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ABSTRACT 

 

Title: Skype - A Study of the Factors Affecting the Private Use of Skype's Video Feature  

Keywords: Video Mediated Communication, Skype, user patterns, drivers, values, needs, barriers, 

obstacles. 

 

Our time is characterized by the development of new technologies that facilitate communication 

between people. The need for Video Mediated Communication (VMC) is increasing because people 

move to other locations due to migration and global mobility. VMC provides the opportunity for 

millions of people around the world to “hang out” and see each other despite the distance in between. 

The world is "shrinking" because of the Internet and our perception of distance is changing.  

VMC is becoming increasingly available, in the form of applications like Skype and MSN for mobile 

phones and computers, and in addition, it’s practically free.  

 

The purpose of this thesis is to render a picture of the way in which people use Skype in the private 

sphere. We aim to identify possible operational forces and obstacles and their impact on the usage 

pattern of Skype's video feature. The study showed that Skype's video feature is used mainly to 

communicate with family members and close friends who are geographically remote. Video 

communication contributes to a sense of presence and belonging, which motivates users to overcome 

possible difficulties and obstacles. 
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DEFINITIONER 

Skype: Ett system för mjukvarutelefoni som möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal till andra 

användare genom peer-to-peer-teknik, lanserat 2003. Skype utvecklades av en programmerargrupp i 

Estland; medgrundare av företaget Skype var entreprenören Niklas Zennström. Mot en kostnad går det 

även att ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner. Ägare sedan 2009 är privata investerare samt 

amerikanska eBay (NE 2011).  

MSN: Förkortningen hänvisar i denna studie, till MSN Messenger som är ett program utvecklat av 

Microsoft Corporation. Programmet möjliggör chatt, videosamtal, videochatt och fildelning i realtid 

mellan två eller fler samtalsparter.   

Surfplatta: En portabel pekdator med en tryckkänslig bildskärm avsedd för ljud, film, e-böcker, e-post 

och olika applikationer som hämtas från Internet trådlöst via Wi-Fi eller 3G.  

Chatt: Skriftlig dialog i realtid via Internet, mellan två eller fler samtalsparter. 

Röstsamtal: Ett samtal på telefon, dator eller annan ändamålsenlig utrustning som enbart använder sig 

av ljud. 

Videosamtal: Ett samtal på telefon, dator eller annan ändamålsenlig utrustning som förutom ljud även 

använder sig av video. 

Videochatt: Ett samtal på telefon, dator eller annan ändamålsenlig utrustning som förutom ljud och 

video även använder sig av chatt.  

IP-telefoni: Användande av datornätet för överföring av telefonsamtal. Vanligen utnyttjas Internet 

vilket innebär att man via en bredbandsanslutning kan nå det fasta telefonnätet och nå ut till alla 

områden på jorden till en mycket låg kostnad. I basversionen av programmet Skype använder man den 

egna persondatorn som telefon och man når då fritt andra med samma program och uppkoppling. I andra 

versioner når man hela telenätet. Särskilda bredbandstelefoner finns också, liksom adaptrar för vanliga 

telefoner. IP-telefoni befinner sig under snabb teknisk och kommersiell utveckling och kan på sikt 

ersätta det traditionella telefonnätet (NE 2011). 

Videomedierad kommunikation: Användning av video (ljud och bild) för att se samtalsparten via 

Internet. Vi har valt att använda den engelska förkortningen VMC. 
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1 INLEDNING  

Vår tid präglas av utvecklingen av ny teknik som underlättar kommunikationen mellan människor. 

Behovet av Video Mediated Communication (VMC) ökar då människor flyttar till andra länder på grund 

av den globala rörligheten. VMC ger en möjlighet för människor att umgås och se varandra trots 

avståndet. Världen ”krymper” tack vare Internet och vår uppfattning om avstånd förändras med tiden. 

Miljoner människor från olika länder kommunicerar med varandra via VMC. I Sverige har 91 % av 

befolkningen, mellan 16-75 år, tillgång till Internet vilket kan ha bidragit till att internetbaserad 

kommunikation har vuxit så mycket det senaste decenniet i form av e-post, chatt, sociala nätverk, 

diskussionsforum och videosamtal. De svenska hushåll som använder sig av IP-telefonilösningar, som 

till exempel Skype, för att ringa till utlandet utgör 10 % (Nellevad & Bergsveen 2010). 

 

Videomedierad kommunikation gör det möjligt för samtalsparterna att se varandra oavsett geografisk 

plats. Förutsättningen för att kunna utföra ett videosamtal är att ha tillgång till dator, kamera, mikrofon, 

internetuppkoppling och en applikation som stödjer videosamtal installerad på samtalsparternas datorer. 

Videomedierad kommunikation blir idag allt mer tillgänglig även i mobiltelefoner och surfplattor i form 

av applikationer som Skype och Messenger (MSN) där videosamtal, chatt och videochatt mellan två 

datorer är gratis.   

1.1 Bakgrund  

Enligt studien ”Home Video Communication: Mediating ´Closeness´” från 2010, har det endast gjorts 

lite forskning inom hemanvändning av VMC trotts att tekniken blir alltmer utspridd bland 

hemanvändare. Sedan 70-talet utformades VMC-tekniken för att efterlikna kommunikation ansikte mot 

ansikte. Dåtidens forskning redogjorde för vikten av ögonkontakt, ansiktsuttryck och gester under en 

konversation. Detta ledde till att tekniken utformades för att återge bilder av deltagarnas axlar och huvud 

med syfte att möjliggöra ögonkontakt. Men trots allt detta, har flera studier visat att videomedierad 

kommunikation fortfarande är mer formell, högtravande och mindre interaktiv än kommunikation 

ansikte mot ansikte (Kirk m.fl. 2010). 

 

Tidigare studier inom Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) och Human Computer 

Interaction (HCI) har visat på fördelarna med videosamtal på arbetsplatsen, vilket möjliggör personliga 

samtal och bidrar till en känsla av närvaro (Ames m.fl. 2010). Kirk m.fl. (2010) hänvisar till annan 

tidigare forskning som inte lyckats visa att människor som använder video- och ljudfunktionen utför och 
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slutför gemensamma uppgifter bättre än personer som endast använder en audioanslutning och även 

forskning som visat att videofunktionen kan påverka upplevelsen negativt.  

 

Kirks framtidsvisioner (Kirk m.fl. 2010) är att VMC-anordningar kommer att finnas tillgängliga överallt 

i olika former. Än så länge kan VMC inte betraktas som ett väletablerat kommunikationsmedel för att 

stödja arbete på distans i näringslivet men VMC tar allt mer fart på hemmaplan i form av videosamtal 

och videochatt (se definitioner på sida 6) . Forskning med fokus på hem och familj återspeglar en 

förändring inom CSCW som börjar ta hänsyn till studier i hemmamiljö (Kirk m.fl. 2010).  

 

Hittills har studier inom Value Sensitive Design mest handlat om värderingar som är aktuella för 

arbetsplatser utan att hänsyn tagits till privata användare. Det som motiverade oss att genomföra denna 

studie är vår önskan att bidra till en djupare förståelse av hur privatpersoner använder sig av synkron 

kommunikation och på så sätt vidareutveckla forskning om den privata sfären inom CSCW och HCI. 

Som Ames m.fl. (2010) uttrycker det: ”Videochat technologies such as Skype and iChat have become 

increasingly commonplace in the home, allowing for the development of family practices involving 

them.” (Ames m.fl. 2010, s. 145). Vi håller med om vad Kirk m.fl. (2010) och Ames m.fl. (2010) säger 

om vikten av att designa lösningar för videomedierad kommunikation på ett sätt som tar hänsyn till 

privatanvändarnas värderingar. 

1.2 Disposition  

Vår uppsats består av följande kapitel: 

 Kapitel 1 presenterar ämnet vi valt att studera, vårt syfte med uppsatsen och vår frågeställning. 

 Kapitel 2 är ett avsnitt där vi går igenom teorier och den tidigare forskning vi anser vara relevant 

för vår frågeställning. Vi presenterar kortfattat grundläggande teorier inom Kommunikation, 

CSCW, Groupware, VMC och forskning kring privat användande av VMC. 

 Kapitel 3 är en sammanställning av vår metod, metodval, urval och genomförande av metoden.  

 Kapitel 4 presenterar resultatet, en sammanställning av intervjuer och tolkningar. 

 Kapitel 5 är en analys och diskussion av vårt resultat och tolkningar. Vi kopplar ihop vårt 

resultat med valda teorier och tidigare forskning.  

 Kapitel 6 presenterar våra slutsatser och de antaganden som vi kommit fram till. Vi avslutar detta 

kapitel med metodkritik och förslag på vidare forskning. 

 Kapitel 7 innehåller litteraturförteckning. 

