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Sammanfattning  

I denna rapport görs en kartläggning på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning hur 

organisationen arbetar i dagsläget med rörlig media. Utifrån detta tas förslag fram på 

förbättringsområden och strategier för Sidas fortsatta arbete med rörliga medier. 

Rapporten är tänkt att bidra till underlag för framtida planering och beslutsfattande 

kring rörliga medier. 

Bakgrunden till studien är att kommunikationsavdelningen på Sida har märkt en ökad 

efterfrågan på rörlig media som kommunikationsmetod. I dagsläget är det främst tre 

typer av rörlig media som tagit fram hittills; filmning och direktsändning av seminarier, 

videointervjuer med experter och kända personer och en videoserie med namnet 

”Människan i centrum”. Dessa publiceras på hemsidan, YouTube och Bambuser. För 

videolagring av videor av bättre kvalité används videotjänsten Qbrick. 

Som undersökningsmetod ingår kvalitativa intervjuer med tolv personer på Sida. 

Dessutom görs fördjupande kartläggning av följande områden: 

 

• Tekniska förutsättningar i IT-miljön på Sida och då främst huvudkontoret. 

• Anlitande av konsulttjänster för avancerade produktioner 

• Teknisk utrustning och exempel på produktion av rörlig media. 

 

En slutsats är att det finns en del att göra för att rörlig media ska bli en naturlig del av 

verksamheten. Förslag på åtgärder är bland annat att fundera över strukturen för arbetet 

rörlig media som till exempel vem eller vilka i organisationen ska kunna publicera 

material i Sidas namn. Ett annat förslag är att inkludera IT-enheten i arbetet med rörlig 

media. 
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Abstract 

This report describes how Sida as an organization at current time works with video 

production and live streaming. Based on this research suggestions are made concerning 

improvements and strategies for Sida's future work in these areas. The report is intended 

to be a help for future planning and decision making regarding video production and 

live streaming. 

The background to the study is that the communication department at Sida has noticed 

an increased demand for video production and live streaming as a communication 

method. In the current situation, it is mainly three types of production that has been 

made: video interviews with experts and famous people, a video series called "People 

First" and live broadcasting of seminars. These are published on Sida's website, 

YouTube and Bambuser. For video storage of high quality videos Sida uses a video 

platform solution provided by a company called Qbrick. 

This report is mostly based on interviews made with twelve employees at Sida. I have 

also looked at: 

• Technical requirements in the IT environment at Sida, primarily at the head office. 

• Engagement of consulting services for advanced works. 

• Technical equipment and examples of video production and live streaming. 

One conclusion is that there is still some work that needs to be done before video 

production and live streaming will become a natural part of the business. One 

suggestion among others is that considerations should be made regarding who should be 

allowed to publish videos and live streaming on behalf of Sida. Another is to include the 

IT unit in the future work of video production and live streaming. 
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1. Inledning 
 

Avsikten med denna studie är göra en nulägesanalys av hur Sida arbetar med rörlig 

media som medieform internt och externt gällande till exempelvis behov, målgrupper, 

typ av filmer, plattformar m.m. I nulägesanalysen ingår även översiktlig kartläggning av 

tekniska förutsättningar gällande IT-miljö på Sidas huvudkontor.  

 

Denna analys ska sedan ligga till grund för att ge förslag till förbättringsområden och 

strategier för Sidas fortsatta arbete med rörliga medier samt bidra till underlag för 

planering och beslutsfattande.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Kommunikationsavdelningen på Sida har märkt en ökad efterfrågan från olika håll inom 

organisationen av rörlig media såsom video och streaming av video över webben. I 

dagsläget använder sig Sida av främst tre stycken plattformar för sina videoproduktioner 

nämligen YouTube, Bambuser och Qbrick. Qbrick användes mer förr men nu är 

användningsområdet huvudsakligen att lagra videos som ska visas under en lång tid på t 

ex hemsidan sida.se.  

 

Det är främst tre typer av rörlig media som tagits fram hittills; filmning och 

direktsändning av seminarier, videointervjuer med experter och kända personer och en 

videoserie med namnet ”Människan i centrum” där enskilda personer från olika länder 

berättar hur deras liv blivit bättre tack vare biståndsprojekt. Videofilmerna visas dels på 

hemsidan sida.se, på YouTube med sidan SidaSverige 

(http://www.youtube.com/user/SidaSverige) och gjorda direktsändningar på Bambuser 

på sidorna SidaLive (http://bambuser.com/channel/SidaLive) och Sida-almedalen 

(http://bambuser.com/channel/sida-almedalen). 

 

För det mesta tar Sida hjälp av konsultföretag eller lokala filmbolag vid 

videoproduktion och streaming över webben, redigering av materialet samt publicering 

av det. Uppdragen kan se olika från gång till gång när det gäller komplexitet och 

tidsåtgång från en enkel videointervju på några minuter till filmning och streaming av 

en heldags seminarium för flera hundra personer.  

 

Kommunikationsavdelning har önskemål om att anställda på Sida själva skulle kunna 

börja filma enklare video- och streamingproduktioner med hjälp av t ex videokamera, 

smarttelefon, och laptopens webbkamera. Därför har det i oktober 2012 hållits ett 

seminarium om att filma med smarttelefon och streama över webben med tjänsten 

Bambuser.  

 

Ett problem som Sida har stött på är att streamingen ibland syns dåligt eller inte alls ifall 

man som anställd vill se den på datorn inifrån huvudkontoret. Likaså kan det vara 

problem att se videos på Sidas hemsida inne på kontoret medan det går bra att titta på 

videorna utanför huset. Likaså har kommunikationsavdelningen fått signaler från 

anställda att det inte fungerar att se hemsidans videos på iPhone då det inte stöder flash 

medan det går bra med Android-telefon. 

 

http://www.youtube.com/user/SidaSverige
http://bambuser.com/channel/SidaLive
http://bambuser.com/channel/sida-almedalen
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1.2 Syfte 
 

Syftet med detta projekt är att kartlägga hur Sida som organisation arbetar i dagsläget 

med rörlig media och utifrån detta ta fram förslag på förbättringsområden och strategier 

för Sidas fortsatta arbete med rörliga medier. Rapporten är tänkt att bidra till underlag 

för framtida planering och beslutsfattande kring rörliga medier. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Under nulägesanalysen kommer bland annat dessa frågeställningar att belysas: 

Vilket behov har Sida av att skapa och kommunicera med hjälp av rörlig media? Vad är 

syftet? Målgrupper? Kvalitékriterier ljud och bild?  

Vilka för- och nackdelar har de olika plattformarna? Finns det ev. annan plattform som 

passar Sidas behov ännu bättre?  

Hur ser de tekniska förutsättningarna ut gällande IT-miljö och befintlig utrustning på 

Sidas huvudkontor? 

I vilka fall kan anställda själva filma alternativt streama och när bör Sida ta hjälp 

utifrån? Hur ser förutsättningarna ut när det gäller kunnande, resurser och tid? 

1.4 Avgränsningar 
 

Fokus på rörlig media ligger på video och streaming. Videosamtal eller videochatt som 

form tas upp kortfattat. Policyfrågor alternativt riktlinjer beskrivs på ett ytligt plan.  

 

Denna studie kommer inte gå in på juridiska aspekter för rörlig media.  

 

1.5 Definitioner 
 

Livesändning = Att sända video och ljud i realtid. 

 

Streaming = Strömmande media, sända video och ljud i realtid. 
 

Rörlig media = I det här avseendet menas videoproduktion och livesändning/streaming. 

 

Bädda in videoklipp = Programkod innehållande länk till ett videoklipp som kan klistras 

in på en blogg eller annan webbsida [1]. 
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2. Teori 

2.1 Teknisk utveckling och mediedelningssajters tillväxt 
 

Senaste årens utveckling inom teknik och har gått mot riktningen att gränserna mellan 

bild, text, video och ljud suddas ut och de olika medierna integreras med varandra i allt 

större utsträckning. Dagens smarttelefoner är inte bara till för att ringa med utan 

innehåller också internet, mail, mp3-spelare, kamera och video. Bärbara datorer och 

surfplattor utrustas allt oftare med mikrofon, högtalare och webbkamera vilket 

möjliggör röst- och videosamtal över nätet med mjukvarutjänster som till exempel 

Skype [2]. 

 

Utvecklingen i användning av media går också mot att varje användare är en potentiell 

producent av egen media då i princip alla konsumenter exempelvis kan skriva bloggar, 

publicera bilder och videos på nätet [3]. 

 

En faktor som bidragit till detta är att medieteknisk utrustning har blivit enklare att 

använda, det vill säga de har hög användbarhet. Enligt Nielsen [4] består begreppet 

användbarhet av flera komponenter som: 

 

 Lärbarhet – det ska vara enkelt att lära sig använda systemet. 

 Effektivitet – Systemet ska vara effektivt att arbeta med efter att användaren lärt 

sig hur det fungerar. 

 Lätt att komma ihåg – det ska vara lätt för användaren att återkomma till systemet 

efter en tids uppehåll och komma ihåg hur det används. 

 Få fel – systemet ska ge upphov till så få fel som möjligt i samband med 

användandet av det. Det ska vara lätt att återställa systemet om ett fel skulle 

uppstå. 

 Tillfredställelse – det ska upplevas angenämnt att använda systemet. 

Andra faktorer som spelat in är den förbättrade kapaciteten av bredband och den snabba 

tillväxten av mediedelningssajter där användare kan ladda upp, komprimera och dela 

videos och stillbilder [5]. Exempel på sådana mediedelningssajter är YouTube, Vimeo, 

Bambuser m fl. Nedan följer en beskrivning av några aktuella mediedelningssajter. 
 

2.1.1 YouTube 

YouTube är i dagsläget den största videoplattformen. Enligt statistik på YouTubes 

hemsida visas över fyra miljarder videoklipp där varje dag [6]. Det finns möjlighet för 

tittare att kommentera videorna samt betygsätta dem med gilla- och ogilla-knapp. 

Användaren kan dels bädda in videoklippet på valfri sajt eller dela videoklippet via  

e-post eller nio stycken sociala nätverk bland annat Twitter, Facebook, Google+, och 

Blogger. Man kan få många olika statistikuppgifter som t ex antal visningar, uppskattat 

antal visade minuter, antal kommentarer, gilla- och ogilla-markeringar, delningar till 

andra kanaler. Det går att välja om videoklippet ska visas offentligt, privat eller olistad. 

Privat innebär att användaren kan dela videoklippet med upp till 50 utvalda personer 

men dessa måste ha ett YouTube-konto för att se videoklippet. 
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Olistad är ett annat sätt att begränsa vem som kan titta på och visa klippet. Användaren 

får en länk till videoklippet som han/hon kan dela med andra genom att t ex maila den. 

De som får länken kan sen gå och titta på videoklippet och behöver inte ha eget 

YouTube-konto för det.  

 

Standard tidgränsen på uppladdat videoklipp är 15 minuter och storlek på två gigabyte 

och ingen begränsning på hur mycket man får ladda upp per vecka. Det går att utöka 

tidsgränsen genom att göra ansöka om det och verifiera kontot via sms. Då blir 

maxgränsen 12 timmar och 20 gigabyte per fil under förutsättning att ansökan beviljas 

[7]. YouTubes videospelare har en testversion som stöder HTML5 [8]. YouTube är 

gratis att använda men en aspekt som kan upplevas som en nackdel är förekomsten av 

reklam på sidan och i form av annonser i början av videor. 
 

2.1.2 Vimeo 

Det finns liknande videoplattformar ute på marknaden som till exempelvis Vimeo. 

Enligt deras hemsida lägger de inte in reklamannonser i videorna. En annan skillnad är 

att de har tre olika medlemskap Basic, Plus och Pro. Basic är gratis och har en maxgräns 

på 500 megabyte att ladda upp per vecka inklusive en HD-video [9].  

Plus medlemskap kostar 59.95 dollar per år vilket ger 5 gigabyte per vecka inklusive så 

många HD-filmer som ryms inom den gränsen samt man slipper reklam [10].  

Pro medlemskapet är avsett för företagare som kan använda det för kommersiella 

syften, kostar 199 dollar per år vilket gör att användaren bland annat får 50 gigabyte 

lagringsutrymme, stora anpassningsmöjligheter av sidan och videospelare samt slipper 

reklam [11]. 

 

Deras videospelare stödjer både videoformatet Flash och HTML-5 vilket ska göra det 

möjligt att se videor på dator, smarttelefon och surfplatta [12]. 
 

2.1.3 Qbrick 

Qbrick är leverantör av webb- och mobil-tv och videoplattformtjänster i Europa. Sida är 

kund hos Qbrick och använder deras tjänst Web TV Professional. Enligt Qbrick ger det 

kunden möjlighet att samla obegränsat med filmer i samma spelare och bädda in den på 

valfri plats på den egna hemsidan. Spelaren är byggd i Flash och ska kunna även kunna 

stödja html5 ifall Flash inte är tillgängligt (eng. fallback). Det ska även vara möjligt att 

se livesändningar med videospelaren. I tjänsten ingår drift, underhåll samt löpande 

uppdateringar. Qbrick ger support via email, telefon och chatt.  [13].  

