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Branschstandard Tillgänglig Bio 

Filmbranschens helhetslösning för Tillgänglig Bio som gör det möjligt för 

personer med synnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter att uppleva film 

på biograf med synkroniserad uppspelning av syntolkning och/eller uppläst 

text via en applikation i en mobil enhet. 

 

Denna branschstandard beskriver filmbranschens helhetslösning för Tillgänglig Bio samt specifi-

cerar i detalj de aktiviteter aktörer i filmbranschen behöver utföra för att personer med funktions-

nedsättningar skall kunna uppleva en film med syntolkning och/eller uppläst text. 

Branschstandarden riktar sig främst till: 

Filmdistributörer 

Postproducenter 

Ljudspårsproducenter 

Applikationsutvecklare 

Biografägare eller andra aktörer som visar film 

 

 

Dokumentet beskriver också tillgänglighet till film i allmänhet samt filmens väg till den numera 

digitala biografen. 
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1 Om regeringsuppdraget Tillgänglig Bio 
Antalet biobesökare har hållit sig på en relativt konstant nivå de senaste 15 åren med ca 15-17 

miljoner biobesök per år. 2014 var antalet biobesökare 16,3 miljoner. Det finns dock grupper i 

samhället som har begränsade möjligheter att ta del av filmen med god behållning, till exempel 

personer som har olika grad av synnedsättningar, personer med hörselnedsättningar och personer 

med läs- och skrivsvårigheter. 

Film ska, liksom annan kultur, vara tillgänglig för alla. För personer med synnedsättningar blir 

filmen tillgänglig genom syntolkning, alltså att händelser och miljöer i filmen beskrivs och läses 

upp vid sidan av filmens dialog och övriga ljud. För personer med hörselnedsättningar blir filmen 

tillgänglig genom svensktextning av dialog (detta gäller då även på svensk film) alternativt genom 

användning av den hörslinga som finns i biografen. Utländska filmer blir tillgängliga för personer 

med läs- och skrivsvårigheter om det finns en uppläst text. 

Idag finns redan rutiner för att lägga svensk text på både utländska och svenska filmer medan syn-

tolkning endast funnits inlagda på vissa DVD-filmer samt utförts live på förutbestämda filmvis-

ningar. Däremot har inga filmer hittills försetts med uppläst text. 

I juni 2011 gav regeringen i uppdrag till Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen att ta 

fram en teknisk lösning för att kunna skicka inspelade ljudspår för syntolkning och uppläst text 

synkroniserade med filmens ljud till biobesökaren via en lämplig mottagarutrustning. Regerings-

uppdraget som drivits av Svenska Filminstitutet under namnet Tillgänglig Bio har genom om-

världsbevakning och utvärderingar av föreslagna tekniska lösningar kommit fram till och utvecklat 

en lösning som baseras på ljudigenkänning och som inte kräver installationer i biografens maskin-

rum. 
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2 Versionshantering 
 

Version Datum Beskrivning Författare 

1.0 2015-03-25 Första utgåva Lena Andersson 

    

    

 

3 Definitioner och begrepp 

Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst smartphones och surfplattor. 

Android biblioteksfil (eng. library file); innehåller funktioner som underlättar vidareutveckling 

för operativsystemet Android. 

API/API-anrop/API-nyckel; Ett API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) är en specifikation 

av hur applikationer/applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik mjukva-

rukomponent. Mjukvarukomponenten utgörs vanligen av en uppsättning funktioner som är till-

gängliga för en applikation att anropa, genom sk API-anrop. Ofta används en API-nyckel som 

parameter i ett API-anrop för att få tillgång till att använda och kommunicera genom APIet. 

Apple Inc.; I vardagslag benämnt Apple, är ett amerikanskt dator- och hemelektronikföretag 

grundat 1976. 

Applikation; En applikation är en praktisk tillämpning (tillämpningsprogram) av en lösning som 

är paketerad för att vara användarvänlig. En applikation kan till exempel vara en mobilapplikation, 

en molntjänst eller annan webbapplikation. I denna branschstandard måste applikationen kunna 

köras i en mobil enhet samt kunna använda sig av den mjukvarumodul som utvecklats inom ramen 

för Tillgänglig Bio. 

App Store är en marknadsplats där man kan hämta nya program till mobila enheter med operativ-

systemet iOS, till exempel iPhone och iPad. 

Blu Ray (disk) är ett format för digital lagring av stora mängder data, inklusive film och spel. Det 

är en utvidgning av en DVD men med samma fysiska storlek. 