 Kapitel 8 är en bilaga med intervjuguide. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

1.3.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att försöka ge en nyanserad bild av det privata användandet av Skypes 

videosamtalsfunktion. Vi vill identifiera möjliga drivkrafter och hinder och se hur de påverkar 

respondenternas användarmönster.  

 

Drivkrafter kallar vi alla faktorer som motiverar användandet av videofunktionen och hinder kallar vi de 

faktorer som kan utgöra problem för användandet. 

1.3.2 Frågeställning 

 Vilka drivkrafter och hinder påverkar privatanvändandet av Skypes videofunktion? 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer inte att utreda alla orsaker bakom tekniska störningar som kan förekomma under ett 

videosamtal eftersom det hamnar utanför vår kompetens. Av samma anledning kommer vi inte att 

diskutera varken de psykologiska eller semantiska aspekterna av kommunikationen. Vi kommer däremot 

att titta närmare på enskilda aspekter av ovanstående vilket vi presenterar i kapitlet: Teorier och tidigare 

forskning.  
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2 TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING  

I detta avsnitt presenterar vi teorier och tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår 

frågeställning.  Här försöker vi hitta fler intressanta dimensioner som skulle kunna bidra till en ökad 

förståelse av det privata användandet av Skypes videofunktion. 

2.1 Kommunikationsteorier  

Interpersonell kommunikation är kommunikation mellan människor som oftast sker öga mot öga 

(Dimbleby & Burton 1999) men det är viktigt att ta hänsyn till att interaktionen inte längre bara sker 

ansikte mot ansikte utan också via olika elektroniska medier. Grundläggande element i 

kommunikationen är sändare, mottagare, meddelande och kommunikationskanal. 

Kommunikationsprocessen uppstår inte av sig själv utan det behövs något motiv hos sändare och 

mottagare som behov, vanor och sociala funktioner (Wiio 1983).  

 

Vi har valt att redovisa Jakobsons modell (figur 1) som beskriver grundläggande faktorer i en 

kommunikationshandling. En avsändare sänder ett meddelande till en mottagare via en kanal i ett visst 

sammanhang. Kanalen är det fysiska medel som används för att överföra signalen som till exempel 

ljudvågor, ljusvågor, radiovågor och telefonledningar.  

 

Meddelandet struktureras genom ett gemensamt betydelsesystem som kallas för kod. Fiske (2000) 

beskriver fem grundläggande egenskaper hos koderna. Mest intressant för vår studie är att ”koder är 

beroende av en överenskommelse mellan användarna och av en gemensam kulturell bakgrund” (Fiske 

2000, s. 92). Koderna går att överföra via lämpliga medier och/eller kommunikationskanaler och de 

uppfyller en identifierbar social eller kommunicerande funktion. Fiske förklarar att ”koder bestäms av 

deras kanalers fysiska egenskaper eller kommunikationens mekaniska medier” (Fiske 2000, s. 35). Han 

tar som exempel telefonen som begränsar kommunikationen till verbalt språk och paraspråk som tonfall, 

betoning och volym. 

 

Kommunikationen är beroende av tekniska eller fysiska medier som omvandlar meddelandet till en 

signal som kan överföras via kanalen. Fiske definierar medier i tre kategorier, 1) Framställande medier 

som rösten, ansiktet och kroppen, 2) återgivande medier som fotografier, böcker och målningar och 3) 

mekaniska medier som telefon, radio och telex (Fiske 2000). Till den tredje kategorin hör även 

applikationer för videomedierad kommunikation som Skype och MSN.  
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Kontakt avser de fysiska kanalerna och de psykologiska sambanden mellan avsändare och mottagare 

som förekommer i en kommunikationshandling.  

 

 Sammanhang 

Avsändare   Meddelande   Mottagare 

   ------------------ 

   Kontakt 

   Kod 

Figur 1. Jakobsons modell (1958) 

  

Kommunikationen har olika funktioner, bl.a. den emotiva som Fiske definierar som ”den emotiva eller 

uttryckande funktionen som beskriver hur ett meddelande förhåller sig till en avsändare och förmedlar 

meddelandets unika egenskaper i form av avsändarens känslor, attityder, status och klasstillhörighet” 

(Fiske 2000, s. 55). 

2.1.2 Olika typer av kommunikation  

Dimbleby och Burton (1999) kategoriserar i motsatsformer olika typer av interpersonell kommunikation 

och de möjliga situationerna där den kan inträffa: a) Offentlig/Privat; visar skillnader på olika 

sammanhang där kommunikation kan inträffa, b) Formell/Informell; visar skillnader mellan spontan och 

planerad användning av kommunikation, c) Distanserat/Intimt; visar skillnader på relationer mellan de 

som kommunicerar, d) Rituellt/Öppet; visar skillnader i förutsägbarhet och e) Funktionellt/Uttrycksfullt; 

visar skillnader i kvalitet och syfte hos det använda språket.  

 

I tabell 1 presenterar vi en jämförelse mellan formella och informella dimensioner av kommunikationen 

inom CSCW (Preece m.fl. 1994). 

Tabell 1. Formella och informella dimensioner av kommunikation inom CSCW 

FORMELLA DIMENSIONER INFORMELLA DIMENSIONER 

Planerad i förväg Oplanerad 

Organiserat deltagande Slumpmässigt deltagande 

Förbestämd agenda Oplanerad agenda 

Ensidig Interaktiv 

Begränsat innehåll Rikt innehåll 

Formellt språk Informellt språk 
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Olson och Olson påpekar att gemensamma grunder underlättar kommunikationen och att det är enklare 

att kommunicera informellt via videosamtal än att kommunicera formellt. Ju mer människor har 

gemensamt desto enklare är det att kommunicera med varandra via videomedierade möten (Olson & 

Olson 2000). Wiios (1983) definition av privat kommunikation är att den riktas mot vissa personer och 

är tillgänglig endast för slutna publik- och meddelandesystem. 

 

2.1.3 Ickeverbal kommunikation  

Ickeverbal kommunikation sker enligt Fiske ”med hjälp av framställande koder som gester, ögonrörelser 

eller tonfall” (Fiske 2000, s. 94). Dessa framställande koder är oftast begränsade till kommunikation där 

kommunikatorn är närvarande. Den mänskliga kroppen är det främsta medlet för överföring av 

framställande koder, bland annat: nickar, ansiktsuttryck, gester, kroppsställning, ögonrörelser och 

ögonkontakt (Fiske 2000). Enligt Dimbleby och Burton (1999) säger kroppsspråket oss en hel del om 

människors känslor, attityder och avsikter. Vissa känslor är svåra att uttrycka med ord och då spelar 

gester en stor roll. Interaktionen som får stöd av gester bidrar till ökad kommunikation (Klemmer m.fl. 

2006). En människas mimik är en viktig kommunikationsform. Om vi blinkar med ögat, rynkar pannan, 

höjer ögonbrynen, småler, nickar eller skakar på huvudet, använder vi oss av tecken lika väl som när vi 

uttrycker oss i ord (Wiio 1983). 

 

Ett viktigt inslag i all kommunikation är feedback med vilket mottagarens reaktion överförs tillbaka till 

sändaren (Fiske 2000) och som kan vara verbal och ickeverbal. Ickeverbal feedback anses av Dimbleby 

och Burton (1999), vara den mest inflytelserika kanalen när det gäller att påverka våra attityder och 

känslor inför en annan.  

 

En annan viktig aspekt i interpersonell kommunikation är effektivt lyssnande, som hänger samman med 

ett effektivt bruk av verbal och icke-verbal kommunikation. När vi samtalar med någon vet han att vi 

lyssnar via tecken som huvudet lätt böjt åt sidan, direkt blick, nickningar och rentav vissa ljud som vi 

ger ifrån oss för att understryka det sagda (Dimbleby & Burton 1999). 

 

2.1.4 Kommunikationshinder 

Utifrån mänsklig kommunikation definierar Wiio (1983) störningar som inre faktorer hos sändaren och 

mottagaren och yttre faktorer hos kanalen. Kommunikationen kan hindras eller filtreras av fysiska 

faktorer i kommunikationsprocessen och alla störningar i kommunikationsutrustningen räknas som 
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mekaniska barriärer (Dimbleby & Burton 1999). ”De inre störningarna hos sändare och mottagare 

orsakas av t.ex. attityder och åsikter samt många andra psykologiska faktorer, så som känslomässiga 

reaktioner” (Wiio 1983, s. 72-73). Yttre störningar har med kanalen att göra, t.ex. buller eller tekniska 

störningar.  

 

2.2 CSCW, Groupware och Value Sensitive Design 

2.2.1 Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) 

 
CSCW står för Computer-Supported Cooperative Work. Inom fältet är det viktigt att identifiera vilket 

slag av kollektivt arbete eller samarbete som behöver datorstöd och i vilken form (Bannon & Schmidt 

1989).  Enligt Schmidt uppstår relationer inom cooperative work som svar på krav och begränsningar 

från transformationsprocessen och på grund av den sociala miljön från ena sidan och begränsningar av 

tekniska och mänskliga resurser från andra sidan. 