Med Web TV Professional följer det med en videoplattform för hantering av video på 

webbplatser, intranät, e-tidningar, bloggar och mobila plattformar. I den kan redaktörer 

och publicister enkelt ladda upp och kontrollera videoklipp samt skriva rubriker och 

texter. Det går att dela videor på Facebook och Twitter och få statistik via Google 

analytics [14].  
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Sida har ett månadsabonnemang på tjänsten Webb-tv basic där det ingår 20 GB 

videolagring. Faktureras enligt nedan (pris exklusive moms): 

- Abonnemang inklusive 10GB lagring och 50 GB trafik 5000 kr/månad 

- Lagring 10 GB    2000 kr/månad 

     7000 kr/månad 
 

Överstigande mängd lagring debiteras med 600 kr/GB och överstigande mängd trafik med 30 kr/GB 
 

2.1.4 23Video.com 

Danska företaget 23Video har en videotjänst riktad till företag och organisationer som 

vill skapa en egen anpassad videosajt utan krav på programmeringskunskap. 

I likhet med Qbrick erbjuder 23Video funktioner med spridning till sociala nätverk som 

YouTube och Twitter, olika slags statistikuppgifter och enkla administrationsverktyg 

för redaktörerna och publicisterna.  

De har en Open Upload-tjänst som tillval vilket innebär att externa användare kan ladda 

upp videofiler till videosajten men de blir inte synliga förrän de har godkänts och 

publicerats av webbredaktören.  

Deras videospelare stödjer både videoformatet Flash och HTML-5 vilket ska göra det 

möjligt att se videor på dator, smarttelefon och surfplatta [15]. 

23Video har en fast månadskostnad för deras tjänst på 3990 kr.  

2.1.5 Bambuser 

Bambuser en är tjänst med vars hjälp användare enkelt kan direktsända video i realtid 

via Bambusers hemsida. Användaren kan streama med hjälp av sin smarttelefon genom 

att ladda ner Bambusers applikation. Webbkamera och dv-kamera är andra alternativ för 

streaming. När användaren trycker på knappen för streaming så sänds det offentligt via 

Bambusers hemsida under förutsättning att man inte ställt in för privat sändning. Det 

går att dela sändningen med sig av sändningen via mail, Facebook eller Twitter under 

tiden man sänder. Dessutom finns det en chattfunktion som kan aktiveras så att publiken 

kan chatta in under realtid. Filmerna kan bäddas in på egna plattformar som till exempel 

en blogg [16]. 
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3. Metod 
 

Som undersökningsmetod ingår kvalitativa intervjuer med sju personer på 

kommunikationsavdelningen, en representant från IT-enheten och fyra personer från 

andra avdelningar/enheter. Antalet intervjukandidater är tolv personer. 

 

För djupare förståelse av vissa områden som framkommit i intervjuerna görs 

fördjupande kartläggning av: 

 Tekniska förutsättningar i IT-miljön på Sida och då främst huvudkontoret. 

 Anlitande av konsulttjänster för avancerade produktioner 

 Utrustning och exempel på produktion av rörlig media. 

 

Utöver det har information hämtats från litteratur, artiklar, hemsidor på internet och 

intern dokumentation på Sida. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
 

Metod kan ses som ett redskap vars uppgift är att lösa ett problem och tillägna sig ny 

kunskap.  

I den här rapporten används kvalitativ metod vars syfte är att via datainsamling få en 

ökad och fördjupad förståelse av fenomenet man studerar [17]. 

  

 

3.2. Intervjuer 
 

I denna studie har använts halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att en 

intervjuguide har tagits fram med översikt av ämnen som ska täckas in och förslag till 

frågor [18].  

Intervjuguiden har tagits fram utifrån tre temaområden: 

 Nuläge: 

- Hur arbetar Sida med rörlig media i dagsläget? 

- Huvudsakliga syftet med videofilmerna som tagits fram hittills?  

- Huvudsakliga syftet med livesändningarna? 

 

 Framtid om två-tre år:  

- Hur ser man på Sidas framtida behov av att kommunicera med rörlig media?  

- Vilka framtida strategier bör Sida arbeta med när det gäller rörlig media? 

- Vad ser man för syfte med Sidas framtida arbete med rörlig media? 
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 Själv producera rörlig media:  

- Hur medarbetarna ser på att själva producera rörlig media? 
- I vilka situationer tycker man att medarbetare själva kan producera rörlig media?  

- I vilka situationer tycker man att Sida bör anlita extern hjälp för produktion av 

   rörlig media? 

- Vilka möjligheter ser man med att medarbetare själva producerar rörlig media?  

- Vilka svårigheter ser man med att medarbetare själva producerar rörlig media? 

Intervjuguiden har fungerat som ett stöd och hjälpmedel för att täcka in de olika 

områdena. Frågornas formulering, ordningsföljd och ställda följdfrågor har anpassats till 

respektive intervjuperson och intervjusammanhang. Det är inte alltid alla frågor har 

tagits med i intervjun på grund att intervjupersonerna har haft olika kunskap inom 

området eller att frågan visade sig vara irrelevant utifrån personens arbetsområde. 

3.2.1 Beskrivning av urval och intervjupersoner 

Intervjupersonerna är utvalda utifrån så kallad snöbollsurval vilket innebär att 

intervjuaren börjar med några få intervjupersoner som anses vara relevanta för studien 

och bygger sedan på med flera utifrån förslag som han/hon fått från inledande intervjuer 

[19].  

I det här fallet har de första intervjupersonerna valts utifrån förslag från 

kommunikationsavdelningen på relevanta personer som använder sig av rörliga medier i 

arbetet. De har i sin tur gett förslag på ytterligare intervjupersoner som studien utökats 

med.  

Nedan ges en beskrivning av utvalda intervjupersoner: 

 Sju personer från kommunikationsavdelningen som på olika sätt kommer i 

kontakt med rörliga medier. De har varierande bakgrund hur länge de har arbetat 

på avdelningen och hur länge de arbetat med kommunikationsfrågor. Vissa 

arbetar mer med extern kommunikation riktad till externa målgrupper som 

intresserad allmänhet, studenter, samarbetspartners med flera. Några arbetar med 

mer internkommunikation riktad till interna målgrupper inom organisationen som 

ledning, medarbetare med flera. Därutöver arbetar vissa med övergripande 

kommunikationsfrågor, både internt och externt på mer strategisk nivå. 

 

 Fyra personer från fyra olika avdelningar/enheter enligt förslag som kom in under 

processens gång. Syftet med detta var för att få inblick i hur de ser på Sidas arbete 

med rörlig media samt vilken eventuella nytta de kan tänkas ha av rörlig media på 

avdelningen/enheten. En likhet för tre av intervjupersonerna är att de i sitt arbete 

har kontakt med utlandsstationerad personal på svenska ambassader. 

 

 Intervju med representant från IT-enheten för att kartlägga de tekniska aspekterna 

kring IT-miljön. 

Totalt tolv stycken intervjupersoner. 
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3.2.2 Tillvägagångssätt  

För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med intervjusituationen och vilja 

obehindrat dela med sig av sina åsikter och upplevelser informerades de om det som sas 

var konfidentiellt och skulle redovisas anonymt i rapporten, det vill säga 

intervjupersonerna namnges inte i rapporten.  

Alla intervjupersoner kommer därför att få beteckningar i form av bokstav i stället för 

namn. Bokstavsbeteckningen ges efter redovisade citat. 

 De sju intervjupersonerna från kommunikationsavdelningen får beteckning A-G. 

 De fem intervjupersonerna från övriga avdelningar (inklusive IT-enheten) får 

beteckning H-L. 

 

För att underlätta för läsaren har citaten som skrevs ner ordagrant från bandade samtal i 

vissa fall förkortats för att redovisa det viktigaste, kärnan, i uttalandet. De fall något har 

klippts bort i början, i mitten eller i slutet av en mening markeras det med [---].   

Två till tre prickar efter varandra (…) betyder att intervjupersonen gör en tillfällig paus i 

citatet. För att ytterligare underlätta läsbarheten av citaten har upprepningar och småord 

som till exempel ”typ” städats bort. 

 

3.2.3 Analys 

Alla intervjuer har bandats och skrivits ut så ordagrant som möjligt, även pauser, 

tvekanden noterades. Intervjuanalys har gjorts med hjälp av att växla mellan olika 

angreppssätt och tekniker för skapande av mening i texterna, en arbetsform som Steiner 

Kvale [20] kallar för ad-hoc metod. 

Först har alla de utskrivna intervjuerna lästs igenom grundligt för att få en helhetsbild. 

Därefter har frågorna och svaren ställts upp i en matris för att lättare kunna se likheter 

och skillnader samt eventuella mönster i materialet. I det här skedet gjordes också en 

kvantifiering i form av att räkna hur många som tyckt likadant gällande olika saker. 

Utifrån de mönster som visade sig i matrisen har vissa intervjuer och avsnitt lästs om 

igen för att få en djupare förståelse. Slutligen gjordes en bedömning av vilka delar av 

intervjumaterialet som var mest relevant och intressant att lyfta fram i studien med 

tanke på syfte och problemformulering. 

  



 

9 
 

3.3 Fördjupande kartläggning 
 

Kunskap inhämtat från intervju med IT-enheten, intern dokumentation på Sida och 

hemsidor på internet. 

3.3.1 Beskrivning av IT-organisation  

Här följer en beskrivning av den nuvarande IT-organisationen med outsourcade 

funktioner från tre företag. Under våren 2013 kommer en ny upphandling av IT-tjänster 

göras där tanken är att en och samma leverantör ska ha ett helhetsansvar för driften. 

IT-chef kan ta beslut över större IT-satsningar. 

Intern IT-enhet: Nio anställda som är kravställare och beställare till olika leverantörer 

Fångar in behov från verksamheten. Har funktionsförvaltare för olika funktionsområden 

som är kontakt till olika avdelningar för att fånga in behov.  

Koordinator: Koordinerar drift och support, delvis verksamheten och interna IT-

enheten.  

Driften: bestående av nätverk, servertekniker, applikationstekniker. I dagsläget är 

funktionen outsourcad. Driftpersonelen är inhyrd från ett företag och 

nätverkspersonalen från ett annat. 

Servicedesk: Outsourcade funktion från ett tredje företag. Tar emot ärenden, registrerar 

dem, löser själv de problem som de kan eller skickar vidare till second line t ex 

nätverksteknikern.  De kan även lyfta ärendet till IT-enheten ifall det är en funktion eller 

tjänst som inte finns och eventuellt måste köpas in.  

3.3.2 Problem med nätverk och brandväggar  

När man kopplar upp sig med Sidas laptop på Sidas interna nätverk LAN (Local area 

network) så kan vissa externa funktioner vara blockerade för åtkomst på grund av 

säkerhetsskäl. I en brandväggskonfigurering är vanligtvis alla portar stängda förutom 

standardportarna och då behöver man kartlägga vilka portar som behöver öppnas för att 

släppa igenom trafiken.  

I konferenslokalerna på huvudkontoret Asante och Oasen har IT gjort en speciallösning 

med uttag som är kopplade till ADSL-förbindelse som kommunicerar direkt mot 

internet och den har ingen koppling till interna nätverket. Så vill man streama via kabel 

med t ex laptopens webbkamera så måste man koppla in ADSL-sladden i laptopen samt 

få hjälp av IT att skaffa en temporär statisk IP-adress till den. Efter avslutad sändning 

när man vill komma åt interna nätverket igen så behöver IT-supporten ändra tillbaka IP-

adressen.  
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Ett annat problem är att anställda säger att de inte kan titta på en pågående streaming 

som sänds från huvudkontoret från sin laptop på jobbet. IT tror att problemet i sådana 

fall kan ha att göra med nätverkskonfigurering och att det är många bakomliggande 

kopplingar som kan behöva ses över i Sidas interna IT-miljö. IT föreslår att man testar 

om det fungerar att se en livesändning på kontoret med datorn dockad med kabel 

(ansluten via kabel vid arbetsplatsen) eller urdockad när man surfar med laptopen via 

trådlös uppkoppling någon annanstans i huset. Ifall det inte fungerar så tror IT att det 

kan bero på någon inställning i nätverket eller det kan vara något tillägg som saknas i 

webbläsaren för att kunna se streaming. 

Anställda har upplevt svårigheter att kunna se videor på hemsidan på jobbdatorn när de 

är på kontoret men att det fungerar problemfritt med samma dator hemifrån. 

Problemet är att Sida-datorn inte får kontakt med servern på andra sidan där den 

försöker hämta hem videorna ifrån så det kan vara ett nätverksproblem, någon 

konfigurering i nätverket, eftersom kommunikationen från Sida-datorn routas genom 

det interna nätverket. IT föreslår att kartläggning och felsökning görs av en 

nätverkskunnig tillsammans med en person som vet var filmerna läggs upp och 

publiceras på hemsidan. 

