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Förord 
 
Då jag tittar tillbaka på detta arbete är jag stolt och glad över att uppnått detta resultat.  

Mitt sista år på Blekinge Tekniska Högskola tillbringade jag på föreningen Armé- Marin- 

och Flygfilm (AMF) i Stockholm. AMF har i uppdrag av regeringen att stödja 

Försvarsmaktens (FM) filmverksamhet. AMF förvaltar och vårdar FM filmarkiv, driver 

och utvecklar Försvarets Bildbyrå (FBB), genomför foto- och filmuppdrag åt FM, samt 

bedriver filmutbildning av värnpliktiga vid värnpliktsnytt. 

Det har varit en trevlig och lärorik tid, men som även varit en bitvis omtumlande 

resa med en liten portion oro, sena kvällar och frustrationer. Inget hade dock varit möjligt 

utan stöd från flera personer som har stått bakom mig. 

Jag vill tacka Anders Eisen som var min handledare på AMF, och även Sven-Åke 

Haglund från informationsstaben på FM. De vågade tro på mig under ett helt år. De har 

erbjudit mig en stabil grund att stå på under arbetes gång. Min andra handledare Lars 

Nilsson på Försvarshögskolan vill jag också tacka. Han har bidragit med mycket kunskap 

och erfarenhet till mitt arbete, Han har även ställt upp med möjligheter att kunna jobba 

skarpt och få delta i lärorika utbildningar och uppdrag. Dessa möjligheter har spelat stor 

roll för mitt kandidatarbete. 

Sist ett stort tack till mina handledare på skolan Paul Carlsson och Peter Ekdahl 

vilka på något underligt sätt aldrig tvivlat på min förmåga. 
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Sammanfattning 
 
Det senaste året har jag arbeta med analys av digital mediehantering, digital media som 

ett informationsverktyg samt tekniken bakom det.  

’Hur kan man göra saker mer effektivt’, ’är webb-tv något för Försvarsmakten att 

använda sig av i syfte att göra sitt informationsflöde mer effektivt’, både internt och mot 

allmänheten. 

 Föreliggande arbete tar upp tekniken bakom dessa områden, jag försöker även 

förklara hur relativt enkelt det kan vara att integrera dem i en existerande organisation 

utan att göra dyra omorganisationer. 

 Jag har även inventerat AMF och FM media på deras utrustning, teknik och gjort 

en lista på vad som är användbart och på vad som bör tas bort inför en omstrukturering.  

Vidare föreslår jag var en viss utrustning bör lämpligast placeras för att göra mest nytta. 

 Slutligen handlar detta arbete om att skapa en medvetenhet om digital media, och 

visa exempel på vad man kan göra med denna teknik i en organisation som 

Försvarsmakten och AMF. 

 

Nyckelord: 

Medieteknik, Försvarsmakten, Försvaret, webb-tv, mediehantering, streaming, studio, 

teknikflöde, organisation, bilddatabas, Försvarshögskolan, Armé- Marin- och Flygfilm. 
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Abstract (English) 
 
I have been working for the Swedish Armed Forces, using an analysis of digital media as 

an information tool and the technology behind it. ’How can you make things more 

effective’, ’is web-TV something the Armed Forces should use to make their information 

flow more available to the public’, are two of my key questions.  

This work looks into these areas and tries to explain how relative simple things 

are, and makes examples of how to integrate them into the existing organization without 

needing expensive reorganizations. 

I have also made some inventories of equipment and technology in the 

organization, and made a list of what is useable and what is not, and where certain 

equipment can be put to use most effectively. 

Finally this work is about creating awareness of digital media, and showing 

examples of what you can do about it in an organization like the Armed Forces. 

  

Keywords: 

Media, technology, Armed Forces, web-tv, streaming, studio, technical chart flow, 

organization, image database, Swedish National Defence College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digital mediehantering i Försvarsmakten                                                  2015-05-22 
Kim Svensson 

- 5 - 

Innehållsförteckning 
 
FÖRORD ....................................................................................................................................................... 2 
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................. 3 
ABSTRACT (ENGLISH) ............................................................................................................................. 4 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................................... 5 
KAP 1. - ARBETSBESKRIVNING ............................................................................................................ 6 

1.1    STARTSKOTTET ................................................................................................................................... 6 
1.2    ARBETSOMRÅDE 1. – KRAVSPECIFIKATION BILDDATABAS ................................................................. 7 
1.3    ARBETSOMRÅDE 2. – MEDIASERVER .................................................................................................. 8 
1.4    ARBETSOMRÅDE 3. – ORGANISATION KRING WEBB-TV ...................................................................... 9 
1.5    ARBETSOMRÅDE 4. – SÄNDNING AV TV OCH NYHETER ................................................................... 10 
1.6    ARBETSOMRÅDE 5. – TEKNISKT FLÖDESSCHEMA ............................................................................. 12 
1.7    ARBETSOMRÅDE 6. – TEKNIKARV, HÖGKVARTERETS STUDIO .......................................................... 13 
1.8    ÖVRIGT ............................................................................................................................................. 14 

KAP 2. – PROJEKTPLAN ........................................................................................................................ 15 
KAP 3. – VECKORAPPORTER ............................................................................................................... 16 

3.1    KOMMUNIKATION OCH KRAVSPECIFIKATION .................................................................................... 16 
3.2    FÖRSÖKA FÅ EN UPPFATTNING .......................................................................................................... 16 
3.3    FÖRSTA DELEN KLAR ........................................................................................................................ 16 
3.4    ARBETET FORTSKRIDER MED VISSA SVÅRIGHETER. .......................................................................... 17 
3.5    SAKER SOM SKER RUNT OMKRING ÄR GIVANDE ................................................................................ 17 
3.6    MÖTEN OCH TANKAR KRING WEBB-TV ............................................................................................. 17 
3.7    ORGANISATIONSTEORI ...................................................................................................................... 17 
3.8    SKRIVANDET OCH RESULTAT ............................................................................................................ 18 
3.9   ”TV ÄR GANSKA SKOJ” ...................................................................................................................... 18 
3.10    SLUTET NÄRA ................................................................................................................................. 18 

KAP 4. – REFLEKTION ........................................................................................................................... 19 
4.1    GRUNDTANKEN ................................................................................................................................ 19 
4.2    FÖRSVARET NAPPAR ......................................................................................................................... 19 
4.3    PLANERINGEN ................................................................................................................................... 20 
4.4    PROJEKTPLANEN ............................................................................................................................... 21 
4.5    ARBETSOMRÅDEN ............................................................................................................................. 22 
4.6    LÄRDOMAR ....................................................................................................................................... 23 

KAP. 5 – SLUTORD ................................................................................................................................... 24 
KÄLLFÖRETECKNING .......................................................................................................................... 25 
BILAGA 1 .................................................................................................................................................... 26 

PROJEKTPLAN: EXAMINATIONS- OCH ARBETSOMRÅDEN .......................................................................... 26 
BILAGA II ................................................................................................................................................... 28 

ORDLISTA ................................................................................................................................................. 28 
 
 
 
 
 
 



Digital mediehantering i Försvarsmakten                                                  2015-05-22 
Kim Svensson 

- 6 - 

Kap 1. - Arbetsbeskrivning 
 
Försvarsmakten1, som idag är en av våra största myndigheter med ca 27 000 anställda 

har en rad olika funktioner i samhället utöver att kunna försvara Sverige mot ett väpnat 

angrepp. Tillsammans med övriga myndigheter under försvarsdepartementet behandlas 

stora mängder information, allt ifrån reklam, rekrytering, utbildning till 

samhällsinformation, krismeddelande, verksamhetsberättelser och årsredovisningar.  

 En del av denna information finns lagrat i form av bilder och filmer. Bilder i form 

av stillbilder, negativ och pappersfoton är Krigsarkivet ansvariga för. De rörliga bilderna 

förvaltas och arkiveras idag av Armé- Marin- & Flygfilm2 (AMF)  

AMF är en ideell förening som grundades redan 1920, och har via Regeringens 

uppdrag uppgift att stödja filmverksamheten inom försvaret, samt skall med film, video 

och foto bidra till försvarsinformation såväl inom som utanför Försvarsmakten.  