 

Det är viktigt att artikulera cooperative work med hjälp av frågor som: Vem? Vad? Var? När? och Hur? 

Likaså är det viktigt att, inom ramen för cooperative work, identifiera aktörer, arbetsuppgifter, 

aktiviteter och konceptuella strukturer. Tekniska resurser kan ha olika undergrupper: information, 

material, tekniska och infrastrukturella resurser. Tid och plats är viktiga abstrakta aspekter som man 

måste ta hänsyn till när man artikulerar kooperativt arbete (Schmidt 1994).  

2.2.2 Groupware  

Grundin skriver om utmaningar i att designa Groupware som samarbetsverktyg för organisationer. 

Groupware handlar mest om applikationer och mjukvaror som bland annat e-post, videokonferens, 

skrivbordskonferens och bokningssystem. Att designa mjukvaror för individuellt arbete skiljer sig från 

att designa för större organisationer eftersom man måste ta hänsyn till alla medlemmar i gruppen och 

gruppens dynamik. En organisation är en komplex miljö och designern måste ta hänsyn till flera olika 

faktorer under designprocessen. Flera stora projekt har misslyckats, inte på grund av tekniska problem 

utan av missuppfattningar mellan designer och användare. Designern måste ta hänsyn till de personer 

som kommer att använda deras produkter i slutänden (Grudin 1994). 

 

Enligt Preece har CSCW-system två viktiga aspekter att angripa, den första är den geografiska 

spridningen av användarna och den andra är interaktionsformerna (Preece m.fl., 1994). Preece m.fl. 

klassificerar interaktionsformerna på följande sätt:   
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 Synkron-lokal: Sker i samma rum och tidpunkt och kallas också för ansikte mot ansikte. 

Exempel på dessa är konferens, föreläsningar, och så vidare. 

 Synkron distribuerad: Sker i olika rum fast i samma tidpunkt, som vid till exempel 

skrivbordsdelning eller konferenser via videomedierad kommunikation.   

 Asynkron: Sker i olika tidspunkter men i samma rum, som till exempel under projektplanering 

och olika koordinationsverktyg. 

 Asynkron distribuerad: Sker i olika platser och olika tidspunkter som till exempel e-post och 

diskussionsforum.   

  

Kommunikationen i den moderna världen äger rum i en allt mer global utsträckning. Individer kan 

interagera med varandra även om de befinner sig i olika delar av världen med hjälp av teknologi som 

underlättar de ovan nämnda interaktionsformerna. Kommunikationen mellan människor som befinner 

sig i olika geografiska punkter kan oftast inträffa samtidigt vilket har lett till en omgestaltning av tid och 

rum (Thompson 2001).   

 

2.2.3 Value Sensitive Design 

Friedman (2006) presenterar en teoretiskt förankrad syn på Value Sensitive Design. Det är viktigt att ta 

hänsyn till mänskliga värderingar under hela designprocessen av informations- och datorbaserade 

system. Videosamtal stöder centrala begrepp inom mänskliga värderingar som känsla av närvaro och 

samhörighet mellan människor (Kirk m.fl. 2010). Ames m.fl. (2010) skriver om fördelarna med 

videosamtal som kan betraktas som ”små v-värden ”. De ”små v-värden ” har flera olika viktiga 

funktioner i skapande av familjevärderingar för distribuerade familjer till skillnad från den ”stora V-

värden” inom HCI och CSCW med fokus på integritet, säkerhet och tillit på arbetsplatser. Forskarna vill 

uppmuntra sina kolleger att acceptera de ”små v-värden”, vilka har en stor betydelse för privatpersoner. 

Det är viktigt att ta hänsyn till ”små v-värden” också när man designar kommunikationsverktyg, bland 

annat videosamtalsapplikationer. Deras studie visar att det finns ett behov av videoapplikationer som 

kan vara kostnadseffektiva, säkra och enkla att använda. De kan hjälpa till att övervinna kulturella, 

geografiska och generationsskillnader som kan finnas till och med inom en och samma familj.  

 

Andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till är praktiska tekniska svårigheter så som inrättning, 

inlärning och felsökning och som kan knytas till användandet av VMC (Kirk m.fl. 2010). Trots de 

tekniska förbättringarna inom bredband och videoanslutningar finns det än så länge inte VMC-teknik 

som kan motsvara kommunikationen ansikte mot ansikte, enligt flera studier (Olson & Olson 2000, Kirk 
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2010). Kirk m.fl. (2010) intresserar sig även för etiska frågor kring användandet av videomedierad 

kommunikation i hemmet. Ett videosamtal kan betraktas som en intim handling och vi bjuder inte vem 

som helst hem till oss. Vi har strikta regler i hemmamiljö som inte får överträdas av vem som helst.  

 

Kirk m.fl. (2010) nämner olika egenskaper hos videomedierad kommunikation som kan förbättras med 

hänsyn till mänskliga värderingar av hemmaanvändare: Mobility, Muliparty use, Ease-of-use, 

Awareness alerting, Meshing with other activities, Giving audio priority over video och A feature for 

continuous connection. Det återstår en del forskning och arbete för vidareutveckling av VMC-teknik 

enligt samma forskare. 

 

2.3  Tidigare forskning kring VMC och privatanvändning av Skype 

2.3.1 Video Mediated Communication (VMC) och värderingar 

Det finns olika trender som kan förklara den stora framgången av videomedierad kommunikation i 

hemmet. Kirk m.fl. (2010) nämner kommunikationsstilar, kommunikationsinfrastrukturer, 

kommunikationsmöjligheter och kommunikationskostnadsmodeller. 

 

Människor är sociala varelser och har behov av samhörighet och kärlek (Maslow 1954). Kirk m.fl. 

(2010) genomförde en studie där de kunde visa att videomedierad kommunikation inte bara handlar om 

utbyte av information, det handlar lika mycket om att förmedla kärlek och uttrycka identitet. Känslan av 

att vilja befinna sig närmare personen i andra änden var avgörande för att välja videokommunikation 

framför ljudkommunikation. Enligt forskarna fanns det olika uttryck för närhet bland respondenterna.  

 

Ames m.fl. (2010) kunde i sin tur uppmärksamma fördelarna med videosamtal för föräldrar och nämner 

i sin studie den ekonomiska och sociala nyttan med ökad kommunikation mellan familjemedlemmar. 

Dessutom kunde de observera att arrangemanget kring ett videosamtal påminner väldigt mycket om ett 

familjbesök där flera familjemedlemmar avsiktligt inkluderas. Det finns flera fördelar för mor- och 

farföräldrar med videosamtal enligt forskarna. Den viktigaste känslan som videosamtal ger är en känsla 

av att vara där med sina barnbarn och att vara mer delaktig i barnbarnens liv. Möjligheten att se 

förändringar i barnbarnens utseende och möjligheten att ha längre och mer engagerande samtal med dem 

nämns också av forskarna. Flera familjer kommer att fortsätta använda videosamtal trots alla de 

nödvändiga aktiviteter som behövs kring videosamtalen enligt forskarna (Ames m.fl. 2010). 
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2.3.2 Användarmönster 

Enligt en studie av Kirk m.fl. (2010), utgjorde användandet av videomedierad kommunikation en liten 

del jämfört med användandet av andra kommunikationsmedel. Video betraktades som bonus snarare än 

som en nödvändighet bland respondenter och de kommunicerade via videosamtal framför allt med 

familj eller med sin partner. Långt ifrån alla ansåg att de ville att samtalen skulle utvidgas till en större 

uppsättning vänner. Enligt samma studie varade det genomsnittliga videosamtalet ca 35 minuter med en 

frekvens om ca 2 gånger i veckan. Användningspraxis hos tonåringar skilde sig från vuxnas användning 

(Kirk m.fl. 2010).  

 

De flesta användare hade ett likartat mönster när de skulle ringa ett videosamtal till personer de kände 

väl. De loggade antingen in på VMC-applikationen eller så fick de skicka ett meddelande, alternativt 

ringa, till den de skulle ha kontakt med så att den personen gick online (Kirk m.fl. 2010). För de flesta 

familjer började alltid ett videosamtal med ett telefonsamtal eller chatt för att de inte ville avtala och 

planera en tid i förväg då det skulle kännas onaturligt och konstigt. De flesta uppskattade spontanitet 

men kände samtidigt en press att ha en regelbunden kontakt med släktingar på avstånd (Ames m. fl. 

2010). Alla som är med under ett videosamtal utför en del aktiviteter för att hantera de oundvikliga 

sociala och tekniska problem som uppstår. Samordningsaktiviteter är själva planeringen av ett 

videosamtal, enligt forskarna (Ames m. fl. 2010). 