3.3.3 Ambassadernas möjlighet att följa en streaming som görs på huvudkontoret 

Sida ansvarar för IT-driften för tre stycken ambassadkontor och de har samma IT-miljö 

som Sida i Sverige och på de övriga ambassadkontoren är det regeringskansliet som 

ansvarar för IT-driften. Regeringskansliet kommer under närmaste åren att även överta 

IT-driften för de tre Sida-kontoren. IT föreslår att streaming bör läggas upp på en extern 

sida eller på intranätet som ett sätt att underlätta för ambassaderna att få tillgång till den 

då regeringskansliet har striktare policys för IT-säkerheten vid införande av ny tjänst 

eller funktion i IT-miljön. 

När det gäller ambassadernas möjlighet att följa en streaming via hemsidan eller 

Bambuser, så tror IT att bristande bandbreddskapacitet (överföringshastighet) 

utomlands kan göra det svårt för vissa ambassadkontor att ta del av sändningen. Det 

ställer stora krav på bandbreddskapaciteten ifall alla anställda på kontoret vill följa 

streamingen från var sin dator. Utifrån den aspekten tycker IT det är bättre om de 

anställda kan titta på direktsändning gemensamt från en central dator med projektor. 

IT föreslår att innan en direktsändning kanaliseras ut till ett visst ambassadkontor så bör 

man för först fråga vad de har för bandreddskapacitet. Risken kan annars vara att 

direktsändningen tynger ner ambassadkontorets nätverk och stänger ner hela systemet.   

En annan möjlighet kan vara att använda videokonferenssystemet till streaming.  

Fördelar är att videokonferenssystemet har inbyggd mikrofon, högtalare, bättre 

webbkamera, det går dela att skärmen för att visa till exempel en powerpoint-

presentation och en talare samtidigt. Problemet är att ingen vet i dagsläget om det går att 

streama med hjälp av videokonferensanläggningen. IT har ställt frågan till företaget som 

Sida hyr utrustning av men inte fått svar än (läs dec 2012). 

På ambassaderna är det 40 stycken kontor som har Sidas videokonferensutrustning och 

övriga har regeringskansliets. Så småningom kommer de kontor som har Sidas 

utrustning bytas ut mot regeringskansliets. De skilda tekniska miljöerna kommer leda 

till att det troligen inte går streama dem i mellan men man kan ha videomöte live.  
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En fråga i samband med det är hur väl det fungerar ifall det är flera ambassader som ska 

koppla upp sig samtidigt för att följa ett event på huvudkontoret.  

På huvudkontoret i Stockholm kommer det också succesivt bytas ut 

videokonferensanläggningar i samband med att den nuvarande outsourcade 

IT-funktionerna från de tre företagen byts ut mot en leverantör som ska ha ett 

helhetsansvar för driften. Under denna process finns det möjlighet för Sida att se över 

IT-miljön och vilka eventuella behov av utrustning och program som finns. 

3.3.4 Konferenslokalerna Asante och Oasen saknar extrautgång för ljud 

Enligt samtal med AV-huset som sköter service av Sidas ljudutrustning saknar 

konferenslokalerna Asante och Oasen extra ljudutgång för ljud. Därför är det inte 

möjligt att via lokalens tekniksystem koppla in ljud från mikrofoner till exempelvis en 

laptop i samband med en streaming. När AV-huset utför streaming i Sidas lokaler tar de 

med all nödvändig ljudutrustning i form av mixerbord, ljudförstärkare och mikrofoner.  

Enligt AV-huset kan Sida vid behov göra beställning på installering av extrautgång i 

lokalerna. 

3.3.5 Tekniska möjligheter lägga upp stora filmfiler  

Sidas intranät är uppbyggt på SharePoint som plattform. Enligt IT är inte SharePoint 

designad för att vara en videoplattform utan det är mer av en dokument- och 

samarbetsplattform där man kan lägga upp sina arbetsdokument. IT föredrar att 

videofiler läggs upp på en extern sajt som YouTube och därifrån bäddas in på 

SharePoint för att visas i en videospelare på intranätet. Standardstorlek för filer i 

SharePoint (version 2010) är 50 megabyte [23]. Det går att utöka till max 2 gigabyte 

men med hänsyn till att stora filer kan försämra sajtens prestanda. 

 

Varje medarbetare har på sin hemmakatalog max 1,5 gigabyte minnesutrymme. IT 

skulle ju vilja utöka hemkatalogen men det för med sig en andra kostnader med backup 

och storleksutrymme. Användaren kan spara lokalt i datorn vilket ger ett 

lagringsutrymme på cirka 160 gigabyte men då finns det ingen backup på att få tillbaka 

filerna om till exempel datorn skulle gå sönder.  

3.3.6 Möjlighet att använda Skype eller liknande tjänster 

IT har tidigare sagt nej till införande av Skype i verksamheten på grund av 

säkerhetsskäl. De anställda som velat använda Skype har fått installera programmet på 

en separat dator som inte har någon koppling till Sidas interna IT-miljö. 

Däremot finns det planer på att uppgradera den nuvarande versionen av Microsoft 

Office Communicator (kommunikationsplattform med videochatt) [21] till Microsoft 

Office Lync [22] som har flera förbättrade funktioner som t ex kunna kommunicera med 

andra publika kommunikationsplattformar utanför organisationen som Skype.  
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3.3.7 Saknas mjukvara i Sidas laptopar. 

I dagsläget saknas mjukvara för webbkamera i Sidas laptopar samt att den inbyggda 

webbkameran har sämre bildkvalité gällande skärpa. Om det skulle visa sig att Sida 

kommer ha stort behov att kommunicera via video med hjälp av Communicator eller 

Lync alternativt laptopens inbyggda funktioner så kan IT-enheten se över vilken typ av 

programvara som behöver installeras, då det ingår i förvaltningen av IT-arbetsplatsen. 

Under tiden om det är någon köper in en extern webbkamera och den behöver mjukvara 

så kan IT-supporten installera det åt en. 

I dagsläget finns ingen programvara för redigering. Enligt IT är det avdelningen eller 

enheten som behöver någon typ videoredigeringsprogramvara som får köpa in det 

separat och eventuell tillhörande utbildning som behövs för att använda programmet. 

3.3.8 Problem att titta på video på hemsidan från sin iPhone då det inte stöder Flash  

Kommunikationsavdelningen har fått in kommentarer om att det inte går att se videor 

som visas på hemsidan från iPhone eftersom det inte stöder formatet Flash. 

Enligt IT kan inte Sida påverka vilka videoformat som smarttelefonernas 

operativsystem väljer att stödja. Ett alternativ kan vara att koda om hemsidan så att den 

inte använder formatet Flash utan HTML 5 istället. Beslutet för att eventuellt starta ett 

sådant omkodningsprojekt ligger inom förvaltningen av hemsidan där det ingår 

representanter från både IT och kommunikationsavdelningen. 

Ett annat alternativ är att lägga upp videofilerna på hemsidan i ett format som stöds av 

de olika smarttelefonernas operativsystem bestående bland annat av Apple iOS, 

Android och Windows Phone 

Ett tredje alternativ kan vara att bädda in videofilmerna på hemsidan i en videospelare 

som stödjer både html5 och Flash. 

3.3.9 Anlitande av konsulttjänster för avancerade produktioner 

Sida har möjlighet att köpa in externa tjänster på direktupphandling om värdet 

understiger 284 000 kr.  

En konsulttjänst som upphandlats via företaget Citat AB är tjänsten 

Seminarieevenemang där det ingår att leverantören ska erbjuda mötesservice på plats i 

Sidas möteslokaler vid större evenemang, seminarier och konferenser.  

Arbetet består i att hjälpa till med mötes- och presentationsteknik som t ex sätta igång 

powerpoint-presentation, videokonferens och ljudanläggning.  

I dagsläget är mötesservicen/informationsdisken på Sida bemannad vardagar  

kl. 08.30-13.00. Övriga tider efter överenskommelse. Ifall ett större event kräver annan 

utrustning än den som finns befintligt kan leverantören ta in en underleverantör för 

detta.  
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3.3.10 Process vid generell videoproduktion  
Behovet av filmning kommer oftast från någon avdelning eller enhet i form av en 

förfrågan till kommunikationsavdelningen. Kommunikationsavdelningen gör 

bedömning ifall det är värt att genomföra filmproduktionen.  

 

Om de beslutar sig för att gå vidare med filmproduktionen så beställer de produktionen 

av en extern leverantör. 

Ifall det är en enklare produktion ger de oftast uppdraget till Citat AB. Då kan 

personalen i Mötesservice hjälpa till med att med att filma och sedan skickas filerna till 

Citat för redigering. I vissa fall är det avdelningen själv som filmar och därefter 

redigeras materialet av Citat. Kommunikationsavdelningen kvalitetssäkrar att filmens 

innehåll och budskap är bra och därefter levereras filmen till verksamheten. 

Vid mer avancerad produktion gör de avrop, beställningsförfrågan, till externa 

leverantörer och köper in tjänsten. Den utvalde leverantören, inklusive eventuella 

underleverantörer, tar hand om hela produktionsprocessen från manus till färdig 

produkt. Kommunikationsavdelningen i sin tur kvalitetssäkrar filmens innehåll och 

budskap.  

Publicering av video på hemsida och eventuellt YouTube görs vanligen av 

kommunikationsavdelningen själv med eventuell hjälp av inhyrd konsult. 

3.3.11 Videoproduktion i fält - Videoserien Människan i centrum 

Videoserien Människan i centrum har gjorts i två omgångar, under 2011 och 2012. 

Nedan beskrivs processen i framtagning av videorna. Processen är i stort sett liknande 

under bägge år med undantag för några fall där Sida samarbetade med andra 

organisationer.   

Förarbete - Kommunikationsavdelningen identifierade vilken typ av biståndsinsatser, 

områden och länder som skulle lyftas fram i projektet. Därefter identifierade de 

specifika insatser och personer som skulle intervjuas, vilket gjordes i samarbete med 

kollegor från övriga Sida och medarbetare på ambassaderna. 

Praktiska genomförandet - Medarbetare från kommunikationsavdelningen åkte till de 

olika länderna och genomförde intervjuerna på plats. Intervjumaterialet användes till att 

göra videos, artiklar, citat, faktarutor, porträttbilder m.m. 

Efterbearbetning - När det gäller filmingen anlitades lokala filmare. I samband med 

videor som gjordes i Afrika anlitade Sida ett filmbolag i Nairobi som hade ett nätverk 

av frilansande filmare runt om i Afrika som filmade intervjuerna.  

Frilansfilmarna skickade filmmaterialet till kontoret i Nairobi där de redigerades och när 

det var klart skickades videofiler till kommunikationsavdelningen i Stockholm. 

I samband med videor som gjordes i Guatemala användes en lokal producent som 

filmade, redigerade och skickade färdiga filer till kommunikationsavdelningen. Ibland 

beställde ambassaderna själva filmproduktion av lokala filmare där det även ingick 

redigering. 

I Sverige gjordes slutligen en slutjustering av videofilerna genom att lägga till en 

porträttplatta (porträttbild av intervjupersonen) som inledning av varje film samt svensk 

text. Det gjordes av JG Communication som är underleverantör till Citat AB.  
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Videorna publicerades på hemsidan Sida.se och på Sidas konto på YouTube.  

I de fall Sida samarbetade med andra organisationer var förfarandet ungefär som ovan 

med vissa skillnader som att organisationerna stod för det mesta av det praktiska arbetet 

med att intervjua, skriva texter m.m. medan Sida hjälpte till med filmproduktionen. I 

vissa fall valde organisationerna att filma själv. De färdiga videorna publicerades och 

spreds sen i både Sidas och organisationens digitala kanaler. 

3.3.12 Avancerad Streaming i samband med seminarium 

Processen för streaming ser liknande ut som vid videoproduktion att 

kommunikationsavdelningen fångar upp ett behov, gör avvägning i frågan och i de fall 

som beslut tas för att genomföra streamingen så anlitas en extern leverantör för det.  

I många av fallen har det blivit att uppdraget har gått till Citat som i sin tur anlitar sin 

underleverantör AV-huset för streaming.  

Kommunikationsavdelningen kravställer streamingen och kvalitetssäkrar den och 

därefter utför leverantören livesändningen. Leverantören tillhandahåller den bild-, ljus- 

och ljudutrustning som behövs för sändningen samt tekniker för att rigga tekniken 

dagen innan sändning, utföra själva sändningen på sändningsdagen och nermontering av 

utrustningen efter avslutad livesändning.   

Som streamingplattform används Bambuser. 

I samband med mer komplexa livesändningar tar kommunikationsavdelningen fram ett 

körschema som innehåller tidsschema och beskrivning av de olika inslagen i seminariet 

som exempelvis när det är föreläsarna och moderatorn ska tala, när en presentation ska 

visas, tid för frågor, pauser m.m. Kommunikationsavdelningen kan även lägga in 

interaktivitet i livesändningen genom att publiken kan twittra in frågor. Då är det någon 

från kommunikationsavdelningen som ansvarar för att följa twitterflödet på Bambuser. 
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3.4 Kostnader i samband med anlitande av extern hjälp 

 

3.4.1 Kostnader streaming, AV-huset år 2012 

Enligt de underlag som jag har tagit del av så har Sida under perioden  

januari - september 2012 genomfört sex stycken livesändningar med hjälp av AV-huset.  