AMF har även uppdrag av FM att driva Försvarets bildbyrå3 (FBB). FBB är 

försvarets nav utåt när det gäller publicering och försäljning av digitala stillbilder. FBB:s 

tillhörighet kommer under 2007-2008 att ses över. FBB kan eventuellt komma att ingå i 

Combat Camera4 (CC) som är en ny enhet inom FM. CC har i uppgift att fotografera, 

filma och dokumentera FM:s verksamhet utomlands men även nationellt. Främsta syfte 

är att förse högre chef med utökat beslutsunderlag. CC skall även kunna förse FM med 

bildmaterial till intern- extern- och pressinformation, material till hemsida (www.mil.se) 

och rekrytering mm. 

 

1.1    Startskottet 

Redan i december 2005 började jag fundera på vad jag skulle göra som kandidatarbete. 

Under våren 2006 tog jag kontakt med kanslichef Anders Eisen på AMF, och började 

diskutera med honom om en eventuell plats på AMF för att kunna göra mitt 

kandidatarbete. Efter några telefonsamtal, ett besök på AMF i Stockholm och ett besök 

av Eisen och Haaglund på skolan beslutades det att jag skulle få göra både min tematiska 

termin (praktik) och mitt kandidatarbete på AMF/FBB, med början augusti 2006. 

                                                
1 http://www.mil.se/article.php?id=10809 
2 http://www.amf-film.se/ 
3 http://www.fbb.mil.se/ 
4 Se Försvarets bildbyrå 
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 Under hösten tog jag del av den verksamhet som bedrevs där och fick både filma, 

fotografera, gå på utbildningar och därefter agera som lärare under andra 

värnpliktsutbildningar.  

 I november/december började jag formulera min projektplan som mitt 

kandidatarbete skulle grunda sig på. Det var till en början ganska svårt att hitta ett projekt 

som var lämpligt främst p.g.a. den mängd olika funktioner som jag vill sätta mig in i. Det 

fanns även en del osäkerhet kring vad som var möjligt med tanke på tillgänglig kalender 

tid och den delvis ”tungrodda” organisation Försvarsmakten är. Byråkrati är ett ord som 

berättar ganska bra hur jag uppfattade situationen. 

 Slutligen utkristalliserade sig ett antal verksamhetsområden som jag tyckte var 

lämpliga att titta närmare på. Områdena baseras på mycket av det jag lärt mig i skolan 

men även på vad jag lärt mig tidigare. Dessutom ville jag öka min kunskap om dessa 

områden. Synergieffekten var ju samtidigt att jag fick arbeta mot en extern part som själv 

hade tankar och idéer om hur saker borde fungera. Jag upptäckte även en bit in i arbetet 

att denna syn inte alltid var förankrad i verkligheten och att det faktiskt var brist på 

kompetens inom områden där jag tror mig kunna förändra och effektivisera. 

 Totalt var grundplanen på c:a åtta arbetsområden, men jag var osäker på om jag 

skulle hinna med alla dessa. Det fanns ingen tid att förlora. 

 

1.2    Arbetsområde 1. – Kravspecifikation bilddatabas 

Första området handlar om en kravspecifikation för Försvarets Bildbyrås nya 

bilddatabas. Den nuvarande har en del brister och den är även dyr i drift. Här finns det 

mycket man kan förbättra och samtidigt reducera både arbetstid och pengar.  

 Arbetet med kravspecifikationen gjorde jag tillsammans med Andreas Karlsson, 

som då var chef för bildbyrån, och Thorbjörn Gustafsson som är bildchef för Combat 

Camera, Försvarsmakten. Arbetet övervakades av Anders Eisen från AMF och Sven-Åke 

Haglund från försvarshögkvarteret. 

 Arbetet gick ut på att samla all den bildbyråerfarenhet vi har tillsammans och titta 

på vilka brister som den nuvarande databasen hade. Vilka funktioner saknas? Vad kan 

man lägga till? Hur ska man jobba rent metodiskt? Vi tittade även på hur andra 

bildbyråers hemsidor och databaser såg ut för att hitta nya idéer och skapa inspiration.  
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 Allting nedtecknades och vi började utforma en kravlista på vad vi ville att den 

nya bilddatabasen skulle uppfylla och hur den skulle fungera. Vi tittade även på framtida 

support. Vilka krav skulle ställas externt och internt? Vi specificerade även minimikrav 

för den tekniska plattformen som skulle inhysa hela bilddatabasen. 

 Eftersom Försvarsmakten är en myndighet måste en sådan här 

verksamhet/produkt upphandlas enligt lag. Till vår hjälp hade vi en person från 

Försvarsmaktens upphandlingsenhet (FMLOG) som hjälpte oss med mycket av 

formaliteterna kring avtal och upphandling.  

 Kravlistan tog drygt fyra veckor att sammanställa och få klar till ett första utkast. 

Därefter har vi justerat lite i beskrivning och några otydligheter har förtydligats. Själva 

upphandlingen ombesörjde FMLOG.  

Den 15 maj 2007 kl. 24.00 var sista tidpunkt för inlämning av offerter. Det som 

återstår idag 2007-05-28 är att titta på om det finns några företag som fyller de krav som 

ställts. Mitt kandidatarbete kommer att vara avslutat när beslut om ny bilddatabas tas, 

men målet med arbetsområdet är ändå uppnådd. Jag kommer att få ta del av det 

resterande arbete under sommaren 2007. 

 

1.3    Arbetsområde 2. – Mediaserver 

När man idag skickar information över Internet är det främst e-post som är den 

vanligaste metoden. Problemet är att e-post inte är speciellt lämpligt när man ska skicka 

många eller stora datafiler. Mediafiler i form av bilder eller video är oftast många 

och/eller stora. Tanken här var att förenkla överföring av filer mellan producenter och 

publicerare. Samtidigt ville jag testa och demonstrera funktionen att visa rörlig bild på 

nätet, utan att det krävs utrustning för hundratusentals kronor, vilket faktiskt många tror 

att det handlar om. 

 Arbetet bestod av att sätta upp en server som kan hantera både ”File Transfer 

Protocol” (FTP) och mediaservices. Det senare är en tjänst som kan ”streama” rörlig på 

bild på Internet via en dator/server.  

 Först var jag tvungen att skaffa en dator som jag kunde använda till detta försök. 

Jag fann en gammal rackserver av märket DELL, som inte användes på FBB men som 

tillhörde Försvarsmakten.  
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Den var helt komplett med alla de komponenter som krävdes för att starta försöket 

förutom en hårddisk. AMF köpte en hårddisk och jag installerade operativsystemet 

Microsoft Windows Server 2003. 

Valet av operativsystem var tämligen enkelt då Windows Server har både FTP 

och mediaservices integrerat från början och är enkel att installera och konfigurera. 

Alternativet hade kunnat vara Linux. Jag ansåg dock att jag inte hade den tiden att lära 

mig motsvarande tjänster på ett Linuxsystem. Hård tidspress och det handlade om att 

snabbt komma igång och få den att fungera. Utan tjänsterna igång med servern online 

gick det ju inte att testa den. Hela försöket med funktionerna bygger på att den är just 

online mot Internet. 

 Allting gick relativt enkelt och snabbt. Vi har kunnat både ta emot från och 

skicka filer till olika producenter. Jag fick även möjlighet att via satellit testa att skicka 

filer. Det fungerade utan problem. FM har även provat att skicka filer från Kosovo, i 

forna Jugoslavien. Där har FM idag en utlandsstyrka. Den har behov av att skicka bilder 

till Sverige. Normal går det via post eller i vissa fall via e-post. 