 

I presentationsaktiviteter ingår arrangering och underhållning av ett videosamtal, till exempel städning 

av det utrymme som ska synas under ett videosamtal, placering så att alla deltagare syns och justering av 

hår på sina barn efter att man har sett dem i den lokala avspeglingsbilden. Mor- och farföräldrar nämnde 

också att de klädde upp sig inför ett videosamtal. Olika familjemedlemmar hade olika 

placeringsstrategier under ett videosamtal och vissa gjorde något annat medan andra fortsatte med 

videosamtalet. Föräldrar poängterade att de genomförde videosamtalen framförallt för barnens skull 

(Ames m. fl., 2010).  

 

Innehållet i samtalet handlar mest om att fråga hur motparten mår och vad han/hon har gjort. Detta är en 

av de främsta skillnaderna mellan kommunikation i den privata sfären och på en arbetsplats där ett 

formellt utbytte av information ofta sker med hjälp av asynkron kommunikation i form av e-post, brev, 

eller textmeddelande (Cao m. fl. 2010).  

 

Enligt Ames m.fl. (2010), berättade flera föräldrar och mor- och farföräldrar att videosamtal inte hände 

så ofta som telefonsamtal. Videosamtal var mer som en speciell högtid än en vardaglig händelse och de 
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flesta gjorde det med flera veckors mellanrum. Det var inte alla familjemedlemmar som hade tid eller 

ork att uträtta ett videosamtal och ta itu med de tekniska svårigheterna allt för ofta.  

2.3.3 Tidszoner 

Generella faktorer som är avgörande för kommunikationen på distans är tidszoner, kultur, språk och 

geografi (Olson & Olson 2000). Stort avstånd innebär olika tidszoner vilket kräver planering för 

videokommunikationen (Olson & Olson 2000, Cao m.fl. 2010). En intressant företeelse är att 

respondenterna sällan kommer överens om en strikt förutbestämd tid för att ringa utan de brukar förlita 

sig på ”implicita mjuka rutiner” (implicit soft routines) vilket innebär att de har en idé om när det är 

lämpligt att ringa. Detta är ytterligare en skillnad på hur kommunikationen ser ut i den privata sfären 

jämfört med en arbetsplats.  Dessa rutiner dyker upp med tiden när motparterna lär sig mer om 

varandras vanor (Cao m. fl. 2010). 

 

I Caos studie om tidszoner (Cao m. fl. 2010) ansågs asynkron kommunikation vara mer flexibel, 

eftersom den är ensidig och därmed kunde ske utanför den gemensamma kommunikationsram 

(communication window) som styrs av tidszonerna. Men i praktiken användes asynkron kommunikation 

i mindre utsträckning då den typen av kommunikation inte tillförde samma känsla som ett telefon– eller 

videosamtal. De poängterade att hemanvändarna föredrog att vänta tills de kunde kommunicera med 

varandra med video eller telefon i stället för att skicka en e-post eller liknande (Cao m.fl. 2010). 

2.3.4 Tekniska problem 

Trots den rapporterade preferensen för video och för att se ansikten, har respondenterna i Kirks studie 

uppgett att god ljudkvalitet var en prioriterad fråga: ”[…] our respondents did report that good quality of 

audio was a priority. Several participants reported how, if video transmission was becoming very poor 

(too much lag or distortion), or crucially if they felt it was having an adverse effect on the audio 

transmission, then they would drop the video signal in favour of a more coherent (perhaps less 

distracted) audio-only conversation” (Kirk m.fl. 2010, s. 139).  

 

Om tekniken inte levererar tillräkligt bra kvalitet kan detta leda till att människor inte använder tekniken 

så ofta, vilket orsakar frustrationer och begränsad nytta med videofunktionen (Olson & Olson  2000). 

Enligt Ames m.fl. (2010) är det känt att videosamtalen är allt annat än problemfria trots att de flesta 

applikationerna är försedda med relativt enkla gränssnitt.  
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Flera familjer hade, i sin studie, samordnat videosamtal med hjälp av andra kommunikationsmedel, till 

exempel telefon eller chatt. Flera familjer upplevde tekniska svårigheter under videosamtal med 

instabila Internetuppkopplingar som resulterade i eko, bildförvrängningar, bildfrysningar eller en 

kraschad applikation. Det brukade dock nästan alltid finnas någon som var ganska tekniskt kunnig, en 

”teknik tsar”, som kunde åtgärda problem med hård- och mjukvara (Ames m.fl. 2010). 

 

2.3.5 Icke tekniska problem  

Socioteknologiska faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid videomedierad kommunikation. Tillgång till 

rätt teknik är viktig men ännu viktigare är det att användaren har viljan att använda tekniken. För dem 

som inte har datorvana är det svårare att använda sig av videosamtal (Olson & Olson 2000). 

 

Den största utmaningen som nämns i studien ”Understanding Family Communication Across Time 

Zones” handlar oftast om att hitta en tid då båda parter är lediga. En mer begränsad tidsram (time 

window) betyder också att planering blir nödvändig. I Ames studie (Ames m.fl. 2010) föredrog vuxna 

annars att använda telefonsamtal vilket ger dem möjlighet att gå omkring och göra andra saker 

samtidigt. 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE  

I detta kapitel beskriver vi det som kännetecknar kvalitativ metod och intervjuer. Vi går därefter igenom 

vår metod, metodval, urval och genomförandet. 

3.1 Kvalitativ metod  

Vetenskapliga studier kan baseras på olika vetenskapliga traditioner. Forskaren bör sträva efter en 

helhetsförståelse av specifika förhållanden för att kunna återge en så fullständig bild som möjligt av den 

situation som studeras. Syftet med kvalitativa undersökningar kan vara att nå en djupare förståelse för 

människornas livsvärld, eller med andra ord, sättet som de ser på sig själva och sin omgivning. Det 

unika med den kvalitativa metoden är att den kan ge många upplysningar om få enheter och ofta 

fokusera på det unika. Forskare bör söka de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver 

ett fenomen eller ett sammanhang i omvärlden (Olsson & Sörensen 2008). Forskaren bör tolka 

människors beteende för att förstå deras subjektiva sätt att se på sin omvärld och sin situation (Hartman 

1998).                              

3.2 Intervjuer 

Syftet med en intervju är att samla in tillförlitlig användbar data. En väl genomförd intervju måste 

uppfylla de vetenskapliga kraven på reliabilitet och validitet samt att det ska vara möjligt för andra att 

kritiskt granska slutsatserna. Det finns både fördelar och nackdelar med metoden. Med hjälp av en 

intervju kan forskaren fördjupa sig inom ett speciellt område (Lantz 2007). Forskarna bör vara pålästa 

inom det område de vill studera eftersom teoriramen och förförståelsen i hög grad påverkar innehållet av 

intervjun. Det finns alltid en risk med kvalitativa intervjuer att sådana slags undersökningar kan ha för 

hög grad av subjektivitet vilket kan öka graden av skevhet. Vi valde att genomföra intervjuer då vi ville 

få en djupare förståelse för användandet av Skypes videofunktion. En stor fördel med intervjumetoden 

är dess flexibilitet men den tar däremot mycket tid i anspråk. Forskaren har därför oftast endast utrymme 

för ett fåtal intervjuer (Bell 2008). 

3.4 Val av metod 

Vi har valt den kvalitativa metoden då vi inte var ute efter att generalisera vårt resultat utan vi ville få en 

mer nyanserad bild av hur användningen av Skypes videofunktion ser ut. Vi valde bort en kvantitativ 

metod då vi var mer intresserade av kvalitativa data. För att genomföra en enkätundersökning skulle vi 

ha behövt identifiera undersökningsområdena i förväg genom en intervjuundersökning. Den metod vi 

valde gav oss däremot möjligheten att få öppna svar.   
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3.5 Urval  

Våra krav på respondenter var att de är Skype-användare med minst sex månaders erfarenhet och att de 

använder Skype privat. Vi har sökt våra respondenter bland våra bekanta och bekantas bekanta. Totalt 

har vi intervjuat åtta personer, bestående av vuxna män och kvinnor och en tonåring, i åldrar mellan 16 

och 50. Vi bortser från respondenternas ålder och kön då vi inte anser att detta har relevans för vår 

studie. Vi valde ett fåtal intervjupersoner då vårt syfte inte var att generalisera resultatet utan försöka 

tolka respondenternas uppfattning om sin omvärld.  

3.6 Genomförande  

Vi har gått igenom flera faser under vår arbetsgång som bestod av planerings-, förberedande, 

genomförande-, bearbetnings- och tolkningsfas.  

 

Under planerings- och förberedande fasen identifierade vi ett passande tema, samlade information och 

formulerade en frågeställning som var relevant för vår studie. Vi funderade över hur vi skulle gå till 

väga när vi sedan skulle analysera svaren. Vi utformade specifika intervjufrågor enligt huvudregler för 

frågornas formulering, enligt Bell (2008). Vi formulerade frågorna i enlighet med relevant forskning 

som handlar om privat användning av Skype. Dessa studier belyser olika faktorer som är viktiga att 

tänka på som till exempel tidzoner och privatanvändarnas värderingar. Teorier och tidigare forskning 

utgör en viktig referensram och är utvalda av oss med omsorg. 