Kostnaden för dessa streamingar är (netto exklusive frakt och moms):   

19600 kr, 29792 kr, 31360 kr, 38560 kr, 38832 kr, 47620 kr = totalt 205 764 kr,  

medelvärde 34 294 kr. 

Beroende på uppdragets längd och komplexitet är det olika mycket utrustning som har 

hyrts in. Jag har jämfört kostnader för tre liknande faktor med totalbeloppen  

31360 kr, 38560 kr, 38832 kr. 

-1 körtekniker kostnad    från 3000 till 7200 kr  

-1 riggtekniker     från 2400 till 5400 kr 

-1 rivtekniker    från 2400 till 5400 kr 

-Ljusteknik event paketpris   från 2400 till 3840kr  

*Ljudteknik event paketpris   från 9050 till 14960 kr 

**Bildteknik event paketpris   från 14400 till 18000 kr 

 

* Exempel från fakturan totalbelopp 38832 kr där kostnaderna specificerats för sig. 

Utgår från ordinarie priser utan rabatt;  

-Hyra aktiva högtalare, 4 st.  1600 kr  

-Hyra mikrofoner, 4 st.    2080 kr 

-Hyra mixer, 1 st.   1600 kr 

**Exempel från fakturan totalbelopp 38832 kr där kostnaderna specificerats för sig. 

Utgår från ordinarie priser utan rabatt;  

-Hyra bildtillbehör    1200 kr 

-Hyra data/video switch (bildmixer), 2 st.  2800 kr 

-Hyra skärm, 2 st.   752 kr 

 

I ovan faktura tillkommer även kostnader för: 

-Hyra 1 kameratekniker  3600 kr 

-Hyra 2 kameror  3600 kr 

-Hyra 3 st. bärbara PC   3120 kr 

-Hyra 2 st. Armatur  480 kr 
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3.4.2 Kostnad filmproduktion Creo Mediagroup 

Enligt fakturaunderlag jag tagit del av har Sida anlitat företaget Creo Mediagroup för 

filmproduktion vid nio tillfällen under år 2011 och vid ett tillfälle under år 2012. 

 

Jag har jämfört fakturor från perioden 2011-2012 och konstatera att kostanden för 

kortare filmuppdrag med inspelning av intervjuer låg på 16000-ca 25000 kr 

Från juni 2012 finns en faktura gällande inspelning av intervju med kostnad 16060 kr 

exkl. moms. Specificerade kostnader: 

 

-1 fotograf 8000 kr 

-1 producent 500 kr 

-1 reporter  2400 kr 

- kameror  5000 kr 

-Transporter  1060 kr 

 

Ett liknande exempel från juni 2011 med inspelning intervjuer i Almedalen med 

kostnad 19600 kr exklusive moms, specificerade kostnader:  

-Projektledning 1 timme  500 kr 

-Inspelning inkl. rigg och intervjuer 3 timmar, foto och reporter  5400 kr 

-Kamera 2500 kr 

-Redigering 1 dag, varav 0,5 med producent, inkl. utrustning & kodning  11200 kr 

 

Det finns tre större fakturor från år 2011 där totalkostnaden (exkl. moms) för 

filmproduktion är: 

Datum:  Totalkostnad: 

2011-03-22  51900 kr 

2011-03-29  53069 kr 

2011-08-29  45000 kr 
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3.5 Teknisk utrustning och exempel på produktion av rörlig media 
 

3.5.1 Videofilma med iPhone 4S 

Många äger en smarttelefon i dagsläget som innehåller en bra videokamera. I och med 

att smarttelefonen är något man nästan alltid har med sig så är det ett bra verktyg att 

filma korta videofilmer med. På Sida finns det tre modeller av jobbtelefoner bestående 

av iPhone 4s, Samsung Galaxy S II och HTC Titan (äldre telefonmodell).   

I den här rapporten kommer jag ta upp iPhone 4S som exempel för det är den som jag 

har mest erfarenhet av. 

iPhone 4S har en inbyggd 8 megapixel kamera. Videokameran spelar in video med hög 

kvalité 1080 pixlar, HD-kvalité. En timmes videoinspelning kan resultera i en videofil 

med storleken 10,4 gigabyte, vilket ganska snabbt gör slut på telefonens minne som är 

på 16 gigabyte, så därför är kortare videoinspelningar att föredra [24]. 

 Ett scenario är att göra en kort videointervju genom att filma på fri hand med 

telefonen och använda det tillhörande headsetets mikrofon för ljudupptagning. Det 

går även använda telefonens egna inbyggda mikrofon men det blir inte lika bra 

ljud. 

 Ett annat alternativ för bättre ljudupptagning är att använda Fostex-stativ (bild 1) 

[25] för iPhone 4S, som kommunikationsavdelningen har tillgång till. Den har 

följande funktioner: 

 Tre ljudingångar med möjlighet att koppla in sladdburna handmikrofoner, 

myggmikrofon med sladd, trådlösa mikrofoner. Det medföljer två små riktade 

mikrofoner som ger något bättre ljud än telefonens egna inbyggda mikrofon. 

 Möjligt koppla in hörlurar vilket är bra för att kunna lyssna av ljudet under 

inspelning. 

 Fästet har inbyggt volymreglage så man kan skruva upp eller ner volymen vid 

behov. 

 Två gängor för montering på stativ eller tripod. 

 
Bild 1 Fostex –fäste för iPhone  4S med tre ljudingångar  och medhörning via hörlurar.  

Källa: http://www.fostexinternational.com/docs/products/AR-4i.shtml#2 
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Kommunikationsavdelningen på Sida har tillgång till följande kameror som också kan 

användas för enklare videoinspelningar: 

 Systemkameran Nikon D3200 har videofunktion och man kan spela in videofiler 

med storlek upp till 4 gigabyte och tidsgräns upp till 20 min [26]. 

 Liten digitalkamera Canon IXUS 300 HS som det går att filma totalt sett upp till  

1 timme och 20 minuter med 16 GB minneskort men klipplängden för 

videofilerna är max 10 min [27]. 

 

För längre videoinspelningar är det bäst att gå över till vanlig videokamera. En fördel 

är om videokameran har XLR-uttag för att kunna få in ljud i kameran så att det synkar 

med den inspelade bilden. Det gör det även möjligt att koppla in extern mikrofon (med 

sladd eller trådlös). 

 

3.5.2 Enkel streaming med iPhone 4S och Bambuser applikation 

Man kan streama med iPhone 4S och en applikation från Bambuser som laddas ner på 

telefonen.  

När man väl skaffat ett konto via Bambuser så är det enkelt att streama genom att trycka 

på applikationens röda rec-knapp (se bild 2). För bättre ljudupptagning och stabilare 

bild kan man som tidigare nämnts använda Fostex-stativ, koppla in extern mikrofon i 

form av t ex trådlös myggmikrofon och hörlurar för medhörning. Fostex-stativet kan 

fästas fast på ett vanligt kamerastativ vilket är bekvämt för en längre streaming.  

 

För att undvika att videokameran stänger av vid inkommande samtal bör man ställa in 

telefonen på flygplansläge. Därefter behöver man gå över till trådlös uppkoppling, wifi, 

för att Bambusers applikation fortfarande ska ha kontakt med internet. 

 

Bild 2. Streama med Bambusers applikation på smarttelefon. Sändning aktiveras 

genom att trycka på den röda runda knappen. Källa: Egentagen bild från Sida. 
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Annat alternativ är att streama via en laptop och extern webbkamera med inbyggd 

mikrofon och högtalare. Många webbkameror kan vid behov sättas fast på stativ och 

ansluts till datorn via USB 2.0 -kabel [28]. Själva USB-kabeln kan förlängas med 

förlängningskabel exempelvis fem meter [29]. I Sidas två konferenslokaler Asante och 

Oasen behöver man göra nedan arrangemang för att komma ut på internet och få 

tillgång till Bambusers hemsida: 

 IT-supporten behöver sätta in statisk IP-adress på laptopen p.g.a. brandväggen.  

 Ta ADSL-sladden (längd ca 3m) från Asantes eller Oasens teknikskåp och docka 

in den i laptopen. 

 Ändra lilla reglaget på högra sidan av laptopen för att kunna surfa trådlöst. 

 Surfa in på bambuser.com och logga in. Följ instruktioner där gällande streaming. 

 Efter avslutad streaming behöver IT-supporten ändra tillbaka IP-adressen på 

laptopen. Ändra även tillbaka lilla reglaget på laptopen. 

 

Detta alternativ kan resultera i stabilare streaming då man livesänder via kabel i stället 

för wifi. Dock är man begränsad av ADSL-sladdens längd på tre meter som dockas in i 

laptopen. Om man har den externa webbkameran på stativ och ansluter den med 

förlängningskabel för USB till datorn så får man något större räckvidd och flexibilitet 

för bildupptagningen medan det fortfarande behöver tas hänsyn till avståndet med tanke 

på ljudupptagningen. 

 

En begränsning för båda ovan streamingalternativ är att man endast har bild från en 

videokamera vilket kan göra det svårt att på ett bra sätt filma både en föreläsare och 

dennes powerpoint-presentation i bakgrunden.  
 

När det gäller mer avancerad streaming med fler bildvinklar så kan det finnas anledning 

att filma med två eller flera kameror som ansluts till laptopen. I seminariesammanhang 

kan då en kamera filma föreläsaren och den andra powerpoint-presentationen. För att 

skifta bild på ett bra sätt mellan kamerorna kan det vara idé att skaffa ett 

bildmixerprogram till laptopen. Ifall det är flera talare och flera mikrofoner som 

används på seminariet så kan det vara anledning att skaffa en ljudmixer. Bästa 

alternativet för ljudupptagning är om det finns möjlighet att koppla in ljudet från 

seminarielokalens ljudsystem till ljudmixern och där via till laptopen. 
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4. Resultat av intervjuer 

 

4.1 Frågedel om nuläge 

 

4.1.1 Hur Sida arbetar med rörlig media? 

Intervjupersonerna tog här upp ungefär liknande svar så jag väljer att redovisa dem 

i punktform: 

 Videoserien ”Människan i centrum” som innehåller intervjuer med människor 

från samarbetsländer. 

 Filma långa seminarier. 

 Filma personalfest så att de som inte var med på festen kan ta del av det. 

 Livesända (streama) större seminarier.  

 Livesända personalmöte för internt bruk så att medarbetare som arbetar utanför 

Stockholm och utomlands på ambassader ska kunna ta del av det. 

 Videokonferensmöten med personal som arbetar på ambassader. 

 

4.1.2 Syfte med videos 

Det var flera personer som nämnde videoserien ”Människan i centrum” och dess syfte 

att lyfta fram den enskilda människans historia. Nedan är ett exempel: 

”[---] att låta människor berätta sin egen historia [---], få se verkliga människor som 

har blivit hjälpta av svenskt bistånd på ett eller annat sätt [---]”(A). 

Några tog upp syftet att kommunicera resultat. Andra tog upp möjligheten att sprida 

material till en större krets: 

”[---]att kommunicera resultat på ett annat sätt än bara text och bild, det är det ena. 

Sen är det väl just att dom som inte har möjlighet att delta på ett seminarium ändå 

ska kunna ta del av det och det är ju framför allt bra också för våra anställda som 

sitter ute på ambassaderna[---]”(B)  

En annan vinkling var att med video kan man förmedla information i en lättsammare 

form: 

”Det huvudsakliga syftet är ju som allt annat vi gör att öka kunskapen om vad 

biståndet leder till och att det här är ett sätt att göra det intressant och personligt 

och värt att titta på för en publik som inte är så insatt och kanske inte söker liksom 

tung information i skrift sådär om bistånd. [---] ”(F) 
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En person tyckte att korta videointervjuer från seminarier kunde återanvändas som 

dialogmaterial: 

”[---]att vi tar fram intressant kunskap via resurspersoner som vi träffar och att vi 

kan använda dom här videoinspelningarna och spela upp och ha dialog kring i 

workshops o dialogseminarier [---]” (H) 

4.1.3 Syfte med streaming 

Vanligaste förekommande svaret var att öka spridningen på seminarier till sådana som 

inte var med på plats. 

En person ansåg att förutom öka spridningen så var streaming ett bra sätt för öka 

livslängden informationen. 

För en av intervjupersonerna var möjligheten till interaktivitet viktig: 

”Ah det är ju för [---] att få större uppslutning kring just det evenemanget, det är 

även att skapa interaktivitet, att se till att utomstående kan twittra eller komma in 

med frågor och påverka evenemanget som sådant [---]”(D) 

En annan person ansåg att för allmänheten är det nog mindre intressant att följa ett helt 

seminarium medan de som är intresserade av ämnet tittar på ett helt annat sätt. För 

allmänheten kan det vara bra om man klipper ihop till en kortare film med det viktigaste 

ur seminariet, som en slags sammanfattning.  

