrid för Co-presence, vilket också är en blandning av de två första. 
Experimentet bygger på videomedierad kommunikation och det är därför Co-presence som 
eftersträvas. Det som gör det hela komplext är att även om social och fysisk närvaro är 
besläktade skiljer de sig markant åt.

5.1.1 Fysisk närvaro 

Den fysiska närvaron är det som uppstår när någonting fångar vår uppmärksamhet och 
transporterar oss mentalt bort till en annan plats via ett medium. Det finns olika grader av 
närvaro och i vissa fall kan stark närvaro leda oss bort från nuet och de tankar som rör vårt 
eget liv. Bra underhållning genererar detta tillstånd. Hur stor påverkan det har beror dels på 
vår egen smak och referensram, men också på kvalitén i utförandet. En berättelse i form av 
film eller bok kan tillexempel få oss att känna empati och ta del av någons liv i en annan tid, 
på en annan plats vilket kan beskrivas som en tillflykt. 

5.1.2 Social närvaro

Med social närvaro så menas nära och närhet, känslan av att vara tillsammans och kunna 
interagera. Det är samma typ av närvaro som eftersträvas vid kommunikation över distans, 
fastän individerna befinner sig fysiskt på olika platser och kommunicerar via ett medium. Det 
optimala vore om deltagarna inte märkte av distansen eller tekniken vid VMC utan upplevde 
mötet som ett vanligt fysiskt, det vill säga här och nu. 

Figur 10 sidan 36 visar exempel på medier som genererar dessa två samt den tredje typen av 
närvaro, Co-presence. Enligt min mening kan man utifrån exemplen som ges i denna figur se 
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en tendens att fysisk närvaro gynnas av att deltagaren har en passiv roll. Det vill säga 
betraktande utan att interagera. Vidare används interaktion i de exempel på medier som 
gynnar den sociala närvaron och deltagaren har en aktiv roll. En annan sak som skiljer de två 
typerna av närvaro i exemplet är olika fokus. I den sociala närvaron där deltagaren är aktiv, 
ligger en stor del av fokus på individen själv. Jag anser att när vi själva är i fokus har vi ett 
förhållningssätt till tid och rum som kan liknas vid här och nu. I den fysiska närvaron ligger 
fokus bort från individen och realtid är inte lika centralt. 

Figur 11 visar en hypotetisk skala, ett mått på passivitet och aktivitet som knyter an förhållandet mellan 
fysisk och social närvaro. En passiv deltagare kallas i det här arbetet för betraktare och en aktiv för användare.

Figur 10 visar en modell över W. Ijsselsteijn och G. Rivas teori om olika typer av närvaro. 
Dess exempel har dels olika fokus, men också roller där individen är mer eller mindre aktiv.
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Att de olika typerna av närvaro har olika egenskaper kan vara en utmaning vid utformning av 
ett videomedierat möte där producenten försöker framkalla båda typerna av närvaro, så kallad 
Co-presence. Undersökningen visar att en variabel som gynnar den ena typen av närvaro är 
inte alltid lika gynnsam eller viktig för den andra. Därför bör dessa roller synliggöras för att 
kunna göra medvetna beslut när det videomedierade mötet ska utformas. Producenten bör 
ställa sig frågor som: är rollerna passiva eller aktiva, till vilken grad, samt hur viktiga är de i 
förhållande till varandra? 

5.2 Process

Vägen från vision till praktiskt utförandet är en kreativ process som kräver tid. Ett projekt 
som använder sig av VMC består av många olika delar som påverkar varandra. Projektet jag 
utförde visade att för att lyckas med ett videomedierat projekt är det viktigt att formulera ett 
klart och smalt syfte som stöd genom hela processen. Det är också viktigt att arbeta för att 
aktivt medvetandegöra processen och beslut som fattas. Även om syftet inte alltid har en 
konstnärlig karaktär kan utformningen av ett videomedierat möte liknas vid en konstnärlig 
process där medvetna val av variabler påverkar produkten. 