 

Vi testade frågorna på två testpersoner för att kontrollera att de gav oss relevanta data som svar på 

frågeställningarna. Som ovana intervjuare bestämde vi oss för att förbereda våra specifika frågor med 

möjliga följdfrågor i förväg för att ha ett bra stöd under intervjun (bilaga 1). Vi fastställde en 

intervjuguide innan intervjuerna genomfördes. För att underlätta bearbetningen av rådata bestämde vi 

oss för att använda en iPhone-applikation vid namn Dictamus för att spela in intervjun. Vi genomförde 

intervjuerna antingen personligt eller via Skype eller via telefon. I samband med intervjun berättade vi 

för våra respondenter att all information skulle vara konfidentiell. De fick även information om syftet 

med studien. 

 

I snitt varade intervjuerna cirka 30 minuter. De förbestämda frågorna var till stor hjälp under 

intervjuerna och därutöver lät vi våra respondenter prata fritt om frågor kring Skype. Detta ledde till att 

våra respondenter upplyste oss om intressant och nyttig information som trädde fram naturligt utan att vi 

ens behövde fråga om det.  
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Vi bearbetade rådata genom transkription och reducering av det som skulle användas i analysen. Vi 

genomförde reducering och kvalitetskontroll av rådata vid flera tillfällen. Vi grupperade rådata i olika 

kategorier vilket hjälpte oss att få en bättre överblick över hur alla delar hänger ihop. Analysen 

underlättas då eftersom man får en djupare förståelse för detaljerna. Vi sammanställde reducerad data på 

ett sätt som gjorde det möjligt att abstrahera och reflektera kring kategorierna (Lantz 2007). I nästa steg 

tolkade vi data för att kunna analysera och dra möjliga slutsatser och antaganden.  Syftet med analysen 

och tolkningen är att försöka hitta olika ”dolda” sammanhang i rådata (Lantz 2007). Våra egna 

tolkningar tillsammans med teorier och tidigare forskning var viktiga redskap under arbetets gång. 
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4 RESULTAT 

Under denna rubrik sammanställer vi inhämtad data. Citat från transkriptionerna används för att ge 

läsaren en klarare bild av vad som sades under intervjuerna. Data har kategoriserats i tre grupper för att 

underlätta analys- och diskussionsdelen. De två första kategorierna är drivkrafter och hinder som 

motiverar eller påverkar användningen av videosamtalsfunktionen och den tredje är användarmönster 

som behandlar respondenternas rutiner, planering och problemhantering. Resultatet är en saklig 

redogörelse av fakta vars innebörd analyseras och diskuteras i det efterföljande avsnittet.  

4.1 Drivkrafter 

4.1.2 Relation mellan användarna 

Funktionen används huvudsakligen för att kommunicera med närstående personer som befinner sig på 

stort avstånd, exempelvis mellan olika länder, olika städer eller inom en storstad. Relationstyper som 

nämndes under studien var make/a, barn, föräldrar, mormor, pojkvän och nära vänner. Samtal med 

arbetskolleger nämndes också under en intervju men beskrivs av respondenten som oavsiktliga och 

sällsynta.  

 ”Jag är intresserad av videofunktionen när jag inte har träffat någon på länge. Om jag verkligen 
vill se någon … någon som tillhör familjen eller en väldigt nära, nära vän”  

[Respondent 5] 

 

4.1.3 Behov 

Respondenternas erfarenheter av videosamtalsfunktion varierar mellan 8 månader och ca 5 år. Något 

specifikt mönster på hur ofta de använder videofunktionen går inte att fastställa. Frekvensen hos de 

aktiva användarna kan variera mellan daglig användning och upp till en gång per månad. De flesta 

respondenter angav att de kommer att fortsätta använda Skypes videofunktion i framtiden. De flesta 

uttryckte även att de var nöjda med tjänsten och att Skype uppskattades mer än Skypes konkurrenter.    

”… men jag ser Skype som ledande inom videosamtal. Tänker man videosamtal så tänker man 
nästan samtidigt på Skype.”   

 [Respondet 1] 

 

Två av våra respondenter har använt Skype i över tre år men angav att de inte har något behov av 

applikationen i dagsläget vilket berodde på att deras personliga situation har förändrats. I båda fallen 

angav respondenterna att de skulle börja använda Skype igen om någon nära person skulle flytta 

utomlands.  
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4.1.4 Positiva upplevelser 

Majoriteten av våra respondenter uppmärksammar och uppskattar att icke verbal kommunikation blir 

möjligt med videosamtal.   

 

”Jag tror att det är allt! Det är mest så att man vill se varandra, ögon eller mun eller … men det är 
positivt att när det är någonting som man vill visa och då kan man visa det. Som t.ex. min syster… 
Om hon säger ”Jag har gått ner i vikt! Uhu!” Och så börjar hon visa sig och så där. Och du vet 
sådana där saker.” 

 [Respondent 3] 

 

”Jag vill se en ny frisyr, utseendet, hemmet, saker… Stämning, hur människor mår, hur människor 
ser ut…” 

[Respondent 6] 

 

Enligt våra respondenter är det enklare att förmedla ett budskap med hjälp av videofunktionen: 

”… det är mycket enklare. Man har ju vissa gester som man vill att personen ska förstå med gestik, 
mimik, alltså. Det känns mycket mer naturligt.” 

[Respondent 1] 

 

Nästan alla våra respondenter tyckte att videofunktionen tillför något extra till kommunikationen som 

till exempel en känsla av närvaro och att avståndet blir kortare. De tyckte också att samtalet kändes mer 

naturligt och personligt. 

”Jag pratar med mina kusiner och släktingar … man saknar ju folk, och du vet videosamtalet är 
mycket bättre än chatt. Det är ju bra med chatt också men med Skype glömmer man bort att man 
är i olika länder. Man känner att man kan vara mer sig själv med videosamtal. Ibland så har man 
svårt att förklara saker med alla smileys, och ”ha-ha-ha-ha”, du vet via chatt. Det är mer 
personligt tycker jag … (inspelningsfel)… så känner man … att man glömmer bort att man är i 
olika länder. Det är typ att det du och jag som pratar.” 

[Respondent 1] 

 

”Ju, absolut. Video är inte väsentligt men den ger ändå något extra, exempelvis med min mamma. 
Vi pratar mycket i telefon, men att se henne på video känns mycket bättre, mycket närmare. En 
mycket varmare pratstund” 

[Respondent 4] 

 

”Skulle jag bara ha röstsamtal med Kalle så skulle jag sakna honom mycket mer. ” 
[Respondent 3] 
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På frågan om respondenternas intresse för videofunktionen fick vi olika svar från fall till fall. Vi frågade 

då i fall de använder Skype i mindre eller större utsträckning i dagsläget.  

 

”… jag tror att den har ökat eftersom jag pratar i telefonen (med utlandet) i mindre 
utsträckning.” 

[Respondent 5] 

 

”Ja, från början var det så nytt för mig … det var väldigt intressant … Wow, vad roligt! Det fanns 
spänning… Men nu är det mer vanligt … men fortfarande trevligt…” 

[Respondent 7] 

 

Det faktum att applikationen är gratis har stor påverkan på att användarna väljer Skype som VMC-

teknik. 

”Ja, det spelar stor roll. Hade det kostat så hade man inte använt det.”  
[Respondent 1] 

4.2.  Hinder  

Alla problem som användarna måste hantera för att lyckas med ett videosamtal har vi valt att kalla 

hinder. Dessa faktorer kan också bli avgörande för en fortsatt användning av videofunktionen.  

4.2.1 Yttre störningar 

Alla våra respondenter upplevde tekniska störningar under pågående videosamtal och flera av dem var 

tvungna att använda andra kommunikationsmedel när Skype inte levererade bra bild- och ljudkvalité. Vi 

bad våra respondenter att nämna de vanligaste störningarna som kan förekomma vilka exemplifieras i 

följande citat: 

”Mm ... får se… Bild som fryser eller blir suddig. Ljudet … som ett eko när man pratar. Ibland låter 
man som en robot och andra gånger fryser ljudet och bild och man börjar prata jättefort efteråt… 
det är rolig men… Alltså, lite obehaglig. Irriterande också.” 

 
   [Respondent 2] 

 

”Kvalitén var dålig ibland, eller ganska ofta kan jag säga … sen video, ibland … det var väldigt 
störande.  Man såg inte riktigt … allt hände så långsamt på skärmen. Och ibland var det riktigt, 
riktigt dålig kvalité. Man ser sig själv på skärmen och man ser den dåliga kvalitén då kan man bli 
störd av det ännu mer.…” 

[Respondent 5] 

 

”Ibland blir bilden försenad… rösten kommer förre bilden…”  
[Respondent 8] 
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Några av våra respondenter ansåg att störningar i ljud- och bildkvalitet inte kan tillskrivas Skype utan att 

det fanns andra förutsättningar som ligger till grund för de tekniska problemen. Dessutom angav de att 

störningarna förekommer oftast när de ringer till länder som enligt deras uppfattning har sämre 

Internetinfrastruktur, som t.ex. Bosnien, Chile, Ryssland, Argentina och olika länder i Afrika.  