DCI System Specification är en kravsamling som syftar till att få en enhetlighet i filmbranschen 

för att hantera, distribuera och spela upp digitalt material i digitala biografer. 

www.dcimovies.com/specification/index.html 

DCP (Digital Cinema Package) är det digitala filmpaketet som innehåller de digitala filer som 

utgör en hel film. 

Desktop-applikation; Ett program som kan köras självständigt i en stationär eller bärbar dator. 

Till skillnad från ett webbaserat program som kräver att köras via en webläsare. 

DVD (Digital Versatile Disc) är ett digitalt optiskt lagringsmedium som har ersatt videokassett-

band och videoskivor. En DVD-skiva kan innehålla film, musik eller datafiler. Efterträdaren till 

DVD-skivan är Blu Ray-disken. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilt_operativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pekplatta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Applikationsprogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktion_(programmering)
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Persondator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemelektronik
http://sv.wikipedia.org/wiki/DVD
http://www.dcimovies.com/specification/index.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagringsmedium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vhs
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vhs
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Fingerprint; (acoustic fingerprint) är en digital oåterkallelig omvandling (via en specifik finger-

print-algoritm) av en ljudsignal och används bland annat till att identifiera ett ljudprov eller jäm-

föra två ljudsignaler med varandra. 

FPS (frames per second), rutor per sekund eller bilder per sekund, är ett mått på hur snabbt filmen 

spelas upp. Det finns många olika standardhastigheter för film. För film på biograf är det vanligast 

med uppspelningshastigheten 24 FPS medan man för film på TV eller DVD använder 25 FPS. 

Google Play är en marknadsplats där man kan hämta nya program till mobila enheter med opera-

tivsystemet android. 

GUI är förkortning för Graphical User Interface och används som vedertaget begrepp för använ-

dargränssnitt. 

iOS (tidigare med namnet iPhone OS) är ett operativsystem från Apple för användning i Apples 

mobila enheter iPhone, iPad och iPod touch men även till Apple TV. IOS är en nerbantad variant 

av operativsystemet OSX och de bägge operativsystemen delar många tekniker. 

iOS ramverk (eng. framework); Ett utvecklat bibliotek med funktioner som underlättar vidareut-

veckling för operativsystemet iOS. 

kbps; kilobit per sekund 

Ljudigenkänningstekniken kan beskrivas som att filmens ljud omvandlas till ett fingerprint (med 

hjälp av en specifik fingerprint-algoritm) kopplad till positionen/tidskoden i filmen. Detta finger-

print med tidskod blir en slags ljudjämförelsefil. Vid filmvisningen fångar ljudigenkänningslös-

ningen för Tillgänglig Bio upp en bit av filmens ljud och omvandlar detta med samma fingerprint-

algoritm till ett jämförande ljudmönster som sedan kan jämföras med ljudjämförelsefilen för att 

hitta bästa matchning. När bästa matchning hittats levereras den position/tidskod i filmen där 

ljudmönstret hittats. Problem kan uppstå när en film har ett dominerande ljud (där det för övrigt är 

ganska tyst) som återkommer ofta i en film eftersom det då inte är säkert att bästa matchning sker 

vid den position där man befinner sig i filmen. 

Ljudjämförelsefil; Filmljudets fingerprint kopplad till filmens tidskod kallas filmens ljudjämfö-

relsefil. 

Ljudjämförelsepaket; Ljudspåren för syntolkning och/eller uppläst text tillsammans med filmlju-

dets ljudjämförelsefil är det som kallas filmens ljudjämförelsepaket. 

Macintosh (Mac); är ett varumärke för persondatorer från det amerikanska datorföretaget Apple 

Inc. 

Mobil enhet; Den mobila enheten är den mottagarenhet som den som vill uppleva en film med 

stöd för syntolkning och/eller uppläst text behöver ha tillgång till. Den mobila enheten kan vara en 

smartphone, en surfplatta eller eventuellt en bärbar dator. Dessa behöver ha uttag för hörlurar. 

MP3 används som standard för komprimering av digitalt ljud och är den kanske vanligaste stan-

darden för musikfiler på Internet. Vid inspelning enligt MP3-standarden finns möjligheten att välja 

olika datahastigheter uttryckta i antal kilobit per sekund (kbps), vilket motsvarar olika kvalitets-

grader för ljudet. 

MPEG-1 är en grupp av standarder för kodning och komprimering av ljud och video från Moving 

Picture Experts Group. Det populära ljudformatet MP3 ingår i denna grupp och heter egentligen 

MPEG-1 audio layer 3. De flesta datorer och DVD-spelare klarar av att spela upp detta MPEG-1-

format. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil_enhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Iphone
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ipad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ipod_touch
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_TV
http://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://sv.wikipedia.org/wiki/Persondator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datakompression
http://sv.wikipedia.org/wiki/Video
http://sv.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://sv.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://sv.wikipedia.org/wiki/MP3
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Operativsystemet är specifika program som utgör länken mellan den mobila enheten och de till-

lämpningsprogram/applikationer som användaren vill köra på den mobila enheten. 