 En ”skarp” incident hände i april 2007 då ett stridsflygplan av typen JAS 39 

Gripen havererade vid Vidselbasen utanför Älvsbyn i norra Sverige. Ett Combat Camera 

-team flögs dit snabbt och dokumenterade haveriplatsen och intervjuade piloten, som 

överlevde utskjutningen. Efteråt hade materialet snabbt redigerats av CC och via den 

server jag satt upp kunnat skickas hem till Stockholm. Därefter har media5 kunnat gå in 

på servern och hämta materialet som vi all kunde ta del av senare i SVT och TV4. 

 Syftet med att sätta upp servern, var att det skulle fungera så här. Extra intressant 

var att tjänsten kunde utnyttjas skarpt under själva testet. Jag kan konstatera att resultatet 

blev lyckat. 

 

1.4    Arbetsområde 3. – Organisation kring webb-tv 

Detta arbetsområde syftade mest till att kunna ge exempel på hur man kan organisera en 

webb-tv funktion inom Försvarsmakten, enkelt och kostnadseffektivt. Dock märkte jag 

efter ett tag att jag även var tvungen att definiera vad webb-tv är och var ordet webb-tv 

kommer ifrån. 

                                                
5 SVT (Aktuellt, Rapport) TV4 m.fl. 
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Själva arbetet innebar en del research kring begreppet webb-tv, och sedan framställa 

skisser på de olika funktionerna som måste finnas med för att kunna lösa en webb-

tvsändning. Konceptet handlar i korthet om ”nyhetssändningar med programledare” och 

vad man vinner på att ha en nyhetspresentatör i jämförelse mot att bara köra 

”inslagsklipp”.  

 Problemet här var att de flesta lever med föreställningen att skall man ska sända 

t.ex. tv-nyheter så krävs det otroligt mycket resurser, Jag försöker här redovisa att så är 

inte fallet. Trots resurssnålhet tror jag att det ändå kommer att ta ett tag innan FM har 

vant sig vid hur det kan gå till och våga satsa på ”FM webb-tv”. 

 Jag fick möjlighet att följa med Försvarets Materiellverk6 (FMV) som 

kameraman under deras inspelning av sin interna webb-tv tjänst. De har vågat ta steget 

och är villiga att lägga ner tid och energi på att få en sådan funktion att fungera ut mot 

sin anställda. 

 Arbetet blev ett åtta sidor stort dokument som redovisar vissa delar om webb-tv -

funktionen och organisationen bakom en sådan funktion. 

 

1.5    Arbetsområde 4. – Sändning av TV och nyheter 

Grundtanken var att skapa ett ”dummy-program” som skulle kunna komplettera mitt 

arbete kring webb-tv. Syftet var att påvisa att det är relativt enkelt och lätt att skapa ett 

nyhetsprogram på webben. Svårigheten var att få fram rätt personer och rätt underlag till 

att skapa ett sådant tv-program under den korta tid jag hade på mig. Istället blev det en 

studie i hur man kan sända tv under liknande omständigheter fast under helt andra 

sammanhang.  

 Själva inspelningen och sändningen ägde rum under en av Försvarsmaktens 

största stabsövningar på Ledningsregementet i Enköping, med ca 1100 

övningsdeltagande från ett 20-tal olika länder. Övningen hette ”GSÖ 07” 7 

Övningen var ett fingerat scenario, som påminner lite om krisen i Jugoslavien i 

början på 90-talet. De som deltog i övningen satt på olika platser i stora övningshallar 

eller i stora tält-anläggningar. De tog emot så kallade ”spelkort” från övningsledningen 

om olika händelser. Därefter skulle de agera utefter de lagar och regler som råder och 

                                                
6 http://www.fmv.se/ 
7 http://www.ledningsregementet.mil.se/index.php?c=news&id=36862 
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agera med de fingerande resurser som de har till sitt förfogande. Beroende på hur de 

sköter sig och hur de utnyttjar sina resurser interaktivt så får de nya spelkort av 

spelledningen. 

I övningen fanns även ett ”mediaspel-team” som hade till uppgift att spela en TV-

station som sänder nyheter två gånger om dagen. Där rapporterades det som händer i den 

fingerade krigszonen och i övningsvärlden.  

Min roll i detta var att tillsamman med några journalister, redigerare, 

kamerafotografer och en programledare att sända nyheter om de pågående oroligheterna. 

Detta påminde i mångt och mycket om hur en verklig tv-sändning kan se ut, vi hade 

motsvarande utrustning till förfogande som vi skulle ha vid en webb-tvsändning. Enda 

skillnaden var att istället för att videosignalen gick in i en nätverkskabel så gick den ut i 

övningens interna TV-nät. 

Jag satt som sändningsproducent och redigerare, jag gjorde all grafik till 

programmet och la även upp väderkartorna som vi fick från metrologer. 

 Morgonprogrammet sändes kl. 07.45, med repris kl. 10.00. Eftermiddags-

programmet sändes kl. 14.00 med repris kl. 18.00. Upplägget var att vi arbetade med 

morgonprogrammet dagen innan det skulle sändas, så på morgonen var det bara att 

trycka på ”play” på bandspelaren. Efter att morgonprogrammet sänts började vi arbeta 

med 14.00 sändningen. När den hade sänts började vi med nästa dags morgonprogram. 

Under de sista dagarna hade vi blivit så varma i kläderna att vissa inslag kunde vi 

producera två dagar i förväg, eller i alla fall filma mycket material i förväg. 

 De första dagarna provade vi med att producera med programledaren 

”förinspelad”, så att vi sedan kunde redigera allting i detalj på tidslinjen i 

redigeringsprogrammet. Men efter några sändningar trodde vi att vi kunde vinna tid 

genom att ha programledaren live tillsammans med de färdigredigerade inslagen. 

Erfarenheterna visade att man måste vara otroligt samtrimmad om man ska sända live. Vi 

hade flera gånger problem att synka och komma ihåg att trycka igång inslag rätt exakt på 

sekunden mm. Tidsvinsten var heller inte så stor, men tillräcklig för att vi skulle fortsätta 

köra ”live-mixat”. 

Övningen höll på i sju dagar och vi sände två program om dagen, vilket 

resulterade i 14 program à ca 10 minuter nyheter. Det var väldigt lärorikt att under så 

lång tid arbeta med så många program. Teamet lärde sig verkligen vad tid betyder och att 

deadline är lag snarare än en regel. 
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Med mig hem till AMF/FBB tog jag mycket erfarenheter kring hur man kan 

sända nyheter med begränsade personal, resurser och medel. Det hela handlar bara om 

planering och organisationen bakom, samt att öva öva öva. 

 

1.6    Arbetsområde 5. – Tekniskt flödesschema 

Jag ville arbeta med att skapa en överblick av existerande mediaflöde inom FM, och 

sedan göra ett förslag i syfte att effektivisera och anpassa verksamheten för eventuell ny 

utrustning och ny teknik. Jag koncentrerade mig på det tekniska området och går inte in 

på organisationsscheman. Det skulle kräva för mycket tid. 

 Syftet med att skapa flödesscheman var alltså att skapa en överblick för att kunna 

se saker som man inte kan se med text. Flödesscheman har även den fördelen att man 

kan lätt ”förändra” och ”bygga om” utan att lägga ner för mycket tid och resurser. Sedan 

kan man lägga flödesscheman bredvid varandra och jämföra de olika resultaten. 

Rent metodiskt pratade jag med ett flertal personer som är involverade i 

producering, dvs. de som ansvarar för eller tar bilder eller filmar material. Frågor ställdes 

om hur det fungerar och var det finns flaskhalsar. Även frågor om olika vägar de väljer 

när de ska lämna in material ställdes. 

 Därefter tittade jag på hur man kunde göra för att få det flöde man tänkt sig. Även 

om det finns en tanke bakom hur en funktion ska fungera, visar det sig i praktiken att det 

inte fungerar på det sätt som var tänkt. Teori måste följas av praktiska prov. Som 

komplement till mitt arbete kring flöden bör man utbilda personal i hur verksamheten ska 

gå till. Det räcker m.a.o. inte att ha en bra skiss på ett effektivt flöde. Inget kommer att 

hända förrän någon faktiskt praktiserar i funktionen och använder sig av den metoden 

som jag beskrivit. 