”Ibland kan man inte ens prata men det är oftast på grund av dåligt väder och sånt … Det var 
svårare att prata när han var i Afrika och en gång var han i Argentina och då gick det inte alls… 
Det beror på dålig uppkoppling.”  

[Respondet 3] 

”Det fastnar (bild och ljud), då är det oftast med folk från Bosnien… det beror på nätverk … Man 
tänker alltid, man har det alltid i bakhuvudet. Med honom från USA så kan man verkligen dra ut 
på tiden, man kan luta sig bakåt … medan med honom från Bosnien så kan man nästan räkna 
med att det kommer att hända (störningar) förr eller senare.”  

[Respondent 1] 

Respondent 1 poängterade även att kommunikationen med motparten i Bosnien i större utsträckning 

sköts via andra kanaler på grund av de återkommande störningarna. Detta påverkar enligt respondenten 

hur relationen utvecklats mellan dem.  

”För jag pratar med hans bror som är kvar i Bosnien … (inspelningsfel)… mycket mindre än 
honom.  Så hans bror hörs ju mycket oftare via Facebook.” 

[Respondent 1] 

 

Störningarna kan orsaka irritation hos några användare medan andra inte verkar reagera särskilt mycket 

på dem. Ibland försöker användarna åtgärda situationen genom att till exempel starta om applikationen. 

Andra verkar däremot acceptera att störningar kan förekomma och ringer upp igen någon annan gång.  

 

” … det är inte bara bilden utan ljudet stör sig också. Hade man redan börjat prata på en mening 
och så … Vad?, VAD?! … Ibland kan jag ringa upp på mobilen för att inte Skype funkar och då är … 
mitt tålamod liksom, försvann!” 

[Respondent 3] 

 

”Jag blir lite irriterad… annars struntar jag i det” 
[Respondent 8] 

 

Samtalslängden varierar mellan 20 minuter och 2 timmar vilket, enligt våra respondenter, beror på tre 

faktorer: tekniska störningar, gemensam fritid i den dagliga rutinen och samtalsinnehållet.  

 

”Ja, eftersom om det händer (störningar) typ tre gånger och jag måste upprepa hela tiden så 
tröttnar man och så vill jag inte prata längre. Det är inte värt att prata om man inte förstår 
varandra. I så fall säger jag att jag ringer någon annan dag.” 

[Respondent 4]   
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”De tycker att det är roligt, men så fort det börjar hacka… man ser på dem direkt. De bara 
’asch!’… Man tappar lusten rätt så snabbt… man vill inte fortsätta.” 

[Respondent 1] 

”Man har alltid lust att prata länge… men man har inte alltid tid … det beror också på hur mycket 
man har att berätta …” 

[Respondent 7] 

 

4.2.2 Inre störningar 

Respondent 5 nämnde att det var svårare att kommunicera med video eftersom uppmärksamheten 

hamnar på fel ställe. 

”Vi tröttnade lite på det efter ett tag.  Man börjar se det negativa också med de nya funktionerna. 
Videofunktionen är väldigt störande.”  

[Respondent 5] 

4.2.3 Brist på fritid 

En av de största hinder som nämndes av våra respondenter var brist på fritid. Denna påverkar bland 

annat när motparterna kan träffas och hur länge de kan prata.  

”Det varierar men vi kunde hålla på i flera timmar ibland. Det berodde på den lediga tiden. Vi 
hade scheman som var ganska lika. När vi var lediga då kunde de också vara lediga.” 

[Respondent 5] 

”Både och… Man kan prata hur länge som helst med ett vanligt samtal… men med ett videosamtal 
måste man sitta på samma plats…” 

[Respondent 6] 

4.2.4 Tidszoner 

Personer som bor i olika tidszoner där tidsskillnaderna överskrider 6 timmar har det svårare att hitta en 

gemensam lucka i deras dagliga rutin. Om det inte går att kommunicera via Skype så uteblir även 

möjligheten till annan synkron kommunikation som telefonsamtal eller chatt och kommunikationen 

sköts då via asynkrona kommunikationskanaler: 

”När det är natt hos oss är det fortfarande dag hos dem … Jag lägger mig när han kommer hem 

från skolan” 

 [Respondent 1] 

 

” … och så valde vi att inte använda Skype. Bara för att vi viste redan om att tidskillnaden skulle 
påverka. 

Följdfråga: Så kunde ni hitta andra vägar?  

Respondent: Ja, typ som mejl eller så ringde han från en kiosk mitt i natten...” 
[Respondent 4] 



27 

 

4.2.5 Tillgång till teknik och datorvana 

Några respondenter nämnde att ”tillgång till en dator” var ett problem. De flesta respondenterna hade 

tillgång till en egen dator men det fanns två fall där ena parten var beroende av någon annans utrustning. 

En yngre tjej fick till exempel inte använda sin dator hela tiden eftersom hennes föräldrar inte tillåter 

det, medan motparten till en respondent fick låna datorn från en familjemedlem. En av respondenterna 

saknade datorvana och måste därför få någon annans hjälp för att kunna ringa ett videosamtal. 

” … min kusin som inte vill låna kameran (Skratt). Det är ändå viktigt eftersom i fall han vill 
använda sin dator så är det bara jag som kan se mormor men hon kan inte se mig och då blir det 
inte samma känsla. Det har hänt flera gånger och jag tror att min mormor vill se mig också men 
hon kan inte göra det på grund av honom. Det är tråkigt!” 

  [Respondent 4] 

 

4.3 Användarmönster  

Under denna rubrik kommer vi att presentera rutinerna som användarna utvecklar vid användningen av 

videofunktionen.  

4.3.1 Samordningsaktiviteter 

En förutsättning för videosamtal med Skype är att båda samtalsparter ska kunna sitta vid datorn under en 

viss tid. En naturlig del av användningen blir då planering, som enligt våra respondenter brukar 

samordnas med hjälp av en annan kommunikationskanal som e-post, Facebook, telefonsamtal eller 

SMS. Vid planering mellan två samtalsparter bestäms det olika detaljer kring videosamtalen som dag 

och klockslag.  

 

 Med tiden blir videosamtal mellan återkommande samtalsparter någorlunda rutinartade vilket kan 

innebära att planering kring dag och tidpunkt inte blir så avgörande för ett lyckat möte. Detta beror på 

att användarna brukar lära sig motparternas dagliga rutiner ganska ingående vilket bidrar till bildningen 

av implicita mjuka rutiner. Överenskomna tider handlar nästan aldrig om orubbliga klockslag utan mest 

om en ungefärlig tidsspann. Båda inslag illustreras i följande citat: 

”Ja, jag vet ju deras rutiner… Kalles kan jag ut och in, liksom … även om vi inte är tillsammans 
idag så vet jag exakt vad han gör varje dag, vilken tid och allting (skratt). Men med min syster så 
kunde vi, via Facebook säga ”ok, på onsdag kl. sju” eller så där…” 

[Respondent 3] 
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”Våra rutiner ser ganska likadant ut … alltså när jag är ledig så brukar det alltid finnas någon 
hemma. Det är inget problem … jag brukar ringa mest mitten i veckan runt kl 20:00, men det kan 
variera… ungefär så.” 

  [Respondent 2] 

 

”Nej, Om vi säger kl. 20 då kan han vänta till kl. 21.30.” 
[Respondent 1] 

 

Andra aktiviteter som kan ingå i planeringen är att se till att vara ledig, att rummet är välbelyst och att 

hitta en plats att sitta utan att bli störd. Majoriteten av våra respondenter uppger att det egna utseendet 

och det som syns i bakgrunden inte utgör något bekymmer inför videosamtalet eftersom det ofta handlar 

om familjemedlemmar eller väldigt nära vänner som de pratar med. I annat fall skulle detta spela roll.  

”Nej, för att det är ju min familj.  Om det var någon snygg kille så skulle det kanske spela roll 
(skratt).” 

[Respondent 4] 

 

En respondent uppger att hennes mamma brukar kommentera utseende och städning och att detta 

innebär extra förberedelser inför videosamtalet. Samma respondent uppgav att hennes utseende alltid är 

viktigt. 

”Ja, min mamma kommenterar hela tiden om det inte är städat” 
[Respondent 5] 

 

4.3.2 Funktionsanvändning 

Skype-funktionerna som oftast används av våra respondenter är både video- och röstsamtal och det i 

ungefär samma utsträckning. Skrivbordsdelning och fildelningsfunktionen används däremot i betydligt 

mindre utsträckning. Chattfunktionen används huvudsakligen för att skicka snabba meddelanden eller 

Internetadresser
1
 under pågående samtal. En respondent angav att den fungerar som stöd när ljud- och 

bildkvalité försämras markant. 