En person hade följande åsikt om att ambassader ska kunna följa streaming av något 

som händer på huvudkontoret: 

”Ja det är ju viktigt att man på ambassaden kan streama och har den kapaciteten att 

kunna streama om det är nån föreläsning eller delta i debatter som händer [---] men 

det är väldigt sällan man blir inbjuden från ambassaden att delta per 

videouppkoppling eller hur det nu kan lösas, och då känner man sig inte så, man 

känner sig inte som en del av Sida [---]”(K) 

På frågan vilka event som kunde vara intressant för ambassaderna att följa svarade 

intervjupersonen: 

”Men dels är det så klart när biståndsministern kommer eller när det är stora GD-

möten och sånt kan det vara intressant om det är viktigare saker, men sen tror jag 

framför allt det kommer nån expert på nåt område [---] för att prata på Sida [---], 

det finns ju massa med kompetens, kunskap och erfarenheter som är väldigt värdefull 

ute i fält som man skulle vilja vara med och bidra med och också lära sig från sånt 

som händer här hemma då.”(K) 

Å andra sidan var en person mer tveksam till intresset på ambassaderna eftersom: 
 

”[---]vi har svårt som det är att få kollegor som sitter ute på ambassaderna att vara 

med på möten överhuvudtaget via video (notering; videokonferensmöten), dom har 

svårt att avsätta den tiden [---]” (L) 
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4.1.4 Målgrupper  

Intervjupersonerna tog för det mesta upp samma målgrupper som nämns i 

kommunikationsavdelningens årliga kommunikationsplan nämligen: 

 Intresserad allmänhet  

 Unga vuxna och ungdomar 

 Media och opinionsbildare t ex nyhetsredaktioner, riksdagsledamöter, större 

företag, andra myndigheter 

 Samarbetsparter och bransch t ex civila samhällets organisationer som exempelvis 

Rädda Barnen, multilaterala organ så som Unicef, regeringskansliet och andra 

givare. 

 

På frågan vilka interna målgrupper Sida har sa en av intervjupersonerna: 

 

”Det är ju all vår personal... här i Stockholm, personalen i Visby, personalen i 

Härnösand men också dom som är utsända på utlandsmyndigheter och sen så är det 

dom lokalanställda... som då inte pratar svenska utan jobbar på ambassaden och är 

anställd i respektive land.”(E) 

4.1.5 Plattformar 

Nedan är en sammanfattad beskrivning från intervjuerna gällande plattformar: 

 Förr användes Blip.Tv en videosajt liknande YouTube för att lägga in filmer för 

internt bruk men den används inte längre. 

 

 Sida har sedan flera år tillbaka avtal med Qbrick, en extern leverantör av 

videotjänster och streaming. I dagsläget använder de Qbrick huvudsakligen som 

ett slags arkiv för att lagra videos som är av hög kvalité och är tänkt att sparas för 

en längre tid. Hemsidan Sida.se är delvis integrerad med Qbricks system i form av 

ett gränssnitt som gör att det är väldigt enkelt att visa videon på olika delar av 

hemsidan efter att den laddas upp på Qbrick. 

 

 En annan sajt där Sida publicerar mycket videomaterial är YouTube. De 

vanligaste intervjusvaren till varför organisationen använder YouTube är att det är 

den största videosajten för närvarande och de vill nå den befintliga publiken som 

finns där. Det går att bädda in filmer från YouTube på Sidas hemsida. 

 

 När det kommer till livesändningar i realtid använder sig Sida av Bambuser där 

det ingår chattmöjligheter.  
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4.1.6 Nuvarande strategi  

Beträffande om Sida använder sig av någon strategi för rörlig media svarade majoriteten 

av intervjupersonerna nej. En av intervjupersonerna menade att Sidas nuvarande strategi 

är: 

”Nuvarande strategin är att jobba med befintliga plattformar som, så att vi når en 

bredare publik än bara från våra egna plattformar och att använda rörlig media för 

att berätta historier där rörlig media är det bästa sättet att berätta en historia eller 

att öka spridningen på fysiska möten.” (E) 

I den mån Sida mäter synlighet av rörlig media så är det i form av antal tittare.   

Om man hade märkt någon effekt av Sidas arbete med rörlig media sa de flesta som 

svarade på frågan att det hade man inte. Två hade dock sett följande effekt: 

”Jah, vi har märkt… att vi når fler med våra seminarier, det har vi märkt, det är en 

väldigt tydlig effekt, att vi får större spridning och [---] därmed större 

kostnadseffektivitet i kommunikationsaktiviteter.” (E) 

” [---] Det finns ju ett och annat klipp… som har använts globalt utav andra 

organisationer som i sin tur använder i sitt påverkansarbete kring  

EU utvecklingsfrågor och då är det ju en slags vidareinformation eller 

vidarespridning.[---]” (H) 

  

4.2 Frågedel om framtid om två-tre år 

4.2.1 Framtida behov av rörliga medier 

Majoriteten av de svarande tror på att Sida kommer ha ett ökande behov av att 

kommunicera med rörlig media. Nedan följer några exempel inom vilka 

användningsområden som intervjupersonerna ser att man kan använda rörlig media till: 

”[---] ah liksom vår verksamhet är ju framför allt utomlands så då är ju video ett 

väldigt bra sätt att kunna visa upp för folk i Sverige vad det är vi gör [---]” (A) 

”[---] från fältet där man liksom snabbt kan prata med en person och få några citat 

från honom eller henne liksom om vad biståndet har inneburit så att man kan få hela 

tiden ett flöde av den här typen av berättelser liksom. [---] det skulle vara ett bra sätt 

att kunna sprida information, kort och lättillgängligt liksom.” (F) 

”[---]så föreställer jag mig att vi kommer använda det mycket mer och kanske.. så i 

kombination i  text där vi [---] istället för att ett pratminus så kanske man klipper in 

en liten klipp på några sekunder där personen i fråga säger det som man annars 

skulle ha skrivit i ett citat. Ungefär så kan jag tänka mig.” (G) 
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”[---] internt så ser jag jättestor.. potential i det, att få ökad synlighet för resultaten i 

våra projekt, att få vår personal mer synlig för varandra, man beskriver sin 

kompetens bättre och man hittar varandras kompetens lättare i små videoklipp och 

så vidare, jag tror vi kan göra styrelsen betydligt mer synlig och personlig genom 

små intervjuer med dom efter styrelsemöten eller sådana saker, och ledningsgruppen 

också [---]”( D) 

En av de svarande var mer tveksam till eventuellt ökat behov av rörlig media men att i 

sådana fall kunde det användas till att balansera en skev mediabild: 

”Jag vet inte varför behov. Det beror helt på vad vi vill.. göra, om det så att vi vill.. 

ge vår bild av situationen i utvecklingsländer för att balansera en skev mediabild så 

då skulle det krävas avancerade reportage och filmer från våra samarbetsländer 

men det ju, då kräver det något mer än att vi går ut med våra mobiltelefoner och 

filmar, då måste vi i såna fall ha riktiga kameror och göra riktiga filmer. [---]” (L) 

En annan person ansåg att Sida bör titta på rörlig media i form av 

kommunikationsverktyg: 

”Det kommer att ut fler personer i fält och vi kommer vara färre här hemma så att.. 

alltså att hitta det här sättet att närma fältet med Sida är jätteviktigt och avgörande 

[---] Och videoutrustning är jätteviktigt, jag vet inte vad det skulle finnas mer för 

möjligheter, men jag tror inte det handlar om att skicka filmer till varandra utan det 

är mer hur man på daglig basis när man ska kommunicera, [---]” (K) 

Ett annat förslag var att en kort film på tre minuter där en person berättar de viktigaste 

punkterna kan ersätta en skriven rapport på 400 sidor.  

 

4.2.2 Framtida målgrupper 

 

De målgrupper som nämndes var ungefär desamma som i kommunikationsplanen. 

Några trodde på ett större fokus gällande ungdomar.  

Två personer såg gärna ett ökat användande av rörlig media i form av deltagande på 

distans i kontakten med partners. Olika former som togs upp var videokonferens, 

webinars, digitala seminarier och möjlighet att ta med talare via Skype.   

En person trodde på olika former av rörlig media beroende på vilken målgrupp som  

ska nås: 

”Jag tror att vi kommer att använda rörlig media för alla målgrupper fast på olika 

sätt, [---] när vi sänder våra evenemang och sådär så är det ju mer för en initierad 

målgrupp, det är kanske för våra partners och branschen [---] som vill liksom ta del 

av den fördjupade informationen medan för andra intresserad allmänhet, ungdomar 

så är fortfarande dom här lite kortare och lättillgängliga klippen.” (F) 
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4.2.3 Framtida syften 

De vanligaste svaren på framtida syften var att öka kunskapen om biståndet samt att öka 

spridningen av materialet.  

En person ansåg att rörlig media skulle kunna användas till att stärka 

organisationskulturen: 

”[---]om vi gör det på ett medvetet sätt så kan vi stärka organisationskulturen och våra 

värderingar genom att använda rörlig bild till att förmedla såna typer av budskap tror 

jag. Vi kan bli en.. mer samstämmig organisation som driver åt samma håll [---]”(D) 

4.2.4 Framtida strategi för rörlig media 
 
På frågan ”Vilka framtida strategier Sida bör arbeta med? ” kom många olika typer av 

förslag. Jag har valt i detta fall att redovisa dem i punktform: 

 Se över vilken typ av evenemang som ska streamas och på vilket sätt.  

 Se över i vilka sammanhang det är mer lämpligt att göra ett sammandrag, 

sammanfattning av ett evenemang eller lägga upp i videoklipp och redigera 

materialet i efterhand. 

 Analysera vilka plattformar folk använder sig av när de tittar på video och 

streaming samt vilken typ av information vill de ha där. 

 Arbeta med de befintliga plattformarna där målgrupperna redan finns.  

 Ha en tydlig och enkel beställning internt för att genomföra produktion av rörlig 

media eller ha egen kapacitet för att genomföra enklare produktioner. 

 Se över om man behöver förstärka kommunikationsavdelningen eller resurser för 

att kunna producera och hur man ska stödja medarbetare i användandet av rörlig 

media. 

 Hur utrusta sig för att på ett billigare sätt kunna arbeta med rörliga medier? 

 Använda rörlig media för kommunikation där alla parter är delaktiga och aktiva 

istället för information, envägskommunikation till exempel virtuella möten mellan 

huvudkontoret och ambassaderna för utbyte av kunskap och erfarenheter. 

 Integrera olika kanaler mer med varandra t ex intranät, hemsida, sociala medier, 

pressarbete. 

Därutöver var det två intervjupersoner som hade följande funderingar angående 

riktlinjer för rörlig media: 

”[---] nån form av tydlig kommunikation från ledningen skulle behövas kring vad 

man uppmuntrar och inte uppmuntrar, vad man tycker är, hur det här ska hanteras 

[---] jag tror det finns en osäkerhet kring vad ledningen vill och vad som anses vara 

okej [---]”(L) 

”[---] vad vill man kommunicera ut, vad får man kommunicera ut [---] ska vem som 

helst få lägga ut en video eller [---] streama ut ett helt möte till, vilka vem man nu 

väljer till. Så det är en liten fråga kring vad vill Sida kommunicera ut för nånting så 

att det verkligen blir rätt budskap [---]” (I) 
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En annan ansåg att det inte behövs separat policy för rörlig media men möjligen för 

social media: 

”[---] vi har en kommunikationspolicy och vi har en kommunikationsplan liksom och 

[---] det måste finnas med där hur vi jobbar med rörlig media, men en särskild 

policy tror jag inte vi ska ha, [---] ..sociala medier kanske man behöver ha en policy 

för därför att det har en massa konsekvenser liksom när medarbetare är ute på 

sociala medier och säger saker [---] men inte för rörlig media som sådan [---]” (F) 

 

För en annan intervjuperson räcker det med att ha den befintliga 

kommunikationspolicyn: 

” [---] Jag tror inte man ska utveckla en egen policy, [---] vi har en bra 

kommunikationspolicy som säger att vi ska ha verktyg för att kunna jobba effektivt 

för att nå ut med våra budskap till prioriterade målgrupper och så vidare och den, 

den styr och det räcker [---]” (D) 

4.2.5 Var ska Sidas framtida videos och livestreamingar visas, publiceras?  

Av majoriteten som svarade på frågan nämnde hemsidan Sida.se som plattform för 

publicering av rörlig media. Vissa av dessa ansåg att Sida kan arbeta med publicering på 

hemsidan i kombination av dominerande plattformar med många användare t ex 

YouTube.  

En av de svarande ansåg att produktioner av fördjupande karaktär eller för snävare 

målgrupper skulle kunna publiceras på Bambuser eller en egen videoplattform som ägs 

av Sida. 

Även en annan person visade intresse för videoplattform: 

”[---] jag gillade konceptet med att ha [---] en sökbar videosajt [---] folk är mer och 

mer vana nu att liksom kunna titta på video on demand [---]att ha den typen av 

samling tror jag skulle vara bra [---]”(A) 

Ett annat förslag var att skaffa en webtv-funktion till hemsidan där användare själv kan 

välja vad den vill titta på. 

