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Olikheter



Ett samhälle med
mångfald som grund
Respekt för olikheter och accepterande av 
personer med funktionsnedsättning som en del av den 
mänskliga mångfalden och mänskligheten

Källa: Artikel 3 d i funktionsrättskonventionen



Plattformar för videomöten



Obama



Stjärnexplosion 

Källa: Jutta Treviranus.Seminarium Offentliga rummet 2019

http://www.funktionsratt.se/AI
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1 Fokus på innehåll

• Välj en tillgänglig digital mötesplattform

• Träna medarbetare, leda och gör rollfördelning, Testa

• Variera innehåll, presentation, interaktion och pauser

• Skapa tydlig struktur och internt körschema Testa



2 Kommunicera med deltagare

• Ta reda på behov från deltagare

• Informera tydligt i god tid och påminn om länk

• Erbjud stöd och test av plattformen

• Håll tidsschema, uppmuntra inspel och återkoppla snabbt



3 Utvärdera och förbättra

• Utvärdera mötet utifrån olika roller

• Stäm av med medverkande, tolkar och underleverantörer

• Kontakten med deltagare och återkoppling

• Förbättra till nästa gång och sprid lärdomar



Checklista i korthet
• Välj en tillgänglig digital mötesplattform
• Utbilda medarbetare, moderator och testa (frivilliga frukostmöten)
• Skapa tydlig struktur, internt körschema och testa
• Variera innehållet (max 10 minuter), interaktion och paus
• Säkerställ stöd per telefon, chat och teknik

• Inhämta behov från deltagare vid anmälan
• Ge tydlig information, påminn och kommunicera med deltagare
• Erbjud stöd och test av plattformen för deltagare i förväg
• Håll tider, uppmuntra dialog och återkoppling efter mötet.

• Återkoppla, utvärdera, förbättra och sprid erfarenheter



Tack

Mer om tillgängliga videomöten

Synpunkter och frågor
mia.ahlgren@funktionsratt.se

https://funktionsratt.se/vart-arbete/moten-och-aktiviteter/
mailto:mia.ahlgren@funktionsratt.se


Workshopmetod 2006 Framtidens TV med KTH
Bra metod att involvera i innovation och ta fram 
videoprototyper baserade på verklighet.

Digitala berättelser 2008 del av projektet 
Medimedier. Korta workshopar med Berättande i 
fokus – tekniken ett medel.

ITU:s rapport tillgänglig TV nämns i 
Funktionsrättskonventionens allmänna 
kommentar 2 togs fram i fokusgrupp 2009 -2012 
där vi arbetade med riktlinjer tillgängliga möten.

Extramaterial och mer information

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A241661&dswid=7014
https://mediability.wordpress.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/Making_TV_Accessible-English.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-FSTP-2015-ACC-PDF-E.pdf


November 2009 SKA-rådet 3 separata kanaler

2010 mars live textning
2010 maj test tolk via chroma key
2010 juli Almedalen valbar tillgänglighet distans

2011 framåt PSfunk årliga möten Public Service

2016 Right 2 Participation seminarium FN New York

2017 Automattextning testas på SIS seminarium

2019/2020 Malmö stad utvecklad videospelare

Funktionsrätt Sverige Youtube kanal 

Aktiv beställare - exempel 

https://www.youtube.com/watch?v=m44QLLr_TeA
http://www.youtube.com/watch?v=-nYV2dOhKE8
https://www.youtube.com/watch?v=7zQEO3pmU9I&list=PL780AA29100CA4F63&index=17&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=yOuet9USjNs&list=PL780AA29100CA4F63&index=18&t=3s
https://psfunk.wordpress.com/webbtv/
https://www.youtube.com/watch?v=EuLFBJ0pEh4&index=4&list=PLUe0F2kuSehs-epahv7TDbngdsT1on7yA
https://www.youtube.com/watch?v=262qMaeEHX4&list=PL780AA29100CA4F63&index=21&t=3351s
http://westreamu.se/kunder/case-automatic-live-subtitles-with-web-captioner/
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Kommunikation/Webbvideo/FSF.html
https://www.youtube.com/funktionsratt


Tips för interaktiva möten

Skapa en omröstning (polls) i zoom:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-
for-meetings

Tips på frågor att ställa i omröstningar.
https://blog.sli.do/30-icebreaker-questions-audience-live-
polling/

Tips på planering och aktiviteter för att skapa engagemang:
https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/

Tips för att dra nytta av mindre mötesrum / breakout rooms:
http://www.bethkanter.org/zoom-breakout-tips/

Tips på inkluderande möten (från Standfordimoversitetet:
https://uit.stanford.edu/news/zoom-effectively-discover-ways-
lead-inclusive-meetings-and-participate-productively

Övning
Situation: Incheckning på videomöte, 
presentation av deltagare och var de befinner sig.

Planer upplägg och interaktivitet för deltagare som:
1 ringer med vanlig telefon (kommer bara åt ljud)
2 talar teckenspråk (behöver vissa videoströmmar)
3 kommunicerar utan ljud (behöver text)

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings
https://blog.sli.do/30-icebreaker-questions-audience-live-polling/
https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
http://www.bethkanter.org/zoom-breakout-tips/
https://uit.stanford.edu/news/zoom-effectively-discover-ways-lead-inclusive-meetings-and-participate-productively
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