 Även om arbetet inte är helt färdigt p.g.a. att komponenter saknas från FM är 

redovisande flöden en bra utgångspunkt för fortsatt arbete och utveckling.  
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1.7    Arbetsområde 6. – Teknikarv, Högkvarterets studio 

Av alla arbetsområden är denna den som varit den som pågått under hela tiden, från 

början i januari till maj 2007.  Syftet var att läsa in så mycket av all FM media- och 

teknikutrustning i HKV som möjligt, för att få en uppfattning om vad som finns och vad 

som är möjligt att göra med det.  

Mycket av den mediautrustning som finns i Stockholm ligger på tre olika platser: 

 - Försvarshögskolan (FHS),  

 - Försvarshögkvarteret (HKV)  

 - AMF där inspelnings och redigeringsutrustning finns.  

Nu är FM och FHS två olika myndigheter men samarbetet dem emellan är ganska 

intensivt. Båda har dessutom varsin tv-studio som finns till förfogande för användning av 

alla inom ”försvarsfamiljen”.  

Problemet var inte tillgången till dem utan snarare hur de utnyttjades, eller 

snarare hur HKV:s studio utnyttjades. FHS använder sin studio emellanåt och den är fullt 

fungerande. Lars Nilsson är ansvarig, och kan underhålla och sköta studion. För HKV:s 

del fanns det ingen på HKV som kan hantera studion, utan det krävs extern hjälp för att 

få allt och fungera till en eventuell sändning.  

Historien bakom den studion tar jag inte upp här, men min uppgift var att bedöma 

om det gick att rättfärdiga dens existens. Efter några veckor med diskussioner med 

nyckelpersoner på HKV och med Lars Nilsson på FHS kom vi fram till att HKV:s tv-

studio inte gör någon alls nytta idag. Det fanns även en vilja hos några på HKV:s 

informationsavdelning att den skulle göras om eller avvecklas helt. ”Man” vill använda 

studion som möteslokal eller rum för presskonferens istället, då det var mer 

förkommande än TV-sändningar. I ena hörnet ville ”man” även kunna ha en 

intervjuhörna med lämplig bakgrund ifall media skulle göra en kort intervju på plats. 

Mitt arbete handlade till sist om att hitta en lösning på vad man ska göra med 

HKV:s tv-studio utan att tappa förmågan med att sända TV inom försvaret i Stockholm.  

Inledningsvis inventerade jag både FHS och HKV:s studio för att se och lära mig 

hur studios kan skilja sig i både uppbyggnad och i teknik. HKV:s studio var uppbyggd 

efter ett videogränssnitt som kallas SDI, som är ett vanligt förekommande gränssnitt 

bland de lite större medieföretagen, men det är lite för avancerat för att vara inhyst i en 

studio som denna. SDI är dyrt att bygga och är dessutom svårt att koppla upp mot andra 
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kameror och bildmixers som är byggda på DV- (Digitalvideo) och YC- (Supervideo) 

signaler. 

Jag började ta fram alla listor på inköpt teknik för studion och började gå igenom 

vad som är användbart i ett senare skede och vad FM kunde göra sig av med, antingen 

genom att sälja eller ge bort till någon annan myndighet/organisation inom t.ex. 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Det som FM vill behålla var sådan utrustning som kan fungera i studion på FHS 

eller med den utrustning som AMF/FBB eller Combat Camera använder sig av. Så länge 

AMF/FBB eller Combat Camera kan använda sig av utrustningen har man inte tappat tv-

förmågan, utan bara omfördelat och flyttat utrustningen rent fysiskt.  

Sedan skrev jag ner vad som skulle behållas och till vem det skulle fördelas. 

Största delen av utrustningen hamnar hos AMF/FBB och Combat Camera för där finns 

både kompetens och behov att använda utrustningen, t.ex. vid värnpliktsutbildningen. 

Det som inte är användbart för FBB:s del flyttas till FHS eller någon annan del av 

försvaret som kan ha nytta av det. Den utrustning som inte går att använda alls av olika 

anledningar ges förslag på att den ska säljas på den civila marknaden. 

Jag lägger här även fram förslag på hur man skulle kunna använda studion till 

mötesrum, presskonferensrum och intervjuhörna, genom att FM bara köper in möbler 

som lätt går att ”flytta runt” och på det sättet kan anpassa den f.d. studion till den 

verksamhet som är aktuell vid en given tidpunkt. 

 

1.8    Övrigt 

Det som jag inte riktigt hann med under våren var främst arbetet kring FM grafiska 

profil. Där fanns dock många inverkande faktorer som jag inte kan råda över. Främst 

handlade det om tidsbrist. Det var många människor inblandade och dessa har sällan tid 

till att kunna engagera sig och hjälpa mig. Vidare är FM grafisk profil en ganska 

genomarbetad sak vad gäller papper, kuvert etc. Det saknas en profil för media.  
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Kap 2. – Projektplan 
 
Grunden i hela examensarbetet handlar om att man ska praktisera det som man lärt sig 

under de år man varit på skolan. Visa att man har lärt sig något, visa att man kan använda 

sig av sina nya lärdomar i ett arbete, skarpt eller fingerat. Syftet är alltså att visa att 

studenten tagit till sig kunskaper och har skaffat sig förmåga att tillämpa dem i rätt 

sammanhang.  

Under hela arbetets gång ska studenten veckovis reflektera över vad han gjort och 

rapportera till sin handledare, som på det sättet följer studentens utveckling. Själv så 

hade jag flyttat till Stockholm redan under sommaren 2006 och det ställde extra krav på 

att jag kunde rapportera till min handledare på skolan då vi inte hade möjlighet att kunna 

träffas varannan vecka eller så. E-post var den enda kontakten, förutom de fyra gånger 

jag flög ner till Karlshamn och hade möte med min handledare. Oavsett hur mången e-

post man skickar kan det aldrig ersätta den personliga kontakt som man har när man 

träffas mellan fyra ögon. 

Själva proceduren går så till att man först skapar en idé om vad man tror man vill 

göra som kandidatarbete, så diskuterar man det med sin handledare, som oftast har 

synpunkter och tips om hur man kan angripa eventuella problem som kan dyka upp, och 

även vad man i övrigt bör tänka på. Sedan skriver studenten ner sin idé och arbetar fram 

ett förslag på projektplan, som man sedan ska få godkänd av sin handledare. 

Projektplanen är sedan ledande för hela projektet om vad man ska göra och när. 

Jag hade det ganska svårt inledningsvis att kunna skriva en projektplan då min idé 

berörde så många delområden, och jag kunde inte på något enkelt sätt beskriva vad det 

var jag skulle göra. Men efter ett tag lyckades jag dela upp allt i åtta områden som jag 

ville arbeta med. Jag har även försökt dela upp allt på en tidsaxel så jag kunde hålla reda 

på när något borde börja och när något borde vara klart. 

Ett problem som uppstod efter hand var att förutsättningarna förändrades delvis 

och att projektplanen jag skrev från början inte riktigt var den plan jag arbetade efter i 

slutskedet. Detta är egentligen inget större problem i sig, utan snarare den verklighet som 

gäller de flesta projekt, särskilt om man är beroende av en extern part. 

(Se bilaga 1 för projektplan) 
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Kap 3. – Veckorapporter 

3.1    Kommunikation och kravspecifikation 

Veckorna har varit ganska ”gråa” i beslutsverksamheten då det råder vissa tveksamheter 
inom FM för FMTV/WEBBTV. Det har varit mycket diskussioner och möten kring det 
hela, men problemet har varit att alla som är berörda inte satt sig ner tillsammans och 
kommit överens. Det har varit mindre små sporadiska möten. Detta har resulterat i att 
man har ”skjutit förbi” varandra i sina övertygelser och det har varit svårt för mig att veta 
vad som verkligen gäller. 