En av utmaningarna med det här arbetet var att få en homogen utformning av de praktiska 
delförsöken med valda teorier som utgångspunkt. En av anledningarna var att syftet med 
experimentet som ligger som grund för den här uppsatsen var att testa många olika variabler. 
Den praktiska tillämpningen gjorde också att planerna fick ändras efter de förutsättningar som 
fanns. Enligt Knudsen kan en välplanerad och sammanhängande design och produktion öka 
den upplevda närvaro. Mina erfarenheter från experimentet och den komplexa kedja av 
variabler som ingår i en närvaroproduktion överensstämmer med detta. Att jobba medvetet 
med syfte och process gynnar kvalitén på produkten samt ökar möjligheten att stärka närvaron 
i den videomedierade miljön.

Knudsen nämner också i sin avhandling att kropp och rum är grundläggande element och bör 
vara det som en undersökning i ämnet telepresence production utgår ifrån. (Knudsen 2004:5) 
Jag vill lägga till tid som ytterligare en central faktor i videomediering, som figur 12 på sidan 
38 visar. Dessa primära element är även grundvariabler i konstnärliga sammanhang och ger 
oändliga möjligheter till kombinationer. Undersökningen går dock inte in på dessa variabler 
djupare. Utifrån de två huvudgrupperna med yttre och inre variabler som sägs påverkar en 
individs närvaro; ”Media characteristics” och ”user characteristics” behandlar den här 
uppsatsen endast de yttre variablerna. Under media characteristics har jag valt att skapa 
underrubrikerna teknik, innehåll, design och kommunikation. Denna enkla modell ger 
möjlighet att jobba mot en helhet där variabler som påverkar närvaron kan analyseras utifrån 
de fyra perspektiven. Dessa perspektiv beskrivs mer detaljerat i kapitel 5.3 sidan 38. 
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Figur 12 visar en översikt av de primära elementen i presence production, med fokus på media characteristics 
och fyra olika perspektiv. För att kunna kommunicera med videomediering krävs de centrala förutsättningarna 
tid, rum och kropp. Syftet leder oss in i processen som tillslut når en produkt, det videomedierade mötet. 

5.3 Media characteristics

Media characteristics är ett samlingsbegrepp för de yttre variabler som på olika sätt påverkar 
närvaron. Som kapitel 5.2 sidan 37 i analysen belyste är en homogen och väl genomarbetad 
process av stor betydelse för att lyckas med närvaroproduktion. Då variablerna har inverkan 
på närvaron påverkar de också varandra. När val av de olika variablerna genomförs bör 
producenten utgå ifrån syfte och ta hänsyn till övriga variabler genom att se på helheten samt 
kartlägga de roller som finns med i mötet, det vill säga användare och betraktare. 

Uppsatsen kommer inte att lista alla variabler som finns utan beskriver dem ur de olika 
perspektiven design, innehåll, kommunikation och teknik som tillsammans genom 
växelverkan formar det videomedierade mötet. Några av de variabler som experimentet 
fokuserade kring kommer dock att belysas. 

5.3.1 Design

I den här uppsatsen står design för den miljö och den atmosfär som eftersträvas. Det är allt det 
materiella i en miljö som förstärker den känsla som producenten vill framhäva. 
Sinnesintrycken hamnar då i centrum och innefattar visuella och audiotiva effekter. Ljud och 
ljus, val av plats, färger och rumslig form kan vara exempel på variabler inom detta område 
men det kan också vara placering av kameror och skärmar. Det finns många olika sätt att 
jobba med kamera och projicering. Lika eller olika storlek på individerna kan vara en effekt, 
en annan är att använda sig av videoloop, som vid det första delförsöket. I en videoloop kan 
deltagarna antingen stå bakom skärmen, så att endast skuggorna syns, eller framför så att en 
person syns i det fysiskt i rummet och två på skärmen. Hur producenten ställer kameran har 
stor påverkan på närvaron, speciellt ur användarperspektiv och interaktion. Kamerans position 
kan också ge olika fokus som man kan läsa mer om i kapitel 5.5.2 sidan 42.
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5.3.2 Innehåll

Med innehåll menas kärnan i det som ska förmedlas. Mötets karaktär kan vara konstnärlig, 
funktionell eller en blandning av de två. Ett exempel på ett videomedierat möte med 
funktionell karaktär kan vara att mötas för att repa till en konsert medan den konstnärliga 
karaktären är själva framträdandet. Förutom karaktär finns olika uttrycksformer eller 
kommunikativa former som till exempel teater, musik, dans eller samtal. Dessa uttryck 
förmedlas genom storytelling som beskrivs mer utförligt i teoridelen, ett kraftfullt redskap 
som brukar användas vid performance av olika slag och genererar fysisk närvaron genom 
medvetenhet i uttryck, karaktärer och handling.