OSX är en familj närbesläktade operativsystem utvecklat av Apple (amerikanskt dator- och heme-

lektronikföretag) och som finns förinstallerat i alla deras persondatorer (Macintosh). 

PTS; Post- och telestyrelsen 

SFI; Svenska Filminstitutet 

Smartphone; En avancerad mobiltelefon i gränslandet mellan telefon och dator. Den har ett ope-

rativsystem (till exempel Android eller iOS) där man har möjligheter att installera mer avancerade 

program eller applikationer. 

SDK (Software Development Kit) är ett utvecklingsverktyg (ihop packade funktioner) som gör det 

möjligt för mjukvaruutvecklare att bygga applikationer för att till exempel kommunicerar mot ett 

specifikt programpaket, mjukvaruramverk eller liknande. En SDK integreras ofta i applikationen 

som en biblioteksfil eller som ett ramverk beroende på operativsystem. 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 

lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar bland annat lokalers fy-

siska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. 

Tittkopia (screener); En tittkopia är en version av filmen som möjliggör visning i andra visnings-

fönster utanför biograf, till exempel visning via dator inför arbetet med syntolkning av filmen som 

sker i en ljudstudio. 

URL (Uniform Resource Locator); på svenska kallad webbadress, är den teckensträng som identi-

fierar en viss resurs på nätet, till exempel en webbsida. 

Visningsfönster; En film kan visas i olika visningsfönster, till exempel biograf, TV, via VOD och 

på DVD. 

VOD (Video on Demand), innebär att man distribuerar filmer till tittare via någon form av nätverk 

i det ögonblick tittaren vill se filmen. Tekniskt innebär VOD att filmerna lagras på en server hos 

operatören och när tittaren beställer filmen sker först eventuella betalningstransaktioner och däref-

ter börjar filmen spelas upp hos tittaren i valfritt visningsfönster. Några exempel på VOD-tjänster 

är SF Anytime, Plejmo, Viaplay och iTunes. 

WAV-format; En fil av detta format innehåller endast ljud. WAV-filer kan vara (och är ofta) 

okomprimerade vilket betyder att de tar upp större minnesplats och är av hög kvalitet, högre än till 

exempel en MP3-fil. 

Webbtjänst (Web Service); En webbtjänst används för kommunikation över internet. Webbtjäns-

terna har definierade gränssnitt för sina tjänster genom vilket applikationer eller liknande kan nå 

de funktioner som definieras av gränssnittet. Funktionerna kan ha parametrar och returnera svars-

resultat. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Persondator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemelektronik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemelektronik
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mjukvaruramverk&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Server
http://sv.wikipedia.org/wiki/SF_Anytime
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film2home
http://sv.wikipedia.org/wiki/Viaplay
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4 Tillgänglighet till film för olika grupper 
Var femte invånare i Sverige har någon form av funktionsnedsättning

1
. En förutsättning för att 

dessa skall kunna leva ett aktivt liv och vara delaktiga i samhället är att allt görs så tillgängligt som 

möjligt, vilket i sin tur ger ett enklare och modernare samhälle för alla. 

En ändring i diskrimineringslagen
2
 trädde ikraft 1 januari 2015. Den innebär att bristande tillgäng-

lighet för personer med funktionsnedsättningar blir en ny form av diskriminering, vilken i korta 

ordalag betyder att om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar kan öka genom 

enkla åtgärder (skäliga för verksamheten) är det diskriminerande att inte utföra dessa åtgärder. 

I de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning framhålls att alla människor har rätt att ta del av kul-

turlivet, och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. 

Eftersom filmupplevelsen är en del av kulturen skall denna också göras tillgänglig för alla. 

Det handlar först och främst om att tillgängliggöra själva filmen men även att tillgängliggöra 

information om filmen samt se till att lokaler som visar film blir tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

4.1 Tillgänglighet till filmen för personer med synnedsättningar 

”Synnedsättning har den som har svårt att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av 

synen. De flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser med starkt begränsat synfält. Andra 

har svårigheter när det är mörkt eller när det är skarpt solsken.”
3
 

För personer med synnedsättningar blir filmen tillgänglig genom syntolkning. Att syntolka en 

film innebär att man beskriver händelser, miljöer och karaktärer i filmen för att personer med syn-

nedsättningar ska kunna uppleva filmen med behållning. Att kunna ta del av en syntolkningsin-

troduktion innan filmen börjar underlättar också för denna grupp eftersom de bättre kan förbereda 

sig på vad filmen handlar om samt få vetskap om filmens huvudsakliga karaktärer och miljöer. 