Jag har nu tagit upp detta med alla som har någon roll i det hela och nu börjar det 
ordna upp sig. Det är ett stort beslut enligt vissa. Okunskaper i ämnet har skapat lite 
tveksamheter, vilket slutar i att några är väldigt försiktiga med sina kommentarer eller 
beslut. Jag håller på att medla och berättar om vad som krävas för att dra igång 
verksamheten med att sända video och webb-tv över Internet. Förhoppningsvis kommer 
det att ge med sig. 

3.2    Försöka få en uppfattning 

Mina egna reflektioner är att jag är osäker på hur detta kan bli en produktion i form av en 
film motsv. som jag kan presentera. Jag är nästan övertygad om att detta är lite för stort 
för att få plats under 15 veckor. Istället blir det delmål som jag ska genomföra och 
förhoppningsvis kan jag använda i en enklare presentation i maj.  
 Det kommer att bli mycket lärande under gång utöver att göra det jag redan lärt 
mig, eller kan sen tidigare. Det är väl här jag är osäker på hur skolan kommer att ställa 
sig, och hur jag ska formulera i mina delmål för att till slut presentera något som jag kan 
examineras på. Bitvis känns det som det kommande arbetet bättre hade passat som ett 
magisterarbete med tanke på behövd tidsåtgång. Jag blickar längre fram än just bara till 
kandidatarbetets slut. Det kommer nog att ordna sig till slut det brukar göra det. 

3.3    Första delen klar 

Kravspecifikationen på FBB bilddatabas blev klar.  Den är skriven och redo att lämnas 
till dem som fattar beslut och upphandlar. Om den kommer bli verklighet vet man aldrig 
men det finns ett behov av förnyelse här och förhoppningsvis när den dagen kommer är 
det bara att ta fram detta dokument och då är mer än halva arbetet klart. 

Har även hunnit med att börja med medieservern. Detta har vart roligt att prova 
lite, och jag har väl tagit rätt på det mesta som jag kan få reda på i dagsläget. Det handlar 
om användarvänlighet och enkelhet i uppstart och konfiguration.  
Största problemet har faktiskt varit att ställa servern någonstans rent fysiskt.  

Det finns vissa saker kvar att prova, t.ex. hur video fungerar från andra länder via 
vår server. Även feedback från dem som använder den som ”filserver” istället för att 
skicka bilder med e-post i fortsättningen behövs. 

Har även påbörjat arbetet med teknikarvet och inventeringen i HKV:s tv-studio. 
Jag har varit och inventerat tre studios inom Försvarsmakten. En av dem ska vi 
förmodligen montera ner och flytta hit till FBB och AMF där jag själv sitter.  
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3.4    Arbetet fortskrider med vissa svårigheter. 

Flödesscheman var en svårare nöt att knäcka än jag trodde. Jag har kommit lite mer än 
halvvägs. Jag är lite osäker på hur invecklat och avancerat jag ska göra det. Än så länge 
har jag gjort 5-6st scheman, men problemet är att det är många som ”tycker” och som 
vill ändra funktionen. Det gör att jag inte kommit så långt eller om det ens kan bli 
färdigt.  

Jag funderar på att bara göra det som jag tror på, och sedan ändra i efterhand. Ska 
försöka skriva en beskrivning till det hela så andra förstår vad som är på gång. Många 
här har inte så stor kunskap på tekniken bakom de olika mediasystemen. 

3.5    Saker som sker runt omkring är givande 

I måndags satte jag upp en flerkameraproduktion på FHS för vi skulle filma en bok- 
release inom FM. Överbefälhavaren Håkan Syrén bland flera var där och höll tal. 
Förberedelserna, filmning och packandet tog hela dagen.  Resultatet kommer att kunna 
användas i det testprogram vi ska ha till webb-tv senare. 

På tisdagen filmade jag fyra intervjuer på FMV inför deras webb-tv. Jag hade en 
informatör med mig från FMV som intervjuade personal som arbetar på FMV. Det som 
var nytt denna gång var att jag hade en större axelkamera med mig. Den är mer 
avancerad och risken att man missar inställningar är större. Syftet var att jag skulle få 
rutin på axelkamera. Dessutom blir ju bilden bättre om man hanterar kameran rätt. 

Jag lär mig saker varje dag. Allt från ny teknik till nya erfarenheter och hur folk 
tänker eller hur organisationer fungerar. Min ambition med mitt arbete är att göra det 
tillräckligt bra för att helt kunna jämföras med riksmedia. 

3.6    Möten och tankar kring webb-tv 

Har fortsatt fundera på samarbetet med FMV. Vi hade ett möte med dem i FHS studio 
för att visa och prata om utrustning och teknik vid tv-produktion.  

Vi hade även ett möte med Hasse Gustavsson, en ”gammal tv- och radioprofil” 
som hjälper med mig med idéarbetet kring webb-tv. Vi är nu ganska överens om 
upplägget för en webb-tv sändning inom försvaret. – Längd c:a 10min, och med 
programledare som binder ihop sändningen. En grafisk passande vinjett som kan inleda 
sändningen. Utrikes- och inrikesnyheter med kanske ”populärvetenskapliginformation” 
skulle kunna varvas, i samma stil som riksnyheterna på tv. 

Arbetade även på mina flödesscheman och jag är snart klar med dem. De är totalt 
6st för tillfället. Jag tror inte jag måste gå in mer i detalj eller göra fler. Det skulle bli för 
mycket tid. Det måste dock skrivas en flödesförklaring. Jag har även gjort en skiss på 
FHS tv-studion i syfte att visa upp befintlig utrustning som finns där. Fotograferade även 
av utrustningen för att kunna spara till senare och för att inte missa något. 
 

3.7    Organisationsteori  

Veckan har mest gått åt till att fundera över webbtv-organisation och hur man kan 
förklara att webb-tv är en relativt enkel och resurssnål informationskanal. Inte helt lätt att 
förklara, men det skall gå. Viktigt att försöka göra den själv innan jag försöker övertyga 
någon annan. 
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Har nu skrivit det mesta, Vissa delar har tyvärr överarbetats flera gånger. Jag har nu 
grunden till mitt dokument om webbtv-organisationen. Det är lite klurigt, och jag har fått 
bli vän med PowerPoint igen för att kunna förklara organisationsteorin på ett pedagogiskt 
sätt. Mitt arbetsschema håller sig någorlunda tidsmässigt, men det är alltid något som 
släpar efter. Tyvärr finns det faktorer som jag inte kan styra över. 

3.8    Skrivandet och resultat 

Har fortsatt skriva om hur webb-tv fungerar, och hur relativt enkelt webb-tv kan vara. 
Jag har genomfört en liten undersökning bland folk i min närhet angående mina 
arbetsområden och vad FM i slutändan vill få ut av mitt projektarbete. Jag fick även 
ändra lite inriktning, då jag var tvungen att förklara vissa begrepp från grunden.  
Har även skrivit några sidor om mediaservern. Så det finns på ”papper” samt tankarna 
och arbetet kring den.   
Kan tillägga att vi har under veckan fått en offert kring den kravspecifikation på FBB 
bilddatabas jag var med och skrev i januari. Så det var ju lite skoj att se hur ett företag 
har behandlat våra krav osv. 

3.9   ”TV är ganska skoj” 

Jag gjorde nyss två av de mest intensiva veckorna sedan jag gjorde kortfilmen i skolan 
förra året. Jag har nog lagt 15h varje dag i 10 dagar. Vi har lyckats göra två 
nyhetssändningar à tio min varje dag, i 7 dagar, 14 program totalt. Vi som producerat 
detta har varit 6-7 personer, två journalister, två redigerare en fotograf och en 
programledare/koordinator. Jag har fungerat som sändningsproducent och tekniker, men 
har även gjort några inslag som fotograf. 

Det har varit otroligt intressant att jobba i flera dagar i rad i ett högt tempo med 
krav på skarpa deadlines två gånger om dagen. Allt finns inspelat på DVD. Det finns 
även video på mig själv under arbetets gång. Den kan kanske visas upp som en del av 
examensarbetet senare. 

Det har hänt så mycket att jag skulle kunna skriva flera sidor om bara motgångar 
och framgångar. Det bästa är ändå att man har lyckats lösa nästan alla problem direkt och 
varje gång.  

