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Tillgänglighet
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”För tjugo år sedan gick det att 

förstå en film utan teckentolkning. 

Det gör det inte idag.”
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Omvärlden



Diggs rekommendationer 
för tillgänglig video

• Använd gärna video.

• Använd undertexter.

• Erbjud syntolkning eller se till att viktig 

information framgår av ordinarie ljud.

• Erbjud översättningar (till exempel till svenskt 

teckenspråk) vid behov.

• Använd videospelare med bra tillgänglighet.

• Begränsa blinkande för att inte orsaka 

krampanfall.

• Ställ krav på tillgänglighet när ni upphandlar 

videoproduktion.

• Planera produktionen med hänsyn till 

tillgänglighet.

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/113-tillganglig-video/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/113-tillganglig-video/


https://www.linkedin.com/pulse/hall%C3%A5-reklambyr%C3%A5er-och-videoproduktionsbolag-g%C3%B6r-ni-till-hellman/
http://stream.wallenmedia.se/lab/teckenpip/plugin.html
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Mallar 
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Mallar för sociala medier

• Facebook

• Twitter 

• Youtube

• Instagram

• Linked in



Hållbar stad – öppen för världen

Mallar för sociala medier

• Profilbild

• Omslag

• Inlägg

• Händelse – instagram

• Indesign och ppt (facebook)

• Filmgrafik
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Kreativ användning av 
mallar
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Lokalförvaltningen
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Mobilfilm som innehåll
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Mediabanken 
Faktaruta



Vad är mediabanken?

Staden-arkiven. 

Innehåll och regler för dessa ligger under  

visuell kommunikations ansvar.

Mediabanken är en tjänst du når på 

http://media.goteborg.se

Din förvaltnings arkiv. 

Det arkivet ansvarar din egen 

förvaltning för.

http://media.goteborg.se/


Vad händer framöver

Ett utvecklingsprojekt är i uppstart (Direktiv finns, projektplan tas nu fram)

Pågår juni-oktober 2019. Mikael Balkefors är projektledare.

Innefattar bland annat

• Generella regler och guider för tjänsten

• Rutiner och systemstöd för arkivering, personuppgiftshantering, rörlig bild

• Utbildning av lokalt bildansvariga

Utöver detta kontinuerlig påfyllning av material i staden-arkiven



Får materialet i staden-arkiven 
användas i sociala medier?

Det inspelade bild-/filmmaterialet får användas och publiceras fritt av 

Göteborgs Stad för att informera om och kommunicera stadens verksamheter.

Rättigheten innefattar att publicera bild- och filmmaterialet i alla nu och i 

framtiden kända medier, både i tryckt och digital form.

Användare har inte rätt att sälja materialet vidare utanför Göteborgs Stad och 

ska i sitt användande säkerställa att materialet endast används för att 

informera om och kommunicera stadens verksamheter. 

I stadens bilder kan porträttbilder förekomma. Den porträtterades namn ska 

inte publiceras om ej annat överenskommits. 

För att ge rättlig grund för dessa porträttbilder har ett avtal med den 

porträtterade ingåtts. Du hittar avtalet i sin helhet här. 

https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/debf80b2-bd7e-418a-8514-8747e5967135/Medverkandeavtal+2019+(skapad+190220).pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=debf80b2-bd7e-418a-8514-8747e5967135


Får materialet i förvaltningens lokala 
arkiv användas i sociala medier?

En lokal fråga, fråga din lokalt bildansvariga
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Mediabanken
Innehållsproduktion



Kategorier

Välfärd

Funktionshinder

Kultur

Folkhälsa

Förskola

Grundskola

Vuxenutbildning

Stadsutveckling Jobba och besöka

Evenemang

Utbildning
Arbetsgivare 
Göteborgs Stad

Barn Fritid

Kultur

Individ

Turism

Arbetsmarknads-

insatser

Medborgardialog

Jämställdhet

Demokrati 

Politik

Gymnasiet

Familj

Senior

Press

Personporträtt

Pressbilder

Trafik

Klimat och miljö

Planera

Bostäder

Lokaler

Bygga

Stadsmiljö

Fastigheter

Utomhusmiljöer

Infrastruktur Ledning & styrning

Service

Attraktiv 

arbetsgivare

Digitalisering

Näringsliv

Internationellt 

samarbete

Platser i staden

Mänskliga 

rättigheter



Grafisk manual      Kommungemensam tjänst



Hjälp oss hitta rätt



Bildproduktion till 
Göteborgs Stads mediabank

Avtal med personal och brukare

Inför fotografering och filmning behöver vi veta att 

det finns möjlighet att skriva avtal med både 

personal och brukare. För barn under 16 år ska 

vårdnadshavare godkänna medverkan.

Avtalet gäller medverkan och publicering och är 

giltigt i fem år. Den medverkande kan välja att 

avbryta avtalet i förtid. Materialet får användas av 

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. 

Återbesök

Vi vill vara snabba och flexibla när bild- och 

filmbehov uppstår. Om både vi och verksamheten 

tycker att fotograferingen fungerat väl kommer vi 

gärna tillbaka.

När vi lärt känna varandra och det redan finns 

påskrivna avtal kan vi snabbt komplettera med 

specifika bilder och filmklipp vid behov.

Visuell kommunikation producerar under 2019 

nya fotografier, illustrationer och filmklipp till 

den gemensamma mediabanken.

Mediabanken ska innehålla fotografier, filmer och 

illustrationer som representerar hela staden, dess 

politiska mål, miljöer och verksamheter. 

Innehållet ska hjälpa medarbetare i Göteborgs Stad 

att kommunicera effektivt med relevanta och norm-

kritiska bilder.

För att det material vi tar fram ska vara relevant för 

så många som möjligt vill vi besöka många olika 

verksamheter. Allt ifrån förskola till äldreboenden 

och fackförvaltningar. 

Vi kommer dessutom fotografera och filma olika 

platser i staden i olika väder, årstider och ljus.

Vad har ni störst behov av att kommunicera i 

bild, film eller illustration?

Vilka produkter/produktioner är 

återkommande och vilka bildbehov finns? 

Vad är unikt och/eller viktigt i din förvaltning 

och/eller verksamhet? 

Exempel: Platser/ Mötesplatser/ Aktiviteter/ 

Människor

Finns det någon verksamhet vi kan besöka för 

att fotografera och/eller filma?

Vi behöver få skriva avtal med personal och/eller 

brukare. (2-3 personal och 5-8 brukare/elever…)

Känner du till några extra bra och/eller härliga 

personer vi kan porträttera?

Lista tio platser/torg/naturområden/älskad 

offentlig konst i din stadsdel.

Glöm inte berätta om det finns platser och 

byggnader som kan vara viktiga för historien 

och/eller framtiden.
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Tack!