Statusfunktionen används aktivt av tre av våra respondenter för att ange tillgänglighet. Respondenter 

som har få personer i kontaktlistan eller de som tänker vara inloggade under kortare perioder ser 

                                                 
1
 Internetadress: Begreppet används enligt rekommendationer från Svenska datatermgruppen (2011) 

som en övergripande term för de olika typerna av adresser som används på Internet: domänadress, e-

postadress, webbadress och IP-adress. 
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statusfunktionen som onödig. En respondent anser att statusfunktionen kan vara missvisande eftersom 

status ”online” inte behöver betyda att personen sitter vid datorn just då. 

4.3.3 Problemhantering 

Majoriteten av våra respondenter ser inte hemsidans hjälpavsnitt som ett alternativ när störningar 

förekommer. Tre av dem har läst i avsnittet för att antingen installera eller åtgärda problem med en 

extern kamera men inte återvänt dit. En respondent berättar att återkommande besök på hemsidans 

hjälpavsnitt inte hjälpte till att lösa problem med störningar och att hjälpavsnittet var svårt att förstå. 

Andra användare angav att de inte ens har försökt att leta efter denna information eftersom de har svårt 

med sådana sidor eller för att de inte tycker om att göra det.  

 

”Jag tror inte ens att jag har grundligt letat heller… Men om det inte funkar så antar man direkt 
att det är nätverket” 

[Respondent 1] 

 

”Jag har aldrig tittat där. Jag gillar inte sånt. Jag bara stänger av Skype och försöker nästa gång… 
Jag fattar ingenting ändå, jag är inte så teknisk av mig, så… Jag vet inte, det låter som… inte min 
grej... Om det står väldigt enkel, med video eller liknande, kanske!” 

[Respondent 3] 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 Drivkrafter 

Användandet av Skypes videosamtalsfunktion motiveras framförallt av att någon som tillhör 

användarens närmaste krets befinner sig på avstånd under en viss period. Avståndet mellan människorna 

måste då vara tillräckligt stort och perioden tillräcklig lång för att skapa ett behov (Wiio 1983) hos 

användaren. Dessa variabler kan upplevas olika av olika användare och behovet styrs av hur nära 

relationen mellan parterna är. Gemensamma koder och kulturell bakgrund underlättar kommunikationen 

mellan våra respondenter. Detta kan kopplas till tidigare forskning från bland annat Olson & Olson 

(2000) och Fiske (2000).  

 

Alla våra respondenter uppskattade Skype som ett riktigt bra kommunikationsverktyg som uppfyller 

deras behov av att se sina nära och kära. Ett viktigt särdrag hos videofunktionen är att den ger 

användarna möjligheten att kombinera verbal och ickeverbal kommunikation och utnyttja sina 

gemensamma visuella koder. Bland de olika uttrycken för närhet nämner Kirk m.fl. (2010) vikten av att 

upprätthålla kontakten mellan närstående vilket kan vara svårt på grund av distans, känsla av delaktighet 

i andras liv och vanliga familjeaktiviteter som man missar, känsla av intimitet med sin partner, 

möjligheten att ge trygghet till andra och att ägna tid till att kommunicera med någon i stället för att göra 

andra saker samtidigt som man ofta gör vid ett telefonsamtal (Kirk m.fl. 2010). 

 

Videosamtal stödjer en typ av kommunikation som uttrycks med framställande medier som mimik, 

nickar, ansiktsuttryck, gester och ickeverbal feedback som vanligtvis förekommer när båda parterna är 

närvarande (Fiske 2000). Denna typ av kontakt kan påminna om ett fysiskt möte vilket gör att våra 

respondenter har möjlighet att visa känslor genom kommunikationens emotiva eller uttryckande 

funktion som beskrivs i Jakobsons modell från 1958 (Fiske1958). Några exempel på detta är när några 

respondenter uttryckt att samtalet upplevs som ”mer naturligt” eller som ”en mycket varmare pratstund”.   

Kombinationen av verbal och icke verbal kommunikation bidrar även till sändarens trovärdighet genom 

att förstärka det han säger.  

 

Samtalet blir mer likt ett synkron-lokalt möte. Trots att det är medierat är det enklare att förmedla ett 

budskap med hjälp av videofunktionen. Kommunikationen mellan familjemedlemmar är främst 

emotionell och utrycker känslor och identitet (Kirk m.fl. 2010), då spelar innehållet en sekundär roll. 

Majoriteten av respondenterna svarade att de inte skulle föredra ett röstsamtal om de har möjlighet att 

använda sig av videofunktionen.  
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Att samtala via videofunktionen beskrevs upprepade gånger som ”roligt”, ”trevligt” och ”naturligt” 

trots att störningar i ljud och bild kan förekomma. En respondent ansåg till exempel att det inte går att 

kräva mer än vad videofunktionen erbjuder, vilket verkar vara en ganska vanlig uppfattning även hos 

övriga respondenter. Denna förståelse samt associationen Skype/familj kan bidra till att användarnas 

attityd gentemot applikationen mestadels är positiv. 

5.2 Hinder 

Störningarna påverkar användandet av videofunktionen markant. Många respondenter angav att 

störningar i bild- och ljudsignalerna kan bli en källa till irritation. I ett extremt fall har dessa störningar 

påverkat upplevelsen så pass mycket att användaren försöker ”avstå från applikationen så mycket som 

möjligt”. I övrigt konstaterade vi att de flesta användarna förstår att de tekniska störningarna inte 

orsakas av Skype utan att de beror på andra faktorer som Internetuppkoppling och utrustning.  

 

Enligt våra respondenter varierade kvaliteten mellan olika länder vilket ibland ledde till att kontakten 

sköttes genom andra kommunikationsmedel. Detta hade stor inverkan på hur ofta och hur länge 

samtalsparterna kunde prata med varandra.  Samtalslängden berodde, enligt våra respondenter, på tre 

faktorer: tekniska störningar som påverkar genom att i vissa fall göra umgänge omöjligt, möjligheten till 

gemensam fritid och hur mycket man har att berätta.  

 

Avsaknad av datorvana kan ibland bero på oviljan att använda en viss teknik (Olson & Olson 2000). 

Denna attityd kan påverka användarens förmåga att kunna etablera ett videosamtal vilket beskrivs av 

Kirk m.fl. (2010) som ”inrättning”. Denna attityd utgör ett stort hinder för dessa användare eftersom de 

blir beroende av en annan lite mer kunnig person i deras omgivning.  

 

Fritid är en avgörande faktor för både frekvens och längd av videosamtalen. Mobilitet är viktigt för 

användarna och videofunktionen kräver att användarna ska sitta vid datorn ibland under flera timmar, 

enligt våra respondenter.  

 

Skillnaderna mellan olika tidszoner kommer alltid att utgöra ett problem för att samordna samtal mellan 

motparterna. Detta uppmärksammades redan av Olson & Olson (2000) och Cao m.fl. (2010). 

Motparterna måste anpassas till en gemensam lucka under fritiden.  
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5.3 Användarmönster 

Det kan vara svårare för människor som befinner sig på mycket långt avstånd att planera videosamtal 

med Skype på grund av tidszonerna. De mjuka rutinerna ger våra respondenter en viss frihet eftersom de 

inte behöver planera alla sina videosamtal så noggrant. I detta sammanhang spelar andra asynkrona 

kommunikationskanaler en viktig roll. Ibland räcker det med ett SMS eller ett meddelande på Facebook 

för att komma överens om en tid. Kirk m.fl. (2010), Ames m.fl.(2010) och Cao m.fl. (2010) fick 

liknande resultat i sina studier.  Andra aktiviteter som städning av ytan som visas på skärmen och det 

egna utseendet visade sig vara irrelevant för majoriteten av respondenterna.  

 

Vi kan kategorisera videosamtal i privata sammanhang som informellt, intimt, öppet och uttrycksfullt i 

enlighet med Dimbleby och Burtons kategorier (Dimbleby & Burton 1999). Med hjälp av tabell 1 (se 

sida 11) har vi kunnat identifiera att privatanvändandet av Skypes videofunktion har i de flesta fall 

inslag av både formella och informella dimensioner av kommunikation, förutom ”ensidig” och ”formellt 

språk”. 

 

Skypes videofunktion används enligt några respondenter lika ofta som röstsamtal via Skype. Röstsamtal 

och videochatt med Skype används ofta när störningar förekommer i videosignalen. Vi kan anta att 

röstsamtal passar bäst när innehållet i samtalet är viktigare medan video används när saknaden blir så 

pass stor så att respondenterna vill se sina nära och kära.  