Enligt en annan person borde Sida samarbeta med andra organisationer i 

videoproduktioner för då kan man använda varandras kanaler för att sprida materialet. 

Sedan var det en som menade att innehållet får avgöra var och om det ska publiceras: 

”Det beror återigen på innehållet. Jag tycker inte vi ska publicera saker bara för 

sakens skull eller bara för att visa oss moderna [---] utan då ska det ju vara om vi 

tycker det är nåt särskilt intressant och viktigt som vi har att visa och [---] som vi 

tycker att allmänheten skulle kunna vara intresserad av och lägga ut det på 

hemsidan eller så [---]” (L) 
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4.3 Filma själv 

 

4.3.1 Medarbetare skulle börja göra egna videor? 

Hälften av de svarande är positiva till att medarbetarna börjar göra sina egna videor.  

 

En av dem tyckte att medarbetare internt skulle kunna göra korta videointervjuer, vilket 

skulle kunna vara tidseffektivt då man inte behöver skriva ihop en artikel. Två personer 

såg det som en möjlighet att få in mer filmat material, där den ena anser att materialet 

behöver kvalitetssäkras innan eventuell publicering: 

”Ja men då får vi ju mycket mer material och sen så även om folk gör videos så 

betyder det inte att vi behöver lägga ut alltid, utan vi måste ju ha en kvalitetssäkring, 

men då har vi mycket mer att utgå ifrån också och då är det extra bra med den här 

strategin och liksom säga vad som ska publiceras och vad som inte ska publiceras,  

[---]”(B) 

”Därför att då kunde vi få ett [---] större flöde av såna här berättelser om man gör 

det på ett schysst sätt liksom när man är ute i fält [---] vi reser ju väldigt lite men 

många andra reser ju mycket mer. Och när man är ute, om tar två minuter, ställer 

tre frågor till en person som.. i nåt projekt, [---] och så får man en liten snutt som 

man kan sprida.”(F) 

En person ansåg att man kan göra korta videointervjuer men mer avancerade 

produktioner skulle vara för resurskrävande att göra själv. 

En annan person kunde tänka sig filma men under förutsättning att det finns ett behov: 

”Näh men som sagt, det är väl klart att det är bra och det kan ju vara ett jättebra 

sätt att dokumentera nånting, men det ska användas sen, [---] man vill ju liksom veta 

att det finns någon som faktiskt tycker det här är bra och som kommer att använda 

det sen, kanske till och med att dom har en idé om, om vad det är dom skulle vilja att 

man filmar när man åker ut [---]” (K) 

Två andra personer var mindre positiva till att medarbetarna ska göra egna videor: 

” [---]när du säger kunna producera själv, [---] liksom lägger vi in i begreppet att 

dom ska liksom ska hantera hela liksom hela det tekniska biten själv eller säger man 

att dom ska kunna skriva då manuset, göra presentationen, dom ska kunna klippa 

ihop det liksom, näh där, det kan jag inte tycka det är deras jobb [---]” (J) 

”Hmm [---] det låter lite som att det skulle vara lite problematiskt om enskilda 

medarbetare producerade saker helt på egen hand, det skulle bli lite spretigt kanske i 

Sidas kommunikation som borde vara lite sammanhållen. Samtidigt så har jag väl 

inget personligen mot att nån gör det.. Jag har svårt att se att Sidas ledning skulle 

tycka att det kändes helt bekvämt [---]”(L) 
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4.3.2 Medarbetare skulle börja göra live streamingar själva? 

Några personer tyckte det var bra om medarbetarna livesänder själva, dock nämnde de 

olika kriterier som skulle behöva uppfyllas som att man har ett tydligt syfte och att 

kvalitén blir tillräckligt bra. En av dem hade följande förslag om användning av konton 

på Bambuser: 

”Hm, det skulle också vara jättebra...tror jag..[---] Bambuser verkar ju jätteenkelt 

liksom, det verkar bara vara att trycka på knappen så sänds det på och man kanske 

kan skapa flera konton liksom, man kanske kan skapa ett konto för nåt nätverk eller 

nånting så sänder man sina grejer inom nätverket på det kontot så inte allting måste 

det gå ut [---]” (F) 

En annan tyckte att man behöver se över vilka kanaler medarbetarna kan använda: 

”[---]man får ju.. fundera över då vad det är för kanaler dom använder, [---] om vi 

ska ha det från Sidas konto så, det är väl då man mer  får  fundera över vad är det 

som ska streamas i så fall och så.. det får man ju kanske liksom ta fram nån typ av 

policy för [---]” (A) 

 

En person menade att Sida bör kunna streama enklare saker själv som till exempel ett 

arbetsmöte eller internt möte med intressanta gäster som ambassaderna vill ta del av, 

medan man ska anlita extern hjälp när det gäller avancerade produktioner som kräver 

flera kameravinklar. 

En av intervjupersonerna ansåg att i den mån det ska streamas själv så bör det skötas av 

kommunikationsavdelningen: 

”[---] det skulle vara bra men jag tror det är ganska långt ifrån att vi skulle kunna 

ha den kompetensen hos enskilda medarbetare att genomföra, det tror jag framför 

allt skulle vara i såna fall på kommunikationsavdelningen, att det är liksom en del i 

professionen här att man kan sätta upp en live streaming.” (E) 

 

4.3.3 Medarbetare skulle börja redigera filmat material själva? 

Två personer såg positivt på att medarbetare redigerar själva men de flesta ansåg att 

redigering var för komplicerat eller för tidskrävande för att medarbetare ska göra det 

själv. 
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4.3.4 Situationer där medarbetare själva kan producera rörlig media?  

Några intervjupersoner ansåg att anställda som gör fältbesök kan producera rörlig 

media. Ett exempel på detta: 

”Jag tycker dom kan göra det när dom är ute på, framförallt i fält, men också när 

dom är, dels på fältbesök [---] och sen så kan man också göra det när man deltar i 

möten, när man sitter i givargrupper i Tanzania [---]” (F) 

Andra exempel på situationer som togs upp: 

 I samband med olika seminarier på huvudkontoret som besöks av intressant gäst. 

 Intervjua intressanta personer i samband att man är på externa event som 

Almedalen och Bokmässan. 

 Som ett sätt sammanfatta ett seminarium.  

 Filma i samband med utbildningstillfällen eller göra instruktionsvideos. 

 När medarbetare behöver sprida kunskap och information om sitt 

kunskapsområde. 

En annan gav förslag på att medarbetare kan göra röstinspelade intervjuer med sina 

telefoner: 

”Kan vara på t ex fältresor, när man är utanför kontoret, träffar intressanta 

människor, när man.. till sina reserapporter kan lägga till stöd i form av en bildsatt 

intervju, man kan ju faktiskt göra radio med sin telefon, man behöver ju inte ens se 

folk eller så kan man komplettera med en stillbild men lägga ut ljudet, det kan vara 

ett sätt. [---]” (H) 

 

4.3.5 Situationer där Sida bör anlita extern hjälp för produktion av rörlig media? 

De vanligaste synpunkterna på denna fråga var: 

 När det är mer avancerade videoproduktioner som kräver bra kvalité på ljud och 

bild, mycket redigering. 

 När det är mer avancerade streamingproduktioner som kräver bra kvalité på och 

bild, bildmixer, flera kameror etc. 

 

4.3.6 Bild- och ljudmässig kvalité 

Flera som säger att produktioner för externa målgrupper ska ha bra bild, inte lika höga 

krav om personal själv ska filma till exempel intervjuer ute i fält. 

 

Vissa anser att det alltid bör vara bra bildkvalité för att det är Sida som myndighet som 

är avsändare. 

 

När det gäller ljud var alla överens om att det ska vara bra kvalité då risken är att 

publiken annars stänger av. 
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4.3.7 Möjligheter med att medarbetare själva producerar rörlig media? 
Några av intervjupersonera tog upp möjligheten att man kan få en större mängd filmat 

material. 

 

Tre intervjupersoner ser möjlighet till att kunna få tillgång till fler exempel om hur 

biståndet ser ut: 

”[---] väldigt mycket av det materialet som handlar om bistånd och som vi sprider i 

Sverige, det producerar vi här i Sverige, men om vi producerade det i fält där 

biståndet pågår hela tiden då skulle vi skapa en helt annan bild av hur biståndet 

faktiskt ser ut [---]” (F) 

En person nämnde möjligheten till att få ett mer personligt tilltal i kommunikationen 

och ett sätt att lyfta fram medarbetares expertis. 

En av intervjupersonerna såg både fördelar och nackdelar med att börja använda rörlig 

media: 

”[---] man kan kommunicera ut sitt eget arbetsområde, sitt eget ämne på ett helt 

annat sätt kanske för det är stor skillnad på video och den här personliga touchen 

jämfört med kanske ett formellt dokument [---] Och sen är ju frågan kring hur vill 

verksamheten, hur skulle dom ta emot att börja spela in sig själva eller kollegor eller 

enhetsmöten eller liknande och sen själva vara den som måste redigera [---]. ” (I) 

 

Två respondenter var mindre positiva till möjligheten att själva producera rörlig media: 

”[---] jah men då måste ju alla förutsättningar finnas för det. [---] Jag menar idag 

så har vi ju inte riktigt det, vi får ju betala jättemycket om vi vill att dom, det här 

bolaget vad dom nu heter som är här nere ska komma och bara filma, och då sätter 

dom bara upp en videokamera och går, så att inte heller att det blir så bra så.” (J) 

 

”Möjlig.. beroende på folks intresse men jag tycker inte det ska vara nåt krav, det 

kan inte vara nåt krav för det, för det är ytterligare liksom  någonting som man ska 

lära sig som många inte kan, jag kan inte, jag vet inte, och det kan man såklart lära 

sig men ska man prioritera det i relation till vad? För det är ju att man har mycket 

att göra.” (K) 
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4.3.8 Svårigheter med att medarbetare själva producerar rörlig media? 

Flera intervjupersoner tog upp att det kan bli skillnader i kvalité. En av dem såg både 

för- och nackdelar med det: 

”[---]så är det ju att det blir av lägre kvalité än om en professionell filmare skulle 

göra det.. och att man kanske inte är lika...målgrupps.. att man inte tänker lika väl så 

att säga när man har upphandlat nån för att göra nånting, men det man vinner är ju 

spontaniteten och direktheten [---]” (G) 

Å andra sidan var det en av dem som tyckte att det fanns en stor risk för försämrad 

kvalité: 

”Svårigheterna skulle väl vara i att kvalitén kan bli jäkligt lidande, alltså för det 

kräver ändå sitt hantverksskap kan jag tänka mig, så där skulle kanske jag föreslå att 

håll dig inom KOM (kommunikationsavdelningen) tillsammans med en extern 

partner, snarare än att Sidas.. jah interna användare ska kunna hantera det och sen 

så byts personalen ut, det kommer ersättningspersonal som måste ta över det 

ansvarsområdet.. [---]” (I) 

Några tog upp svårighet med tidsbrist och konflikt i prioritering av arbetsuppgifter. Ett 

exempel på det: 

”[---]det kan ju också vara en konflikt när det gäller prioritering i var och ens arbete 

i vardagen…det ska vara en balans mellan den tid det tar att lära sig det här och 

genomföra det och ta hand om det till skillnad från att man lägger ut det på en 

konsult [---] man får ta ett steg i taget och inte förvänta sig att personalen är 

fullfjädrad med en gång utan det får vara en period där man får känna sig för och 

tillägna sig den här nya möjliga sättet och dokumentera[---]” (C) 

En person tog upp svårigheten med att hur filmat material ska hanteras, det vill säga på 

vilket sätt ska det dokumenteras, registreras och arkiveras samt hur man kan skicka 

tunga filer. 

En aspekt som nämndes var svårighet med etiska aspekter: 

”[---] man behöver veta att personen som man då intervjuar, pratar med eller filmar 

tycker att det känns ok. Så det finns en etisk aspekt i att filma nån, särskild om dom 

kanske är i en utsatt situation [---]” (E) 

 

En av intervjupersonerna såg risk med att material med fel budskap eller innehåll kan 

spridas på öppna kanaler som YouTube, vilket kunde skada Sidas varumärke. 
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4.3.9 Vad kan underlätta för medarbetare att komma igång med videoproduktion? 

Det var flertalet som tog upp att exempel på utbildning, avsatt tid, övning, utrustning 

och några som går före och visar föredöme. 

 

En person ansåg att det behövs hjälp från IT för att få en tekniskt fungerande 

infrastruktur. 

Två personer såg att det borde finnas tillgänglig kompetens/support inom huset för 

rörlig media, helst på heltid. 