Oavsett om det rör sig om ett performance eller ett vanligt möte via VMC, så handlar det om 
att fånga någons uppmärksamhet. Att lämna plats åt fantasi är ett sätt att skapa intresse, 
interaktion är ett annat. I filmens värld används emotional triggers för att bygga upp en 
intressant story medan till exempel föredragshållare använder sig av interaktion, humor och 
en lagom lång agenda för att hålla intresset uppe. Hur mycket eller vilka effekter som används 
handlar dels om kunskap men också om personligt tycke. En del producenter föredrar ett rikt 
uttryck och tycker det är spännande, medan vissa föredrar enkelhet och minimalism. Att ta 
bort en given effekt kan i sig vara effektfullt som att till exempel att ta bort ljudet när någon 
dansar. Ett annat sätt att skapa dynamik kan vara att kombinera minimalism med intensiv 
dramaturgi. 

5.3.3 Kommunikation

Det som alla typer av videomedierade möten har gemensamt är kommunikationen över 
distans i realtid. Däremot kan kommunikationen se lite olika ut och jag har valt att 
kategorisera de olika typerna av kommunikation utifrån aktörens roll som användare och/eller 
betraktare som tidigare behandlats i analysen, samt tidsaspekt.

Figur 13 visar en kategorisering av olika typer av kommunikation som sker i realtid eller 
dåtid. De blå rutorna förknippas speciellt med VMC.
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En individ kan ha en passiv roll eller aktivt delta i det videomedierade mötet. Dessa roller kan 
kombineras men också upplevas som en mer eller mindre aktiv/passiv roll. Enligt Knudsen 
har tillit en betydelse för närvaron. För att öka vår tillit för mediet kan interaktivitet användas 
som förutom att vara tvåvägskommunikation också är ett sätt att stärka upplevelsen av nuet 
och realitet. Ur mitt experiment använde sig dansarna av en tvåvägskommunikation i realtid, 
medan jag hade en betraktande roll. Kommunikationen innehöll därför både passivitet och 
aktiv interaktion.

5.3.4 Teknik

Den här rubriken rymmer den tekniska aspekten av det videomedierade mötet. För att kunna 
genomföra mötet med det innehåll och den design som är av intresse krävs den rätta 
utrustningen. Målet är att uppnå en smidig och homogen lösning som står i linje med 
projektet. För mycket och för avancerad teknik kan snarare hämma än tillföra närvaro i vissa 
fall. Det finns framför allt två begrepp som återkommer i närvaroproduktion och som bör 
behandlas ur ett tekniskt perspektiv: transparent teknik och fördröjning, var av den senare har 
varit i fokus för delförsök ett.

När deltagarna inte upplever tekniken eller tekniska störningar har videomedieringen vad som 
kallas transparent teknik. Experimentet visade att ju tydligare interaktionen är desto mer 
störande är den eventuella fördröjningen. Om innehållet består av en dialog kan detta vara 
oerhört störande då det upplevs som om användarna reagerar långsamt eller att de pratar i 
mun på varandra. Det som bör tas ställning till är: hur känsligt är innehållet för fördröjning, 
vad kan göras för att minska störningen som fördröjningen genererar och behövs utrustning 
som fördröjer innehållet ytterligare? Vissa effekter kräver till exempel en videomixer eller 
ljudmixer, vilket ytterligare kan fördröja dataöverföringen. 

Figur 14. Denna tankekarta kan vara en grund i planeringsarbetet men också vid analysering och 
återkoppling.
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5.4 Samverkan mellan de fyra perspektiven

Design, innehåll, kommunikation och teknik står för fyra olika perspektiv. Att forma ett 
givande videomedierat möte kräver både kreativitet, tekniskt kunnande och erfarenhet. 
Förutom att alla människor har olika referensramar och påverkas olika så gör nya idéer och 
kombinationer av variabler att möten som regel blir unika och därför finns det heller ingen 
mall som visar vad som är rätt eller fel. Med medvetna val som utgår ifrån syfte bör variabler 
kombineras utifrån dess sammanhang. Genom att undersöka variabler ur olika perspektiv kan 
projektet forma en helhet, vilket är viktigt då ett beslut oftast påverkar ett annat. 
Videomediering använder sig av både fysisk och social närvaro det vill säga co-presence som 
beskrevs i början av analysen. Utifrån mötets funktion kan i vissa fall den sociala närvaron 
vara mer essentiell än den fysiska och tvärtom. En övergripande modell kan vara till att hjälpa 
när ett möte utformas då olika typer av närvaro har olika egenskaper. Det är viktigt att 
poängtera att den ena typen av närvaro eller rollen som passiv eller aktiv utesluter inte den 
andra.