3.10    Slutet nära 

Det har den senaste tiden mer eller mindre bara handlat om att slutsummera alla 
arbetsområden som jag har arbetat med under våren. Mycket har handlat om att skriva 
presentationen och gå igenom detaljer i vissa dokument. Ska även försöka överföra alla 
DVD: er från TV-sändningarna till en eller två DVD så att de enkelt kan distribueras ut 
till intresserade. Funderar på om jag även hinner göra en samling till skolan. Alternativet 
blir mindre filer samlade på en DVD-skiva. 
 Det känns fortfarande lite oroligt över hur det kommer att bli under själva 
examinationen, inte för vad jag har att visa utan för hur jag ska presentera det. Jag har 
ingen ”tuff film” att bara slänga upp och som man sen kan diskutera kring. Jag har sex 
arbetsområden som är mer eller mindre bara en ”massa text”. Kan kanske låta lite tråkigt 
att bara höra vad man gjort för konkret arbete. Men jag vet att det också ligger otroligt 
mycket kul bakom resan. För att inte nämna allt det jag lärt mig på vägen.  
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Kap 4. – Reflektion 
 

4.1    Grundtanken 

När jag i december 2005 började skriva ner det första tankearbetet kring detta 

examensarbete var utgångsläget att få jobba så nära ”verkligheten” som möjligt. Helst 

skulle jag göra ett ”skarpt” arbete som faktiskt skulle kunna användas av en 

uppdragsgivare. Visst hade jag några funderingar kring att göra en kortfilm med några av 

mina kurskamrater. Det hade förmodligen varit både roligt och lärorikt. Men vad skulle 

jag göra sen? Vad kan en film ge mig för fördelar i arbetslivet. Jag vill ju börja 

yrkesarbeta så snart som möjligt efter examen. Att ha en bra portfolio är ju mångas mål 

på skolan och jag tror många satsar på att just skapa en bra sådan, med hjälp av skolans 

resurser. Det är ju nu man har chansen.  

 Men nej, jag ville jobba med ett ”skarpt” arbete. Någon portfolio lockade inte lika 

mycket som att få göra något som kanske ett helt företag kan dra nytta av. I bästa fall få 

ett erbjudande om att få fortsätta hos det företag man gjort sitt kandidatarbete hos. 

Jag var dessutom tidigt väl medveten om hur det kommer att se ut när det väl är 

dags om jag inte sätter igång redan nu, ett år innan kandidatkursen börjar. Jag kommer 

förmodligen att dra ut på det och inte orka komma på en idé förrän det nästan är för sent. 

Jag har förstått hur det brukar bli. 

 Så jag satte mig ner och börja gå igenom olika typer av arbeten och idéer jag 

hade. Vem skulle kunna dra nytta av det jag kan, och ge mig möjligheten att kunna 

utvecklas ännu mer, och kanske det jag önskade mest av allt, att erbjuda mig ett arbete 

efteråt.  

 

4.2    Försvaret nappar 

Jag funderade i banorna vad jag har för intressen och försöka sätta samman det med mina 

kunskaper i medieteknik. Ganska snabbt upptäcker jag att Försvarsmakten är en för mig 

intressant myndighet och potentiell arbetsgivare med tanke på mina tidigare kontakter 

med myndigheten innan. Jag har arbetet i FM tidigare, på olika platser. Varför då inte se 

om de har behov av mina kunskaper? De borde ha behov av att använda sig av video och 

bilder osv. i bl.a. kommunikation. 
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 Jag kände till att Försvarsmakten är en ganska stor organisation och att det kan bli 

svårt att hitta rätt person att prata med. Så rent hypotetiskt skickar jag ett e-mail riktat till 

informationschefen i FM, Staffan Dopping. Dock anar jag att detta inte kommer räcka. 

Jag måste hitta någon mer ”direkt” person.  

 Internet och Google8 är bra, och med det verktyget skrev jag in lite sökord som 

handlar om försvaret, video, bild, film osv. Efter bara två försök med sökningar hittar jag 

ganska högt upp en länk som ungefär ser ut så här:  

 Armé- Marin- och Flygfilm - Filmarkiv - titta - beställ 9 
Försvarsmakten. ÖB ger direkt i bild en programförklaring angående ... TakeOff Video. En film i ämnet 
NBC-hot, Nukleära Biologiska och Kemiska hot. ... 
 

Det där ville jag veta mer om! 

Sidan berättar om Armé- Marin- och Flygfilm (AMF), som är en förening som har som 

uppgift att stödja Försvarsmakten med rörlig bild och arkivering av film och video och 

som även driver Försvarets Bildbyrå.  

 

4.3    Planeringen 

Jag kom i kontakt med kanslichefen för AMF, Anders Eisen, ganska omgående via e-

post och senare telefon. Vi utbyter lite information om och med varandra och kommer 

ganska snart fram till att det absolut kan vara intressant att ha mig där under c:a fem 

månader. 

 I slutet på våren 2006 åker jag upp till Stockholm, där AMF har sitt kansli, och 

för att få träffa Anders och människorna bakom AMF. Och för att de ska få träffa mig. 

Strax efter att terminen är slut våren 2006 åkte även kanslichefen och en representant 

från försvarshögkvarterets informationsavdelning, Sven-Åke Haglund, ned för att besöka 

mig och min skola och för att träffa min handledare och rektor. 

 Allt slutade med att jag inte bara fick en examensplats utan jag skulle även få 

genomföra min höstpraktik hos AMF. Det innebar att jag flyttade upp till Stockholm i 

juli 2006 och någon vecka därefter påbörjar jag tillsammans med värnpliktiga från 

värnpliktsnytt, en informationsassistentutbildning i FM och i FHS regi. 

                                                
8 http://www.google.se 
9 http://www.amf-film.se 
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 Hösten blev lite av uppstarten till mitt kandidatarbete och jag fick tid till att lära 

mig och fundera kring vad jag skulle kunna göra våren 2007. På ett tidigt stadium hade 

vi pratat om att jag skulle vara med som kameraman i en informationsfilm om Combat 

Camera (CC), som under ett metodförsök är en ny enhet inom Försvarsmakten. FM 

behövde få en seriös reklambild av CC med tanke på metodförsöket och på hur nytt det 

är. 

Allt eftersom tiden gick på hösten så förändrades lägen och förutsättningar och 

det var väl egentligen redan här jag förstod att mitt examensarbete inte skulle bli så lätt 

att planera. Det fanns många viljor och få människor med rätt kunskap om hur arbetet 

skulle inriktas.  

 Jag kom i kontakt med ett flertal människor under min praktikperiod och det 

kändes ofta som att var och en av dessa hade en helt egen bild om mitt examensarbete. 

Detta skapade en hel del problem i mitt planeringsarbete. För samtidigt som jag ibland 

såg tydliga brister i den rådande planeringen från försvarets sida var det inte läge för mig 

att springa in och tala om hur dumt eller illa planerat något var. Jag var student och höll 

mig lite vid sidan om och observerade. 

 Ibland försökte jag vara med och diskutera om hur jag såg på det hela, och hur 

t.ex. viktigt jag tyckte det var att inblandade måste sätta sig ner tillsammans, för som det 

fungerade just då så satt folk oftast på var sitt håll och drog i sin egen agenda utan att 

stämma överens med övriga. Detta var min klara uppfattning om situationen då. 

 Trots denna svårighet att kunna planera examensarbetet hade jag en mycket rolig 

tid vid AMF/FHS/FM. Många nya saker och erfarenheter togs in. Jag fick chans att jobba 

på flera olika plan och även gå vissa utbildningar, som t.ex. Krisberedskapsmyndighetens 

presschefskurs med inriktning på informationshantering i kris. 

 Jag lyckades skapade många nya kontakter och byggde broar. Mina möjligheter 

att få ett arbete växte vecka för vecka kände jag. Det mådde jag otroligt bra av. Den 

första tiden i Stockholm var otroligt stimulerande och lärorik. 