 

En annan ansåg att det behövs tydliga riktlinjer för rörlig media: 

”Jag vet inte, tydlighet kring vad ledningen vill att vi ska göra är väl nummer ett, 

nummer två är väl att kommunikationsavdelningen köper in såna här enkla 

bordsstativ som vi kan använda till våra iPhones och Samsung-mobiler [---] ifall det 

nu är så att vi uppmuntras att filma seminarier och sånt.” (L) 

En person ansåg att det är många förutsättningar som behöver samspela med varandra: 

”[---] men allting måste ju finnas, det måste liksom, det måste vara tillåtet, det måste 

finnas kunskap, det måste finnas utrustning för att kunna göra det och tydligt att det 

då är det som prioriteras framför att läsa den här rapporten eller vad man skulle ha 

gjort i stället som faktiskt är avgörande [---]…Jag tycker hela grundfrågan är ju, 

finns behovet  

[---]” (K) 
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5. Diskussion 
 

5.1 Diskussion utifrån intervjuresultaten 

 

5.1.1 Syfte 

De vanligaste förekommande svaren från resultatdelen gällande syfte med rörlig media 

var: 

 Syftet med videor är att öka kunskapen om biståndet och dess resultat och ett sätt 

att lyfta fram den enskilda människans berättelse. 

 Syftet med streaming är att personer som inte kan komma till själva eventet kan ta 

del av det och samtidigt få större spridning på materialet. 

En intressant iakttagelse var en persons önskemål om att medarbare på ambassader 

oftare bör bli inbjuden att ta del av viktiga och intressanta händelser i Sverige för att 

känna sig som en del av Sida medan en annan upplevde att personal på ambassader har 

svårt att avsätta tid till vanliga videokonferensmöten. 

Frågan är om de flesta anställda på ambassaderna har intresse av att ta del av 

huvudkontorets seminarier och andra typer av informationstillfällen men att de har svårt 

att avsätta den tiden på grund av att de har mycket att göra. Eller kan det vara så intresse 

och behov av att ta del av sådana informationstillfällen ser olika ut för varje 

medarbetare.  

5.1.2 Framtida behov av rörlig media 

Majoriteten tror att Sida kommer ha ett behov i framtiden att kommunicera med rörlig 

media. 

Speciellt tas behov upp av kortare videoklipp i form av exempelvis intervjuer från 

fältbesök, använda videoklipp i artikel istället för skrivna citat och som ett sätt att 

synliggöra medarbetare och ledning. 

En tolkning som jag gör här är att behovet av korta videoklipp framöver verkar vara 

större än behovet av direktsända seminarier. 

Ett annat behov som nämns är att närma ambassadkontoren i fält med huvudkontoret i 

Stockholm med hjälp av bland annat kommunikationsverktyg innehållande rörlig bild 

som till exempel videosamtal. 

5.1.3 Målgrupper  

På frågan nuvarande och framtida målgrupper var det ingen större skillnad i svaren. 

Externa målgrupper som togs upp var intresserad allmänhet, unga vuxna, media och 

opinionsbildare samt samarbetsparter och bransch. Interna målgrupper bestod av 

medarbetare i Härnösand och Visby, utsänd personal på utlandsmyndigheter 

(exempelvis ambassader) samt lokalanställda vid respektive ambassad.  
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Ett intressant förslag i det här sambandet är att använda videoklipp som en form av 

lättsam information till allmänhet och ungdomar medan sändning av hela seminarier är 

mer intressant för välinsatta målgrupper, exempelvis samarbetspartners, som vill ta del 

av fördjupad information. 

Överhuvudtaget tror jag det är bra att fundera över vilket format som passar vilken 

målgrupp bäst. 

 

5.1.4 Möjligheter och utmaningar med att anställda producerar rörlig media  

Situationer där Sida borde fortsätta anlita extern hjälp var enligt intervjupersonerna vid 

avancerad videoproduktion innehållande mycket redigering och avancerad streaming 

med krav på flera bildvinklar och höga krav på bild- och ljudkvalité. 

Situationer där medarbetare själva kunde producera rörlig media nämndes exempel som 

att göra videointervjuer eller videofilma i samband med fältbesök, på seminarier, besök 

av intressanta gäster, dokumentation av egna arbetsområdet alternativt utbildningar. 

De flesta ansåg att det ska vara höga krav på kvalité när man tar in extern leverantör för 

produktion av rörlig media men det behöver inte vara lika höga krav då anställda 

genomför egna produktioner. 

De möjligheter som lyftes fram med att medarbetare producerar rörlig media var att få 

tillgång till mer filmat material och fler exempel på hur biståndet ser ut. 

Saker som kan underlätta för anställda att komma igång med egen produktion var enligt 

intervjupersonerna utbildning, avsatt tid, övning, utrustning, några som går före och 

visar föredöme. 

Risker och svårigheter som togs upp var skillnader i kvalité, tidsbrist bland anställda, 

konflikt i prioritering av arbetsuppgifter, risk för spretig kommunikation och att 

felaktiga budskap sprids som kan skada Sidas varumärke. 

Andra faktorer som nämns är osäkerhet bland medarbetare om hur ledningen vill att de 

ska arbeta med rörlig media som t ex vem i organisationen får publicera material i Sidas 

namn, vilken typ av innehåll och budskap som får läggas ut samt hur rörlig media 

prioriteras i relation till ordinarie arbetsuppgifter.  

Här kan det vara bra att inkludera ledningen i ovan diskussion och även se över behov 

av eventuella riktlinjer för arbete med rörlig media med publicering på 

mediedelningssajter som YouTube och Bambuser. 

Vissa menade att det inte ska ligga på enskilda medarbetares ansvar att producera rörlig 

media utan det är en arbetsuppgift som bättre sköts av kommunikationsavdelningen 

alternativt att det borde finnas tillgänglig kompetens/support inom huset för rörlig 

media, helst på heltid. 
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Jag kan förstå att hög arbetsbelastning kan göra att vissa inte känner sig lockade av att 

arbeta med rörlig media. Dock kan rörlig media i vissa situationer vara mer 

tidsbesparande än traditionell media som till exempel att spela in en kort videointervju 

med sin telefon i stället för att skriva ett reportage. 

Så enklare videoproduktion som att spela in videointervju på några minuter med hjälp 

av smarttelefon tycker jag nästan alla borde kunna göra för tekniken är nästan 

densamma som att fota med mobilen. 

När det gäller mer tidskrävande uppdrag som att streama ett helt seminarium kan jag 

tycka det vore bra om det finns tillgänglig support för rörlig media på Sidas 

huvudkontor. Ett förslag är att bygga ut supporten för Mötesservice och ha den 

bemannad på heltid i stället för som nu vardagar kl. 08.30-13.00.  

5.1.5 Producera själv kontra anlita extern leverantör 

Sida som organisation skulle kunna bli mer kostnadseffektiv gällande rörlig media ifall 

medarbetare kan göra enklare videoproduktioner själv och man slipper anlita externa 

leverantörer för det.  

Enklare streaming för till exempel interna målgrupper skulle kunna skötas i egen regi 

med hjälp av support från Mötesservice. Dock vet jag inte hur stor eventuell besparing 

det är att ta in konsulter som arbetar heltid på Mötesservice jämfört med att köpa in 

tjänsten vid behov.  

Avancerad streaming- och videoproduktion tror jag det bästa alternativet är att fortsätta 

upphandla de tjänsterna externt så som man gjort hittills. 

När kommunikationsavdelningen får in en förfrågan om video eller streaming kan de 

förslagvis se över följande faktorer vid avvägning om produktionen ska genomföras, av 

vem och i vilket format: 

 Syfte? Dokumentation av event, öka kunskap om bistånd och dess resultat, 

fördjupad information, annat? 

 Vilken målgrupp riktar det sig till? Internt, externt?  

 Format? Video; korta eller långa videoklipp? Behov av redigering? Eller ska det 

livesändas? 

 Krav på bild- och ljudkvalité? Vad är tillräckligt bra kvalité i sammanhanget? 

Krävs flera bildvinklar? Behövs både talare och powerpointpresentation synas 

bra? 

 Var ska det visas? På intranätet, hemsidan, extern sajt, sociala medier? 

 Enklare eller avancerad produktion? 

 Vem ska utföra det? Kan det göras i egen regi eller ska tjänsten köpas in?  
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5.2 Tekniska förutsättningar gällande IT-miljön 
 

På huvudkontoret i Stockholm kommer de nuvarande outsourcade it-funktionerna från 

de tre företagen byts ut mot en leverantör som ska ha ett helhetsansvar för driften och 

servicedesken. Under denna process finns det möjlighet för Sida att se över den tekniska 

infrastrukturen när det gäller rörlig media. Några exempel nedan: 

 Begränsning att kunna streama via kabel ansluten till exempelvis laptop då Sidas 

interna nätverk av säkerhetsskäl blockerar åtkomst till vissa externa funktioner. 

För att få åtkomst behövs vissa portar öppnas i brandväggen för att släppa igenom 

trafik. 

Undantag är konferenslokalerna Oasen och Asante som har ADSL-förbindelse 

vilket möjliggör streaming via kabel om man ansluter laptopen med ADSL-kabeln 

och får en temporär statisk IP-adress av IT-supporten. 

Frågan är det är tillräckligt med att de här två lokalerna har ADSL-förbindelse 

eller om det behöver installeras i flera lokaler. Annat alternativ är att göra en mer 

grundlig genomsyn av brandväggen och dess portar med hjälp av en 

nätverkstekniker. 

 Problem med att se pågående streaming och videor på hemsidan på jobbdatorn när 

man är på kontoret. En möjlig orsak till detta är någon form av nätverksproblem 

som kan kräva att felsökning och kartläggning görs av nätverket. 

 

 Bristande bandbreddskapacitet utomlands kan begränsa för vissa ambassadkontor 

att följa streaming med tillfredsställande kvalité. 

 

 I dagsläget får inte Skype användas för videosamtal på grund av säkerhetsskäl: 

Dock finns det planer på att uppgradera nuvarande kommunikationsplattformen 

Communicator med videochattfunktion till en nyare version Lync med vars hjälp 

man kan kommunicera med andra typer av kommunikationsplattformar som 

exempelvis Skype. 

 

 Konferenslokalerna Oasen och Asante saknar extra utgång för ljud vilket 

begränsar möjlighet att via lokalens tekniksystem koppla in ljud från mikrofoner 

till exempelvis en laptop i samband med en streaming. AV-huset kan installera en 

sådan vid behov. 
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5.3 Val av plattformar 
 

I dagsläget använder sig Sida av Qbrick för att lagra videor av bättre kvalité och bädda 

in dem därifrån till hemsidan. För att nå en bredare krets så väljer man att även 

publicera videor på YouTube som har många användare och för livesändningar används 

Bambuser som plattform. 

 

Nackdelen med gratistjänster som YouTube är att man inte har full kontroll över 

materialet längre och inte kan styra vilken reklam som YouTube väljer att lägga i 

anslutning till själva videorna eller sidan i sig. 

 

Ett alternativ kan då vara att skaffa en betallösning som exempelvis Qbrick eller 

23Video som gör att man slipper reklam och äger materialet fullt ut samt kan få support 

via mail och telefon. I dagsläget betalar Sida 7000 kr månaden exklusive moms för ett 

webb-tv abonnemang som ger 20 gigabyte videolagring, 50 gigabyte trafik och 

möjlighet att samla många filmer i samma spelare och bädda in den på valfri plats på 

den egna hemsidan. 

 

23Video erbjuder möjlighet för organisationer och företag att skaffa en egen anpassad 

video-webbsida för kostnad av 3990 kr/månaden. Ur kostnadssynpunkt tycker jag att 

23Video är ett bra alternativ till Qbrick. 23Video hade även en Open Upload-funktion 

vilket innebär att externa användare kan ladda upp videofiler till videosajten men de blir 

inte synliga förrän de har godkänts och publicerats av webbredaktören. Den funktionen 

kan komma till nytta i de fall anställda utomlands ska överföra videor på ett smidigt sätt 

till verksamheten. 

 

Vimeos betallösning Vimeo Pro kan också vara ett alternativ till YouTube om man vill 

slippa reklam och är nöjd med support via Vimeos hemsida eller att maila in till dem. 

 

Alla plattformar säger sig stödja html5. Dock har YouTube än så länge en frivillig 

testversion av HTML5-spelare som konsumenter kan använda vid behov.  

 

Kommunikationsavdelningen har fått kommentarer om att det inte går att se videor på 

hemsidan från iPhone. Ett sätt att felsöka kan vara testa bädda in videos på hemsidan 

med hjälp av olika videospelare som stödjer html5 och se om det gör någon skillnad. 

Vid eventuellt byte av videoleverantör se om deras tjänst även fungerar på mobila 

enheter som smarttelefoner och surfplattor. 
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6. Slutsatser 
 

Kommunikationsavdelningen har märkt ökad efterfrågan på rörlig media och troligen 

kommer det inte att minska framöver. Det finns en del att göra för att rörlig media ska 

bli en naturlig del av verksamheten och ses som ett kompletterande 

kommunikationsverktyg till de traditionella medierna med text och stillbilder.  

6.1 Förslag på åtgärder 
 

 Fundera över strukturen för arbetet rörlig media när det gäller vem i 

organisationen ska kunna publicera material i Sidas namn, behöver material 

kvalitetssäkras innan det publiceras och vem ska göra det i sådana fall samt hur 

rörlig media ska hanteras i verksamheten avseende eventuell dokumentering, 

registrering, arkivering och överföring av tunga videofiler. 

