
Hur tillgängliggöra en stream för klienter

Kulturhus, kommuner, städer och andra innehålls- och kulturproducenter som jobbar med
tillgänglighetsaspekter behöver kommunicera till sina samarbetspartner om hur de i sin tur på
bästa möjliga sätt kan tillgängliggöra innehållet för målgruppen.

I den här manualen utgår vi ifrån hur personalen inom åldringsvård, serviceboenden och liknande
tjänsteproducenter på ett effektivt sätt kan erbjuda ett streamat innehåll för sina klienter.

Exempel

I exemplet nedan använder vi Kulturhuset Martinus i rollen som innehållsproducent och
Folkhälsanhuset i Vanda i rollen som tjänsteproducent. Vi utgår från att Kulturhuset Martinus
producerar ett streamat författarsamtal kring en bok som man antar att klienterna i
Folkhälsanhuset i Vanda är intresserade av. Hur kan vi då se till att seniorerna i boendet kan ta del
av detta intressanta innehåll?

Kommunikation

Kulturhuset Martinus har som en del av sin marknadsföring och tillgänglighetsplan ett ansvar att
se till att informationen om deras innehåll når fram till målgruppen. På grund av att målgruppen i
detta fall inte själv kan antas ta del av marknadsföringen behöver kommunikationen ske med
personalen i Folkhälsanhuset i Vanda. Detta bör inkludera minst:

- Information om programmet i fråga
- Den exakta tidpunkten för streamen om man vill följa den live
- Vilken plattform innehållet streamas på, exempelvis Youtube
- Länken till den på förhand schemalagda streamen så att man med ett klick hittar fram
- Information om huruvida streamen innehåller ett interaktivt element. Ofta handlar detta

om möjligheten att ställa frågor via chattfönstret i samband med streamen



Åtgärder för personalen i tjänsteproducentens ända gällande information

- Informera klienterna om möjligheten att ta del av ifrågavarande stream som en del av
Folkhälsanhusets o�ciella program

- Informera klienterna om platsen, tidpunkten och andra eventuella praktiska arrangemang

Åtgärder för personalen i tjänsteproducentens ända gällande det praktiskta utförandet

1. Se till att det finns en stabil nätkontakt i och med att innehållet streamas över nätet
2. Se till att det finns en lämplig TV-skärm för publiken att kunna se på innehållet med
3. Se till att du har en dator med HDMI uttag som du kan koppla till TV:n med hjälp av en

HDMI-kabel. Se också till att du har tillgång till en HDMI-kabel.
4. Koppla HDMI-kabeln från datorn till TV:ns HDMI-ingång
5. Sätt på TV:n och välj rätt HDMI-ingång i källmenyn på TV:n
6. Nu borde TV:n spegla datorns skärm så att samma bild syns på såväl datorn som på TV:n
7. På datorn: öppna länken till streamen du fått från Kulturhuset Martinus och ställ in

videorutan i helskärmsläge
8. Se till att ljudnivån är lämplig på såväl datorn som TV:n
9. Ifall streamen erbjuder en chattfunktion kan personalen hjälpa klienterna att skicka in

frågor till streamen
10. Lycka till

Notera

Alla tjänsteproducenter har olika förutsättningar att arrangera möjligheten för klienter att ta del
av streamat innehåll. I denna manual har vi försökt beskriva en situation där man använder en
sådan utrustning som är i möjligast utbredd användning. Notera även att streamade evenemang
oftast sparas på plattformen där streamen skett, vilket betyder att man med fördel kan ta del av
innehållet också i ett senare skede, om det inte är möjligt att följa det live.
Om personalen hos tjänsteproducenten har utmaningar med det tekniska utförandet kan det vara
att föredra att innehållsproducenten erbjuder handledning på plats med detta, särskilt första
gången ett sådant samarbete genomförs.
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