Det som framgått under arbetets gång är att processen består av två olika delar. Den ena delen 
är konsten och det andra hantverket. Genom att använda sig av de verktyg som finns och 
synliggöra variabler, roller, perspektiv och de möjligheter som projektet ger, kan många av de 
val som görs under processen bygga på kunskap, erfarenhet och fakta. Den andra delen av 
processen är konstnärlig, vilket också bygger på medvetna val. Denna del av processen är 
personlig och går inte att lära ut.    

5.5 Det praktiska försöket

Syftet med experimentet var att fokusera på process och inte att få fram en produkt. Trots att 
arbetet har inriktat sig på konkreta delar av videomediering och projektet utformats utifrån de 
riktlinjer som finns i form av teorier, så är det en stor utmaning att få fram ett vetenskapligt 
resultat. Som metoddelen beskriver har brist på passande metoder varit den stora frågan inom 
denna form av forskning. Att som producent utforma ett videomedierat möte är en konstnärlig 
process. Utifrån en stor mängd variabler görs medvetna val som genererar i olika resultat och 
som dessutom upplevs olika av människor. Målet är att hitta en balans mellan de fyra 
perspektiven som gynnar både den fysiska och sociala närvaron. I analysens sista del 
analyseras olika variabler och deras samband samt görs exemplifieringar genom att mina 
observationer från de praktiska delförsöken presenteras. 

5.5.1 Aktiv och passiv

Experimentet utfördes med fokus på betraktarens upplevelse av närvaro. Användarnas 
upplevelse, det vill säga dansarnas och musikernas, var också betydande men sekundär. För 
att skuggorna inte skulle bli för stora fick till exempel dansarna bara röra sig i ett begränsat 
djup. 
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En individ som deltar i ett videomedierat möte kan vara mer eller mindre aktiv, vilket enligt 
min mening också har ett direkt samband med fysisk och social närvaro. Jag anser att man 
med en passiv roll har desto lättare att fördjupa sig i något som berör något annat än ens egna 
liv. En distans till innehållet medför att deltagaren blir mer mottaglig för den fysiska 
närvaron. 

I motsatts till en passiv roll visar undersökningen på att den sociala närvaron gynnas av 
aktivitet genom interaktion. I det tredje delförsöket fanns musiker i rum ett. De interagerade 
med varandra, dansare och betraktare, i det här fallet mig och min assistent. Om musikerna 
inte varit med hade betraktarna varit helt uteslutna från interaktionen. Dansarna som befann 
sig i ett annat rum och bakom skärmarna, kunde inte se betraktarna utan bara varandra på 
skärmarna.. Jag upplevde att musikernas inkluderande gjorde att min roll som betraktare blev 
mer aktiv. När fokus är mot betraktare som i delförsök ett blir betraktarens roll mer aktiv, 
speciellt då betraktare märker att den påverkar innehållet med sin närvaro. Nästa steg på den 
hypotetiska skalan kan vara till exempel verbal interaktion. På samma sätt som betraktare kan 
en användare även vara mer eller mindre aktiv. Ett redan inövat innehåll, som i detta fall 
koreografi, är mindre interaktivt än en improvisation som är ett direkt givande och tagande i 
stunden.

5.5.2 Riktat fokus

En annan variabel som undersöktes var olika typer av riktat fokus. Om dansarnas närvaro 
varit primär hade experimentet utformats på ett annat sätt. Den sociala närvaron gynnas av att 
ha kameror i ögonhöjd mot användaren, eye-to-eye som det kallas, vilket skulle betyda att 
kameran suttit i själva projicieringsduken. Mitt primära fokus låg på betraktarens upplevda 
närvaro som befann sig i rum ett. Försöken visade att olika fokus ger olika signaler, vilket 
påverkar innehållet då det kan förstärka det visuella sinnesuttrycket. Följande fokus har 
definierats:

 Introvert fokus, där deltagarna exkluderar varandra.
 Fokus ut mot betraktare där deltagarna inkluderar betraktare. 
 Fokus mot varandra genom duk där deltagarna exkluderar eventuell betraktare. 
 Olika kombinationer av ovanstående definitioner.