 

 Förankra arbetet beträffande rörlig media med Sidas ledning gällande behov, 

resurser och prioritering av rörlig media kontra ordinarie åtaganden i 

verksamheten. 

 

 Förankra även arbetet med rörlig media med medarbetare i verksamheten 

exempelvis att de kan komma med egna förslag i samband med möten och 

workshops. 

 

 Se över behov av att ta fram eventuella riktlinjer för rörlig media, antingen separat 

eller i form av förtydligande i den generella kommunikationspolicyn. 

 

 Inkludera IT-enheten i arbetet med rörlig media för att se över den tekniska 

infrastrukturen och eventuella behov av utrustning och programvara. Ett sätt kan 

vara att starta speciellt projekt mellan IT-enheten och 

kommunikationsavdelningen. 

 

 Fundera över att bygga ut den befintliga supporten på Mötesservice så att den 

även ska innehålla service för enklare video- och streamingproduktion samt 

enklare redigering. 

 

6.2 Fortsatt arbete  
 

I intervjuerna framkom önskemål om att Sida bör se över hur man ska närma 

ambassadkontoren i fält med huvudkontoret i Stockholm. Kommunikationsverktyg i 

form av videosamtal, videokonferensanläggning och möjlighet att ta del av streaming 

kan ingå som del i detta. Dock kan en djupare studie behöva göras av hela 

kommunikationsprocessen mellan fält och huvudkontoret gällande 

kommunikationskanaler som intranät, hemsida, mail, telefon, chatt, trycksaker m.m. 



 

39 
 

7. Referenser 
 

[1] Inbäddningskod. Computer Sweden. 2013. 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=inb%E4ddningskod (Hämtad 2013-02-10) 
 
[2] Sanjoy 
, Paul.  Digital video distribution in broadband, television, mobile and converged networks. 
Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley, 2011, 3-5. 
 
[3] Levinson, Paul. New New Media. Penguin academics. Boston : Allyn and Bacon, 2009, 1. 
[4] Nielsen, Jakob. Usability engineering. Chestnut hill, MA: AP Professional. 1993, 26. 

[5] Stakston, Brit. Gilla!: dela engagemang, passion och idéer via sociala medier. Stockholm : 

Idealistas, 2011, 97. 

[6] YouTube. Statistik. 2013. http://www.youtube.com/t/press_statistics (Hämtad 2013-02-10) 
 
[7] Göransson, Andreas. MacWorld. Videokampen - Vimeo mot Youtube. 2012. 
http://macworld.idg.se/2.1038/1.463404/videokampen---vimeo-mot-
youtube?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MacWorld
Artikelimport+%28MacWorld+artikelimport%29# (Hämtad 2013-02-08) 
[8] YouTube. YouTubes HTML5-videospelare. 2013. http://www.youtube.com/html5 
(Hämtad 2013-02-06) 

[9] Vimeo. Basic Accounts. 2013. http://vimeo.com/help/faq/basic_accounts (Hämtad 2013-

02-08) 

[10] Vimeo. Why Wait – Join Vimeo Plus Now! . 2013. http://vimeo.com/plus (Hämtad 2013-
02-08) 
 
[11] Vimeo. Vimeo PRO: Join the resolution. 2013. http://vimeo.com/pro (Hämtad 2013-02-08) 
 
 [12] Bonsack, Nicholas. Macworld. Vimeo rolls out Flash-free HTML5 video player. 2010. 
http://www.macworld.com/article/1145836/vimeo_html5.html (Hämtad 2013-02-08) 
[13] Qbrick. Web TV Professional. 2013. 

http://www.qbrick.com/Products/WebTVProfessional.aspx (Hämtad 2013-02-09) 

[14] Qbrick. WEB TV PROFESSIONAL 3.0 (pdf). 2010. 

http://www.qbrick.com/Libraries/Produktblad/WEB_TV_PROFESSIONAL_3.sflb.ashx  

(Hämtad 2013-02-09) 

[15] 23Video.Video-webbplatser brukade vara komplicerade. Men så skapade vi 23 Video. 

2013. http://23video.se/tour (Hämtad 2013-02-09) 

[16] Bambuser. Bambuser help. 2013. http://bambuser.com/help (Hämtad 2013-02-09) 

[17] Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Kroh. Forskningsmetodik : om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund : Studentlitteratur, 1991, 12-13. 

[18] Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997, 117-121. 

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=inb%E4ddningskod
http://www.youtube.com/t/press_statistics
http://macworld.idg.se/2.1038/1.463404/videokampen---vimeo-mot-youtube?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MacWorldArtikelimport+%28MacWorld+artikelimport%29
http://macworld.idg.se/2.1038/1.463404/videokampen---vimeo-mot-youtube?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MacWorldArtikelimport+%28MacWorld+artikelimport%29
http://macworld.idg.se/2.1038/1.463404/videokampen---vimeo-mot-youtube?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MacWorldArtikelimport+%28MacWorld+artikelimport%29
http://www.youtube.com/html5
http://vimeo.com/help/faq/basic_accounts
http://vimeo.com/plus
http://vimeo.com/pro
http://www.macworld.com/article/1145836/vimeo_html5.html
http://www.qbrick.com/Products/WebTVProfessional.aspx
http://www.qbrick.com/Libraries/Produktblad/WEB_TV_PROFESSIONAL_3.sflb.ashx
http://23video.se/tour
http://bambuser.com/help


 

40 
 

[19] Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, 2011, 43 

[20] Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997, 184. 

[21] Microsoft Office. Microsoft Office Communicator 2007 R2 Product Overview. 2013. 

http://office.microsoft.com/en-au/communicator-help/microsoft-office-communicator-2007-

r2-product-overview-HA010203715.aspx (Hämtad 2013-02-09) 

[22] Bradley, Tony. PCWorld. Five reasons Microsoft Lync 2013 matters. 2012. 

http://www.pcworld.com/article/2014005/five-reasons-microsoft-lync-2013-matters.html 

(Hämtad 2013-02-09) 

[23] Jumblatt, Robert. 2011. Top Six Questions about SharePoint Storage Limits: SharePoint 

2007 vs. SharePoint 2010. SharePointBlog, 29 sep. http://corebix.com/top-six-questions-

about-sharepoint-storage-limits-sharepoint-2007-vs-sharepoint-2010(Hämtad 2013-02-10). 

[24] iMore. 16GB, 32GB, or 64GB: Which iPhone 4S capacity should you get?. 2011. 

http://www.imore.com/16gb-32gb-64gb-iphone-4s-capacity (Hämtad 2013-02-10). 

[25] Fostex. AR-4i: Audio Interface for iPhone 4. 2013. 

http://www.fostexinternational.com/docs/products/AR-4i.shtml#1 (Hämtad 2013-02-10). 

[26] Nikon. Digitalkamera D3200 Referenshandbok. 2013, s. 89. 

http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/D3200/D3200RM_Se_01.pdf (Hämtad 2013-

02-10). 

[27] Scribd. IXUS 300 HS Användarhandbok för kameran. 2013, s. 30. 

http://www.scribd.com/doc/32371192/Canon-IXUS-300-HS-Anvandarhandbok-Svenska 

(Hämtad 2013-02-10). 

[28] Logitech. Setup GuideLogitech® HD Pro Webcam C920. 2012, s. 52-53. 

http://www.logitech.com/assets/45920/2/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf 

(Hämtad 2013-02-10). 

[29] 24.se. Förlängningskabel USB 2.0 – Aktiv -5m. 2013. http://www.24.se/forlangningskabel-

usb-20--aktiv--5m-p-19408-c-759.aspx (Hämtad 2013-02-10). 

  

http://office.microsoft.com/en-au/communicator-help/microsoft-office-communicator-2007-r2-product-overview-HA010203715.aspx
http://office.microsoft.com/en-au/communicator-help/microsoft-office-communicator-2007-r2-product-overview-HA010203715.aspx
http://corebix.com/top-six-questions-about-sharepoint-storage-limits-sharepoint-2007-vs-sharepoint-2010
http://corebix.com/top-six-questions-about-sharepoint-storage-limits-sharepoint-2007-vs-sharepoint-2010
http://www.imore.com/16gb-32gb-64gb-iphone-4s-capacity
http://www.fostexinternational.com/docs/products/AR-4i.shtml#1
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/D3200/D3200RM_Se_01.pdf
http://www.scribd.com/doc/32371192/Canon-IXUS-300-HS-Anvandarhandbok-Svenska
http://www.logitech.com/assets/45920/2/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf


 

41 
 

8. Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Nuläge 
 
- Hur länge har du arbetat som ansvarig för X på Sida?  
 
- Vilka ansvarsområden ingår i ditt arbete?  

 
- På vilka sätt arbetar du med rörlig media som t ex video? 

- Hur ser du på rörlig media som medieform? Alt 

Rörlig media versus traditionell media som text och bild? Ser du någon stor skillnad? 

- När började Sida använda er av rörlig media som t ex videos? Hur kom ni igång med detta? 
 
- På vilket sätt arbetar Sida i dagsläget som organisation med video? Internt? Externt? 

- På vilket sätt arbetar Sida i dagsläget som organisation med att streama live? Internt? 

Externt? 

- Alt (Vilka olika typer av videos har Sida tagit fram hittills? Varför, varför inte?) 

- Alt (Vilka olika typer av live streaming har Sida gjort hittills? Varför, varför inte?) 

- Kan du berätta hur processen ser ut för videoproduktion från idé till färdig produkt? 

- Kan du berätta hur processen ser ut för live streaming från idé till färdig produkt? 

- Ni tar i dagsläget hjälp av konsulter utifrån för arbete med rörlig media. Kan du berätta mer 

vilken typ av uppgifter de hjälper er med? 

- Vad är det huvudsakliga syftet med videorna som tagits fram hittills? Internt? Externt? 

- Vad är det huvudsakliga syftet med live streamingarna som har gjort hittills? Internt? 

Externt? 

- Vad har Sida haft för mål med rörlig media hittills? 

- Vilka målgrupper i dagsläget vill Sida som organisation nå med sina videoproduktioner? 

- Vilka budskap har varit viktiga hittills i Sidas arbete med rörliga medier? 

- Hur viktigt är det för Sida som organisation att synas i form av rörlig media?  
 
- Vilka är Sidas nuvarande strategier för rörlig media? 
 
- Hur mäter ni effekten av synlighet i form av rörlig media? 
 
- Vad har ni sett för effekter av att Sidas arbete med rörlig media hittills? 
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- Hur arbetar ni med sökoptimering av er rörliga media? 
 

- I dagsläget har ni olika plattformar som ni använder för video t ex Youtube, Bambuser och 

Qbrick. Hur kommer det sig att Sida har valt att använda dessa? 

- Vilken plattform använder ni er mest av och varför? 

- Vilken plattform använder ni er minst av och varför? 

Framtid närmaste 2-3 åren 

- Hur ser du på Sidas framtida behov av att skapa och kommunicera med hjälp av rörlig 

media? 

- Hur ser du på Sidas framtida behov av rörlig media versus traditionell media som text och 

bild? Ser du någon stor skillnad? 

- För vilka framtida målgrupper tror du Sida kommer att ha behov av att använda sig av rörlig 

media? 

- Vilka budskap tror du kommer vara viktiga i Sidas fortsatta arbete med rörliga medier? 

- Vad för syfte ser du med Sidas framtida arbete med rörlig media? 

- Ser du någon trend gällandes rörliga medier som du tror kommer att växa?  
 
- Var tycker du att Sidas framtida videos och livestreamingar ska visas, publiceras? Hemsida, 

intranät, olika webbsidor? 

- Vilka framtida strategier tror du Sida bör arbeta med när det gäller rörlig media? 

- Vad hoppas du att se för effekter av en framtida strategi alt policy för rörlig media? 

 

Själva producera rörlig media 

 

- I dagsläget tar Sida för det mesta hjälp utifrån när det gäller videoproduktion och 

streaming. 

- Hur ser du på om medarbetare skulle börja göra egna videor? 

- Hur ser du på om medarbetare skulle börja göra live streamingar själva? 

- Hur ser du på om medarbetare skulle börja redigera filmat material själva? 

- I vilka situationer tycker du att medarbetare själva kan producera rörlig media?  

Varför, varför inte? 

- I vilka situationer tycker du att Sida kan anlita extern hjälp för produktion av rörlig media? 

Varför, varför inte? 
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- Vilken bildmässig kvalité tycker du rörlig media som t ex videor bör ha?  

För Internt bruk? För Externt bruk? 

- Vilken ljudmässig kvalité tycker du rörlig media som t ex videor bör ha?  

För internt bruk? För externt bruk? 

- Vilka möjligheter ser du med att medarbetare själva producerar rörlig media? 

- Vilka svårigheter ser du med att medarbetare själva producerar rörlig media? 

- Vad tror du kan underlätta för medarbetare att komma igång med egen videoproduktion? 

- Vad tror du kan försvåra för medarbetare att komma igång med egen videoproduktion? 

- (Hur ser du på att själv filma? På att streama? 

- (Hur ser du själv på att redigera filmat material?) 

- Något mer du önskar tillägga? 