 

4.4    Projektplanen 

I december 2006 satt jag med utkastet till min projektidé, filmen om CC fick jag slänga 

p.g.a. omorganisation och byte av arbetsmetod. Dessutom kom jag underfund om att jag 

inte skulle hinna. Jag satt mig ner och började om. I januari 2007 var jag slutligen klar 
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med den plan jag trodde på, och det var precis på tiden. Skolan skulle ju godkänna min 

projektplan. Dessutom skulle AMF och Försvarsmakten godkänna den. 

 Jag fick till slut grönt från alla håll och jag kunde äntligen koncentrera mig på 

mitt examensarbete. (Se bilaga 1.) 

4.5    Arbetsområden 

De arbetsområden jag hade bestämt att arbeta efter, var ganska ”mustiga”. Det visste jag, 

men jag ville ändå ge dem en chans, och om något skulle ”brinna inne” skulle jag inte ha 

några bekymmer att fortsätta med de övriga. Detta var min första och enda chans att 

bevisa att jag kan vara någon att räkna med. Det gäller att sikta högt, och det gjorde jag. 

 Överlag har alla arbeten rullat på utan några större problem. Det har i vissa fall 

rört sig om saker som jag personligen inte har kunnat göra någonting åt, i form av beslut, 

tillgång till andra platser, lokaler eller utrustningar. Jag var dock medveten om dessa 

risker redan innan jag började med projektet, så det blev ingen överraskning direkt.  

 De bekymmer jag ändå haft har inte berört arbetet på det praktiska planet, utan 

det har handlat om min relation med skolan och försvaret. Jag har haft svårt att känna 

trygghet i det jag har gjort under i stort sett hela tiden. Alltså, är mitt arbete rätt? Är det 

okej att lägga upp min plan på detta sätt? Är jag på rätt spår? Kan man göra så här? osv.. 

 Grunden till den oron ligger förmodligen främst i min fysiska placering, att jag 

befann mig långt ifrån skolan hela tiden och kunde inte fråga min handledare mellan fyra 

ögon med jämna mellanrum. E-post har varit det enda kommunikationsmedlet hela tiden, 

förutom de fyra gånger jag åkt ner till Karlshamn och pratat med mina handledare om 

vad det är jag gör. 

 Men även detta var en beräknad och medveten risk, som jag skrev om redan i min 

projektplan inför min tematiska termin hösten 2006; Att just kommunikationen kan bli 

bristfällig p.g.a. avståndet. E-post i all ära, men det är inte riktigt samma sak som att 

kunna stämma av med varandra när man träffas. 

 Nu är det ju långt ifrån omöjligt att jobba på distans, men det kändes ändå som att 

det var det som var jobbigast, att inte ha känslan att veta att man är på rätt väg. Jag kände 

att jag inte fick med det med i mina veckorapporter. Det var lite tyst ibland, och jag 

visste inte hur jag skulle tolka tystnaden. 

 I övrigt så gick det mesta som sagt smärtfritt, och jag glädjer mig åt att jag 

planerade så mycket jag kunde i början med bl.a. tidsplan och arbetsmetoder.  
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Det underlättade arbetet mycket när det sedan var dags. Jag insåg tidigt om jag låg lite 

efter eller före, och när jag hade jobbat ifatt genom att enkelt titta på tidsschemat för 

varje arbetsområde. 

En annan sak som inte var något direkt problem men som ändå skapade en del 

tankeverksamhet var i vilka format materialet skulle skapas. Skulle jag bara skapa massa 

dokument eller kunde det bli några kreativa produktioner i form av rörlig bild och ljud?  

 Jag hade en uppfattning i början om vad det skulle bli, men ändå så kändes det 

svårt att veta vad det skulle bli av det hela till slut. I början ville jag inte bara skriva 

massa dokument, mest p.g.a. att det ser så tråkigt ut i jämförelse mot t.ex. en videofilm. 

Och det faktum att jag går en ”medieutbildning” så kändes det lustigt att inte skulle 

skapa något mer ”kreativt”, så som jag hade inbillat mig sedan den dagen i december 

2005 då jag först började fundera på mitt examensarbete. 

 Men jag anser att det blev ett bra resultat trots allt. Lite spritt kanske, men ändå 

nyttigt och användbart för min uppdragsgivare AMF och FM. Så här i efterhand har jag 

kommit fram till att i princip var och en av de arbetsområden jag jobbat med hade ensamt 

och utvecklat kunnat bli ett eget fristående projektarbete i storlek med hela 

kandidatarbetet. Så mycket bedömer jag att det finns att utreda bland de arbetsområden 

jag arbetat med. 

 

4.6    Lärdomar 

Det som varit bäst med examensarbetet förutom att just bli klar, är att jag har fått lära 

mig en massa nya saker samtidigt som jag fått praktiserar mina vunna kunskaper.  

 Möjligheten att få testa ny utrustning och använda nya program eller få fördjupa 

sig i program man redan använt på ytan är otroligt stimulerande. Att sedan få chansen att 

sätta allt i en stor kontext med konsekvenser och notera allt som händer när man blir 

duktigare på något, är även det en utbildning i sig. Det skapar perspektiv och förståelse 

för hela inlärningsprocessen, både för en själv ensam, och för en själv tillsammans med 

andra. 

 Nu känns det som om jag har haft turen att hamna i en utvecklingsvänlig miljö 

med människor som jag har trivts med och det har ju givetvis haft en stor inverkan på 

examensarbetet. Men tur ska man väl ha ibland. 
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Det är ju inte bara jag som lärt mig massor. Jag har ju haft förmånen att utbilda andra 

också. Personligen trivs jag väldigt bra i rollen som lärare. Som lärare anser jag att man 

lär sig mest, genom interaktivitet tillsammans med de man utbildar. Det blir hjälp på 

vägen om vad man måste kunna och vilka är de vanligaste problemen. Samt att det ställer 

ju krav på språkkunskaper och pedagogik, vilket jag anser är väldigt kul. 

Sammanfattningsvis sett från båda sidor, genom att man har kunnat dra nytta av 

varandra, så har det varit mycket lyckat. 

 

Kap. 5 – Slutord 
Det var igår jag klev in på skolan för första gången, med öppet sinne och med en massa 

förhoppningar, och med stor glädje över att ha lyckats komma in på en teknisk högskola. 

Eller, det känns som så i alla fall. Tiden går fort när man har roligt heter det ju. 

 Ska man räkna examensarbetet som ett bevis på hur åren i skolan har gått så får 

jag nog anse att det blir ett högt betyg. Det har dock funnits stunder då jag undrat; Vad är 

tanken med det här…?  Men det har oftast gett sig. Framförallt när jag började arbeta 

med tanken att det är mig själv det handlar om, det blir vad man gör det till. Man ska inte 

bry sig så mycket om vad de andra klarar eller inte klarar att prestera. Det handlar om 

vad jag själv klarar. 

 Detta visar sig i det examensarbete jag gjort; Att jag gjort examensarbetet själv. 

Jag har inte valt att, som de flesta andra i min kurs arbeta i grupp. Jag skulle absolut 

uppskatta att arbeta i grupp, men det blev praktiskt omöjligt med tanke på var någonstans 

jag valde att arbeta. 

 Då jag arbetat i grupp nästan konstant sedan skolan började kände jag att det 

kanske kunde vara skönt att bara styra sig själv. 

 Nu är examensarbetet och utbildningen klar, och jag har visat att det går att lösa 

många uppgifter själv Dessutom på distans, ihop med en stor, krånglig, byråkratisk 

myndighet. Det väger en del i erfarenhetsryggsäcken.  