Delförsöken hade två olika fokus. I delförsök två och tre hade dansarna fokus mot varandra, 
medan musiker fokuserade både mot dansare, varandra, sig själv och ut mot publik. I 
delförsök ett, där fokus var riktad mot betraktare blev betraktarna mer synliga.

5.5.3 Design

Experimentet utfördes i två danssalar. Detta fungerade bra, men delförsök ett och tre hade 
passat bättre på en scen eller i en annan miljö som antingen varit mer neutral eller mer 
spektakulär än en träningssal. I delförsök tre, det med skuggspel, användes en röd lampa som 
visuell effekt vilket tillförde den imaginära atmosfären. (Se figur 15 sidan 43) Som kontrast 
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hade delförsök ett neutralt ljus i båda rummen och tanken var att efterlikna ett fysiskt möte. 
Även om neutraliteten gav ett mer realistiskt intryck och dansarna dansade simultant, 
upplevde jag att realitet inte tillförde något utan istället gjorde mötet trist ur estetisk 
synvinkel. Detta tyder på att realitet inte alltid är att sträva efter. Däremot hade designen i 
delförsök ett en funktionell betydelse då uttryck och rörelser framgick tydligare än i delförsök 
två och tre. En annan faktor som skilde dem åt var musiken som var inspelad i del ett och live 
i del tre. 

   

5.5.4 Realitet/Fantasi 

Något som framgick under de praktiska försöken var att social realism inte alltid är att sträva 
efter. Som Lombard and Ditton (1997) beskrev i sin teori om närvaro kan realism i vissa fall 
göra mötet mindre spännande och hämma inlevelseförmågan. Social realism gynnar speciellt 
de möten där syftet är att förmedla något på ett så tydligt och enkelt sätt att det inte går att 
misstolka. Företagsmöten eller lärandesituationer är exempel på detta. Min uppfattning är att 
när den sociala närvaron är överordnad den fysiska, gynnas närvaron av att efterlikna ett 
fysiskt möte i så hög grad som möjligt. I dessa sammanhang är även tillit centralt då mötet 
efterliknas ett verkligt möte för att kunna skapa en förtroendegivande miljö. Till realism hör 
även realtid då upplevelsen av här och nu är av stor betydelse för ”verkliga” möten. 
Undersökningen visade på att när mötet har en konstnärlig karaktär är inte realtid bundet till 
närvaron på samma sätt som vid funktionella möten, utan en producent kan laborera med tid 
och rum som en effekt och låta fantasin påverka utformningen. 

5.5.5 Distans

Att söka social närvaro, en känsla av att vara nära varandra, hämmas av en eventuell upplevd 
distans. Undersökningen visar dock att distans inte alltid behöver ses som något negativt. 
Genom att synliggöra den kan distans verka som en effekt som förstärker den fysiska 
närvaron, det vill säga göra innehållet mer spännande. Distans kan upplevas genom tid eller 
rum. I delförsök tre är en rumslig distans synlig mellan dansarna. (se figur 16 sidan 44) Det 
framgår att de är tillsammans på en skärm och interagerar med varandra och livemusiken. 

          Figur 15 Bilden är tagen från delförsök två.
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Samtidigt visar skuggorna och deras rörelser på att de befinner sig fysiskt på olika platser. En 
sådan här effekt kan till exempel användas för att förstärka uttryck som längtan, sorg eller 
drömmar. Den tidsmässiga distansen ger också möjligheter att förstärka uttryck, som 
tillexempel med musik och dans. Ett exempel på det är improvisation där musiker eller 
dansare låter sig influeras av den andres impulser vilket i sin tur genererar nya impulser. 