 

En återkommande åtgärd när störningarna förekommer är att stänga av och starta om applikationen. Ett 

annat alternativ är att droppa videosignalen och fortsätta enbart med ljudet. Av någon anledning tyckte 

våra respondenter att det kunde vara svårt att leta efter lösningar på tekniska problem på Skypes 

hemsida. Ungefär hälften av dem angav att de förstod att dessa problem inte berodde på applikationen 

och därmed lät de bli. Respondenterna har av någon anledning inte förstått nyttan av statusfunktionen.  

Vi anser däremot att den kan hjälpa till att signalera när det är lämpligt att ringa. 
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6 SLUTSATSER, METODKRITIK OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser/antaganden som vi har kommit fram till utifrån vårt resultat.  

6.1 Slutsatser 

Vi har identifierat vissa motiv, fördelar och hinder vid användandet av Skypes videofunktion. Våra 

respondenter har de grundläggande faktorer som är nödvändiga för en kommunikationshandling. De har 

en överenskommelse och en gemensam kulturell bakgrund vilket är viktigt för att kunna kommunicera 

via videofunktionen.  

 

Ett privat videosamtal har likheter med interpersonell privat kommunikation och tack vare Internet kan 

våra respondenter träffas via synkrona distribuerade möten. Alla våra intervjupersoner använde Skypes 

videofunktion med sin närmaste krets.  

 

Återkommande inre och yttre tekniska störningar samt brist på fritid påverkar respondenternas agenda 

och kan även begränsa innehållet.  

 

Avståndet och tidszoner spelar fortfarande en stor roll vid videomedierad kommunikation.  I vissa fall 

planerar våra respondenter sina videosamtal i förväg men om mjuka rutiner byggs upp blir 

samordningsaktiviteter mindre nödvändiga. 

 

Våra respondenter tror i nuläget att de kommer att fortsätta att använda Skypes videofunktion eftersom 

den har lyckats etablera sig i deras liv. Så länge de har ett behov kommer Skype att betraktas som deras 

första val. Många av våra respondenter övergick från MSN till Skype eftersom Skypes videofunktion, 

enligt dem, levererar bättre kvalitet.   

 

Det är viktigt att identifiera och förstå interaktioner, kommunikation, relationer, rutiner, aktiviteter och 

strukturer inom privatanvändandet av Skype i syfte att kunna bidra till vidare utveckling av Skypes 

applikation med hänsyn till privata användares värderingar och behov. Privatanvändandet kännetecknas 

av en hög grad av komplexitet vilket vi har observerat i vår studie.  

 

Mänskliga värderingar som är viktiga för användare av videomedierad kommunikation i den privata 

sfären bör inte underskattas och vi anser att den bör studeras vidare. Videokommunikation bidrar till en 

känsla av närvaro och samhörighet vilket motiverar användare att övervinna eventuella svårigheter och 

hinder.  
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6.1 Metodkritik 

Det kan förekomma en del skevheter i vår forskning på grund av olika interna och externa faktorer som 

har kunnat påverka vårt resultat. Vi är själva Skype-användare vilket även det medför att det är svårt att 

undvika subjektivitet i vår studie.  

 

När vi samlade in data insåg vi att det fanns brister i våra intervjufrågor. Vissa frågor kunde vi ha ställt 

på ett bättre sätt. Bland annat kan vi nämna att vi frågade om respondenternas tekniska bakgrund vilket 

på efterhand visade sig kunna betyda olika saker beroende på vad respondenterna ansåg vara tekniskt. I 

detta fall hade det varit bättre om vi frågat om deras datorvana istället. Dessutom upptäckte vi att vissa 

frågor gav oss exakt samma svar och att andra visade sig vara överflödiga. Vi kan även nämna att 

studien inte tog hänsyn till olika Skype-versioner vilket kan ha påverkat vårt resultat i termer av hur nya 

versioner kunde ha förbättrat applikationens prestanda vilket i sin tur kunde påverka användarnas 

upplevelser. Nu i efterhand kan vi se våra brister tydligare och vi har lärt oss betydligt mer om 

genomförandet av kvalitativa studier. 

 

Tre av våra respondenter är studenter inom medieteknik och detta kan ha påverkat vårt resultat. Deras 

förmåga att uttrycka sig om medietekniska fenomen bidrog till en mer nyanserad bild av 

privatanvändandet av VMC. 

 

Vi kan inte generalisera våra slutsatser utifrån vårt urval då det inte är representativt för alla privata 

Skype-användare. Vi anser däremot att vi kan göra antaganden utifrån vårt resultat. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Den ständiga utvecklingen av olika tekniker tillför nya användningsområden för Skype och andra 

videosamtalsapplikationer. Nya surfplattor och mobiltelefoner utgör nya plattformar med egna 

begränsningar och möjligheter som kan påverka användarmönstret genom att erbjuda ökad mobilitet. I 

dagsläget är det även möjligt att använda Skype i speciellt anpassade TV-apparater. Det vore intressant 

att studera hur ökad mobilitet och olika skärmstorlekar kan påverka användandet och upplevelsen av 

Skype.  
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8 BILAGA 

 

Intervjuguide 

Vår studie handlar om användning av Skypes videofunktion. Vi kommer att ställa frågor kring 

användarvanor, attityder, rutiner och möjliga problem som kan förekomma under ett videosamtal. 

Intervjun är ganska ingående och kan ta ungefär en timme att genomföra. All information kommer att 

vara anonym och användas bara i forskningssyfte. Vi garanterar en fullständig konfidentialitet i 

samband med denna studie. Du har rätt att avbryta intervjun när du vill och du behöver inte svara på alla 

frågor. Tack för ditt deltagande! 

 

 

Intervjufrågor styrkor/svagheter eller driftkrafter/hinder 

 

1. Hur länge har du använt Skype?  

2. Vilka Skype funktioner använder du?  

3. Varför använder du videofunktionen?  

4. Hur ofta använder du videofunktionen? Varför?  

5. Räcker inte det med ett röst samtal?  

6. Vilka personer kommunicerar du med när du använder videofunktionen?  

7. Bor ni i olika tidszoner? 

8. Hur stora är tidsskillnader? 

9. Påverkar tidsskillnader på hur ofta använder du Skype? 

10. Tar du hänsyn till personers rutiner och aktiviteter när du ringer?  

11.  Berätta om hur du och dina motparter använder statusfunktionen?  

12. Hjälper den att samordna videosamtal på något sätt? 

13. Är det många personer som du kommunicerar via videofunktionen? Varför?  

14. Hur ofta kommunicerar ni? 

15. Är det något speciellt när du vill se dem och varför?  

16. Är det något speciellt med videofunktionen?  

17. Hur lång tid brukar du föra ett videosamtal? 

18. Vad beror det på?  
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19. Brukar du skriva eller prata när du använder videofunktionen?  

20. Vilken använder du oftast? Finns det någon speciell anledning till det? 

21. Det är känt att det förekommer tekniska störningar under videosamtal? Har du upplevt några? 

Vilka?  

22. Är det svårt att höra eller se under ett videosamtal? 

23. Händer det ofta? 

24. Hur reagerar du på dem? 

25. Påverkar dem på hur ofta du använder Skype? 

26. Vad brukar du göra om störningar förekommer under ditt videosamtal? 

27. Påverkar störningar på längden av samtalet?  

28. Kollar du på deras webbsida för att få hjälp med olika problem?  

29. Varför inte? 

30. Skulle du vilja få mer hjälp om hur du kan lösa problem med störningar på Skypes hemsida? 

31. Är det lätt att hitta hjälpmanual? 

32. Hade du löst något problem med Skype med hjälp av deras manual på hemsida? 

33. Förekommer andra svårigheter som kan påverka på videosamtal? Nämn några som du kommer 

på? 

34. Är det svårt att kommunicera via videosamtal? 

35. Planerar du dina videosamtal eller ringer du spontant? 

36. Vad innebär för dig att planera ett videosamtal? Måste du tänka på något speciellt? 

37. Har du några rutiner kring videosamtal? 

38. Tänker du på vad som ska synas under videosamtalet? 

39. Tänker du på ditt utseende? 

40. Hur ofta använder du Skype? 

41. Vad beror det på? 

42. Hur upplever du ett videosamtal? 

43. Vad uppmärksammar du under ett videosamtal? 

44. Har du gjort något speciellt under ett videosamtal någon gång, t ex firat någon högtid, födelsedag 

eller liknande? 

45. Är det viktigt för dig att se människors reaktioner på vad du säger? 

46. Har ditt intresse och behov förändrats med tiden? 
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47. Vad kan det bero på? 

48. Vad tycker du om Skype som kommunikationsverktyg? 

49. Är du nöjd med Skype? 

50. Kommer du att fortsätta använda Skype? 

51. Kommer du att använda andra VMC? Om svaret är Ja fråga Varför? 

52. Vilket år är du född? 

53. Har du någon teknisk bakgrund? 

54. I vilket land bor du just nu? 

55. Kan videosamtal ersätta ett fysiskt möte? 

56. Uppfyller videofunktionen dina behov att se personen? 

 

 

 