 Ett stort tack till alla de som har hjälpt mig på vägen. Ni har alla varit till stor 

nytta för mig och mitt arbete. Även om jag arbetat själv och avskilt från skolan, så har 

jag ändå haft någon att bolla tankar med här på AMF. Det har ibland varit helt avgörande 

för att jag skulle lyckas överhuvudtaget. Tack! 
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Källföreteckning 
 
Samtal med: 

Anders Eisen – fd. officer och informationschef, numera Kanslichef AMF 

Lars Nilsson – Lärare och officer på FHS, och ansvarig för FHS tv-studio 

Sven-Åke Haglund – fd. journalist, numera sektionschef informationsavdelningen HKV 

Andreas Karlsson – Fotograf och fd. ansvarig för FBB 

Roland Wahlberg – Arkivchef AMF 

Roger Magnegård – fd. journalist, numera Försvarsmaktens Presschef 

Erik Lagersten – Informatör, reservofficer och stabschef Combat Camera 

Thorbjörn Gustafsson – fd. bildchef på Expressen, numera bildchef Combat Camera 

Hasse Gustafsson – Journalist och fd. nyhetsankare SVT 

Patrik Winnfors – Officer och utvecklingsansvarig för Försvarsmaktens hemsida. 
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BILAGA I 

Projektplan: Examinations- och arbetsområden 

Försvarets Handledare: Anders Eisen, Armé- Marin- och Flygfilm.  
                                      Lars Nilsson, Försvarshögskolan 
 
Målbild: Se över och dokumentera teknik och metoder, i syfte att kunna effektivisera 
hantering och arbete kring mediafunktioner inom Försvarsmakten.  Målbilden spelar en 
period om ca ett år, 2007-2008, med start januari 2007. Examensarbetet berör 
inledningen av flera faser vilka kommer att utgöra grunder till förändringar. Dessa 
kommer att på längre sikt att bana väg för en effektiv digital mediehantering inom 
Försvarsmakten. 
 
 
 Kravspecifikation 

Försvarets bildbyrå planeras byta teknisk plattform 2007. Den ska vara anpassad till främst stillbild men 
ska kunna fungera ihop med en liknande plattform för video. En kravspecifikation över vad plattformen 
skall klara ska skrivas och skickas till olika leverantörer. En väsentlig del är att kundgränssnittet är 
gemensamt för hela plattformen inkl. video, så att kunden inte märker det bakomliggande systemet. 
 
Arbete: Skapa en kravspecifikation som av FMLOG skickas till leverantör för upphandling. 
Tid: 15 januari till 15 februari 
Samarbete: Andreas Karlsson, AMF/FBB 
Handledare: Anders Eisen, AMF 

 
 

 Metodförsök med medieserver 
För att kunna testa funktionen att skicka, ta emot och dela ut media till olika aktörer inom 
mediabranchen inklusive Försvarsmaktens egna enheter behöver funktionen testas rent tekniskt.  
Det som ska göras och testas är: 
1. Installation och konfiguration av server, Windows Server 2003 
2. ”Mediaservices”; ”streama” video både med ”on-demand” och ”broadcast” 
3. FTP-tjänst med ”download” och ”upload” av material av olika användare, via bredband på Internet 
och med satellit, samt prov via 3G-nätet. 
    Särskild hänsyn kommer tas till ovana användare t.ex. från frivilligorganisationerna. 
 
Arbete: Sätta upp en server med tjänster för att kunna ta emot, skicka och sända bild och video. 
Tid: 25 januari till 30 mars 
Samarbete: Andreas Karlsson, FBB och Thorbjörn Gustavsson, CombatCamera 
Handledare: Anders Eisen, AMF 

 
 

 Webb-tv som verktyg inom försvaret 
Studera och föreslå organisation för en webb-tv-funktion i FM. Vilka befattningar behövs och vilka 
kompetenser måste FM ha för att komma igång med verksamheten utan större avbrott. Vilka 
beslutsorgan finns för media-aktiviteter och hur ser organisationen ut. I arbetet ingår även att studera 
FM, samarbetet mellan den nya funktionen och det som redan finns i form av t.ex. försvarets tidningar 
och pressinformatörer, samverkan mellan andra enheter såsom Combat Camera och 
Informationsassistenter samt samverkan med eventuella andra nätverk inom försvaret. 
 
Arbete: Skapa ett webbtv-dokument med en personalstruktur för denna funktion. 
Tid: 26 februari till 9 mars 
Samarbete: Lars Nilsson, Roger Magnegård, Hasse Gustavsson, Sven-Åke Haglund 
Handledare: Lars Nilsson, FHS 
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 Testsändning 
Skapa och producera ett ”testprogram”, ex. fingerad nyhetssändning, eller motsvarande, i syfte att få se 
så många roller som möjligt i arbete och hitta flaskhalsar och eventuella problem i mediaflödet, både i 
metodiken och i mediamaterial. 
 
Arbete: Producera en videosändning, med eget eller annans material som man har anpassat för  
webb-tv 
Tid: 12 Mars till 27 April 
Samarbete: Lars Nilsson, Roger Magnegård, Hasse Gustavsson 
Handledare: Lars Nilsson, FHS 
 
 

 Visuell profil i FM 
Utarbeta förslag, producera och eventuellt ”bygga” eller beställa en tv-vinjett, skyltar, färger m.m. i 
enlighet med Försvarsmaktens övriga grafiska profil. 
 
Arbete: Denna kommer eventuellt redovisas i ”testsändningarna” nämnda ovan. 
Tid: 12 Mars till 27 April 
Samarbete: Högkvarteret, SVT 
Handledare: Lars Nilsson, FHS 
 
 

 Tillvaratagande av teknik/materiel/erfarenheter från Försvarshögkvarterets tv-studio 
Programproduktionen och metoder bygger på de arv som finns i form av lokaler, materiell och 
produktionserfarenheter. Lokalerna som är utformade som studios med DV som främsta format kommer 
utnyttjas vid skapandet av webb-tv och material för publicering online och offline. 
Några frågor som kommer att undersökas; Vad finns idag och vad går att använda. Vad gör man med 
den utrustning som inte är aktuell för vidare användning. Hur kan utrustningen förvaltas, och var. 
 
Arbete: Dokumentera och lära sig ta ekonomiskhänsyn till den utrustning som redan finns och veta 
funktion och begränsningar, samt hur olika generationer av format och utrustning kan jobba i samma 
system. Dokumentationen kommer i förstahand beröra studion och utrustningen kring högkvarteret. 
Tid: 25 januari till 30 april 
Samarbete: Lars Nilsson, FHS 
Handledare: Lars Nilsson, FHS 

 
 

 Flödesscheman 
Skapa kartor och scheman över mediaflöde av digitalt material mellan olika avdelningar inom 
Försvarsmakten och eventuella samarbetspartner, i syfte att skapa en helhetsbild och för att förstå flödet 
och kunna effektivisera arbetet mellan olika producenter, distributörer och mottagare inom 
Försvarsmakten. 
 
Arbete: Skapa ett dokument med översikt och detaljplaner över flödet inom FM mediaverksamhet. 
Tid: 1 februari till 2 mars 
Samarbete: Lars Nilsson, FHS 
Handledare: Lars Nilsson, FHS 
 
 

 Förberedelser för fortsättning och utbyggnad av FM webb-tv. 
1. Bygga upp erfarenhet och skapa dokument med information om dessa föreberedelser.  
2. Finna eventuella brister  
3. Redovisa de behov som finns men som inte hinner ordnas under våren 2007.  
4. Skapa bra förutsättningar för fortsatt verksamhet till hösten genom att göra planeringar och listor på 
materiel och utrustning som bör anskaffas efter testperiodens slut maj 2007. 
 
De sista fyra punkterna i sista arbetsområdet kommer att ingå i varje arbetsområde. Det kommer arbetas 
med under hela examensarbetets gång, utan att det skapas någon specifik sammanställande handling. 
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BILAGA II 

Ordlista 

AMF – Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm 

FBB – Försvarets Bildbyrå 

FM – Försvarsmakten 

HKV – Högkvarteret (Försvarsmaktens centrala stab) 

FHS – Försvarshögskolan 

KBM – Krisberedskapsmyndigheten 

FMV – Försvarets Materielverk 

CC – Combat Camera (Metodförsök under 2006-2008) 

FMTV - Försvarsmakts-TV 

FMLOG – Försvarsmaktens Logistikenhet 

ÖB – Överbefälhavare (Chef över Försvarsmakten) 