5.5.6 Fördröjning

I motsats till delförsök tre var målet i del ett att minimera upplevelsen av distans. Fördröjning 
kan skapa en upplevelse av distans och vara störande för den upplevda närvaron men 
beroende på mötets karaktär och övriga variabler visade undersökningen att närvaro är olika 
känsligt för fördröjning. Delförsök ett var extremt känsligt då minsta lilla fördröjning skulle 
uppfattas som att dansarna rörde sig i otakt med tanke på att rörelserna var taktfasta i en tydlig 
pulsering. Delförsök två besannade även detta. På samma sätt är ett samtal känsligt då vi är 
vana att få en direkt respons vid en konversation. En tydlig interaktion, med ett högt tempo 
och som dessutom är regelbundet är känsligt för fördröjning medan en interaktion som består 
av impulser, långa linjer och ett långsammare tempo är mindre känsligt. Det finns främst två 
sätt att påverka upplevelsen av fördröjning: genom den tekniska utrustningen som till exempel 
val av nätöverföring eller genom val av innehåll och design.  

Delförsök tre var delvis improviserad men framför allt koreograferad dans. Koreografin var 
baserad på impuls, långa linjer och ett långsamt tempo. Del två som var helt improviserad, där 
tempot var snabbt och regelbundet, upplevde musikerna fördröjningen väldigt störande. För 
att minska upplevelsen av fördröjning i rum ett hade ett alternativ varit att byta plats på 
dansare och musiker så att dansarna istället befann sig i rum ett och musiker i rum två. 
Effekten hade varit densamma för musikerna, men betraktare i rum ett hade fått en betydligt 
bättre upplevelse då fördröjningen halverats. I delförsök ett var pulsen lika lång som 
fördröjningen från rum ett till rum två och tillbaka. Om dansarna hade dansat simultana 
rörelser låten igenom hade dansaren i rum två varit en takt efter hela låten igenom och 
fördröjningen hade varit uppenbar. I stället användes koreografin för att skapa en illusion. 

Figur 16 Bilden är tagna från försök tre, skuggspel.
Dansarna befinner sig i olika rum och möts via en videoloop.
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Rörelsematerialet var delvis förskjutet ett slag, det vill säga dansaren i det bortre rummet 
rörde sig en takt före i delar av koreografin vilket fick det att se ut som om dansarna gjorde 
rörelserna stundtals simultant, stundtals i kanon. Detta var dock en kontrollerad fördröjning 
vilket överföring över Internet inte kan erbjuda på grund av ”best-effort.” (se kap 3.7 sidan 
26) Om experimentet skulle ha använt sig av Internet hade fördröjning antagligen varierat, 
vilket hade medfört störningar. Ett alternativ är att använda en annan typ av överföring eller 
vända på det och anpassa musikens puls efter den aktuella fördröjningen, något som är lättare 
att anpassa med livemusik än inspelad som i detta fall. Jag anser att experimentet lyckades 
med att använda fördröjningen som en visuell effekt då den inte upplevdes som en ”störning”, 
däremot är det ovisst hur bra det hade fungerat över Internet vilket hade varit mer intressant 
att testa.   

5.5.7 Interaktion

Det framgick tydligt vid experimentet och vid intervjuer att interaktionen var spännande för 
deltagarna, men det medförde också att innehållet blev intressant ur ett betraktande 
perspektiv. Speciellt vid delförsök tre där interaktionen var tydlig samtidigt som distansen var 
synlig. I del ett var interaktion mellan dansare väldigt liten då dansen var bunden till 
koreografi. Interaktion är en förutsättning för en VMC speciellt i möten där den sociala 
närvaron är i fokus. Som teoridelen beskriver har tillit en betydelse för närvaron. För att öka 
vår tillit för mediet används interaktivitet som förutom att vara tvåvägskommunikation också 
är ett sätt att stärka upplevelsen av nuet och realitet. Det framgick av experimentet att 
interaktion kan påverka vår tidsuppfattning och därför är det viktig att det används på ett sätt 
som passar syftet med mötet. I delförsök tre interagerade dansare med livemusiker vilket 
förstärkte upplevelsen av nuet.

5.5.8 Transparent teknik

Något som dessvärre hade stor effekt på närvaron hos dansarna var störningar i det tekniska 
då ena projektorn la av. Då den ersättande projektorn vände bilden bak och fram fick dansaren 
som befanns sig i det bortre rummet dansa bakvänt. Dessutom ställdes kamerorna vid 
delförsök tre lite snett neråt för att undvika det eldklot som projektorerna bildade och som 
annars hamnade mitt i skärmen. På så vis hamnade eldklotet under skärmen där de inte syntes. 
För att få ett enat fokus mot betraktare i rum ett i delförsök ett, fick dansaren i det bortre 
rummet se dansen ur betraktarens synvinkel, vilket var ett störningsmoment. En kamera 
framför eller mitt i skärmen från rum ett hade gett dansaren samma synvinkel som om det 
varit ett gemensamt rum. Dessa exempel tyder på att tekniska störningar har stor inverkan på 
den upplevda närvaron. 
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6 SLUTSATSER

I det sista kapitlet presenteras kortfattat de resultat som framkom ur undersökningen och 
avslutas med en diskussion.

6.1 Resultat

Syftet med uppsatsen var att undersöka och konkretisera de faktorer som påverkar den 
upplevda närvaron i en videomedierad miljö samt kartlägga de olika faktorernas samspel. 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla yttre faktorer. Den är inriktad på process och 
bygger på ett experiment där olika teorier undersöktes. Som kommunikativ form användes 
dansare och musiker.
Genom denna studie har jag kommit fram till följande resultat:

 Processen att utforma ett videomedierat möte är en kreativ process som består av en 
konstnärlig del och en kunskapsbaserad del.

 Ett klart och smalt utformat syfte och medvetna val av variabler under processen ökar 
möjligheten att stärka den upplevda närvaron.

 En välplanerad och sammanhängande produktion kan öka den upplevda närvaron.

 Ett videomedierat möte består av en komplex kedja av variabler. Genom att låta 
analysera dem utifrån de fyra perspektiven design, innehåll, kommunikation och 
teknik kan en homogen produkt nås, vilket har positiv påverkan på närvaron.

 Olika typer av närvaro, gynnas olika av olika variabler och kombinationer av 
variabler. 

 Variabler       

Interaktion: Förstärker känslan av här och nu. Ju tydligare interaktionen är desto 
mer störande är den eventuella fördröjning. 
Riktat fokus: Olika fokus ger olika signaler, vilket påverkar innehållet då det kan 
förstärka det visuella sinnesuttrycket.
Realitet: När den sociala närvaron är överordnad den fysiska, kan mötet gynnas 
av att efterlikna ett fysiskt möte i så hög grad som möjligt.
Distans: Upplevd distans kan användas till en positiv effekt i rätt sammanhang 
och förstärka innehållet.  
Fördröjning: Beroende på mötets karaktär och övriga variabler är närvaro olika 
känsligt för fördröjning.
Transparent teknik: Tekniska störningar har stor negativ inverkan på den 
upplevda närvaron. 
Roller: Som deltagare kan man ha en passiv eller aktiv roll vilket också har ett 
samband med fysisk och social närvaro.
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6.2 Slutdiskussion

Då utformningen av ett videomedierat möte kan liknas vid en kreativ process och alla möten 
har olika förutsättningar, finns det oändligt många sätt att göra det på. Jag kan se många 
likheter med en konstnärlig process då närvaroproduktion både består av en konstnärlig del 
men också grundar sig i kunskap. Tillsammans strävar de två delarna mot en 
sammanhängande produktion där variabler växelverkar. Som projektansvarig bör man aktivt 
arbeta för att medvetandegöra processen, där syftet står som grund vid beslutsfattandet. 
Utifrån syfte kan sen karaktär på mötet samt vad det finns för möjligheter analyseras. Genom 
att lyfta fram olika variabler och undersöka dem ur olika perspektiv kan ett homogent möte 
formas. 

Det som också framgick tydligt var att de olika variablerna påverkar varandra. Interaktion ger 
en stark känsla av här och nu, det vill säga realtid som också förstärker känslan av realitet. 
Beroende på hur man interagerar och hur pass lång fördröjningen är gynnas olika typer av 
närvaro. Social närvaro gynnas av interaktivitet, men bara om fördröjningen är väldigt kort. 
Om fördröjningen är lång kan interaktiviteten ha en negativ inverkan på den sociala närvaron. 
Detta är inte ett stort problem om mötets karaktär är konstnärligt då producenten antingen kan 
använda sig av en typ av interaktion som inte är känslig för fördröjning eller använda den som 
en effekt. Distans kan också ha en positiv eller negativ inverkan på den upplevda närvaron 
beroende på syfte och karaktär på mötet. Om mötets syfte är funktionellt kan distans upplevas 
som negativt då känslan av att vara tillsammans är central. Många av dessa olika variabler 
som finns i videomedierade produktioner samverkar på detta sätt vilket gör processen 
komplex. Därför kan det vara en idé att försöka eftersträva enkelhet i produktionen.
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