 

 

Figur 1. Symbol för syntolkning 

  

                                                      

1
 En funktionsnedsättning kan till exempel vara nedsatt rörelseförmåga, nedsatt hörsel, nedsatt syn, nedsatt 

kognitiv förmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma och allergier, nedsatt talfunktion och psykiska funktions-

nedsättningar. Källa: Myndigheten för delaktighet. 

2
 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567 

3
 Källa: Synskadades Riksförbund 
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4.1.1 Livesyntolkad filmvisning 

Ungefär 150 filmvisningar på biograf livesyntolkas varje år i Sverige. En person, en syntolk, berät-

tar i en mikrofon om det som händer i filmen och de som vill lyssna på syntolkningen måste ha 

speciella digitala mottagare (se Figur 2 nedan) som trådlöst tar emot syntolkens berättelser. 

 
Figur 2. Exempel på digitala mottagare för att kunna lyssna på livesyntolkning 

Syntolken och personer som vill lyssna på filmens livesyntolkning träffas innan filmen börjar för 

att se till att tekniken fungerar. Digitala mottagare kan lånas på plats för de som inte har tillgång 

till sådana. Det går alldeles utmärkt att ha egna hörlurar, till exempel vanliga headsets, av samma 

modell som används till mobiltelefoner, till den digitala mottagaren. Hörlurar är viktiga för att inte 

störa övrig publik. 

Innan filmen börjar sker en kort presentation av miljöer och karaktärer (en syntolkningsintrodukt-

ion). ”Under filmens gång berättar syntolken, kortfattat och med låg röst, om det som händer på 

bioduken. Syntolken ger ledord om människors gester och ansiktsuttryck samt förflyttningen mel-

lan olika miljöer, dvs fyller i det finstilta. Så långt det är möjligt undviker syntolken att prata i 

dialog och musik, men ibland behöver det ske”
4
. Syntolken förbereder sig inför en livesyntolkning 

genom att titta på filmen några gånger och upprättar ofta ett syntolkningsmanus för att ha något att 

förhålla sig till. Detta betyder att filmen ofta inte kan livesyntolkas förrän den haft premiär. 

4.1.2 Syntolkad film på DVD 

När en film ges ut på DVD har en syntolkning spelats in i en ljudstudio för att sedan mixas ihop 

med filmens ljud och sammanfogas med filmen. Inläsning av syntolkningen förbereds genom att 

det upprättas ett syntolkningsmanus som den som läser in syntolkningen förhåller sig till. 

Den som skall uppleva filmen på DVD kan välja den version på DVDn som är syntolkad. Både 

filmens ljud och syntolkning skickas ut från DVD-utrustningens högtalare till alla i loka-

len/rummet. 

  

                                                      

4
 Källa: Syntolkning Nu 
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4.1.3 Ökad tillgänglighet av syntolkad film med nya tekniska lösningen för Tillgänglig 
Bio 

Den nya tekniska lösningen för Tillgänglig Bio är framtagen för att öka tillgängligheten till syn-

tolkad film. Till skillnad från att livesyntolka en film spelas syntolkningen in i förväg i en ljudstu-

dio och resulterar i en ljudspårsfil. 

Ljudspårsfilen för syntolkningen hanteras och paketeras i den tekniska lösningen för att sedan 

spelas upp i en mobil enhet synkroniserad med filmens ljud när filmen visas. Även syntolkningsin-

troduktionen spelas in i en ljudstudio och kan spelas upp i den mobila enheten. 

Detta betyder att om en film syntolkas via den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio så blir den 

tillgänglig för personer med synnedsättningar oberoende av visningstillfälle, dvs filmen kan upp-

levas med syntolkning i vilken biografsalong som helst förutsatt att man har tillgång till en mobil 

enhet. 

Den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio möjliggör också att filmen kan fortsätta att vara till-

gänglig med syntolkning i andra visningsfönster än på biograf. Detta görs genom att syntolkningen 

kan hanteras och paketeras för de flesta visningsfönster som kan förekomma, till exempel biograf, 

Blu Ray, TV, DVD och/eller VOD. 

Även om den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio förutsätter att man har en mobil enhet kom-

mer detta inte försämra möjligheten att uppleva syntolkning till en film för de som är vana att gå 

på film med livesyntolkning. Utrustningen som används för en livesyntolkning kan nämligen an-

vändas tillsammans med en (1) mobil enhet som kopplas ihop med själva sändaren. På detta sätt 

kan syntolkningen spelas upp via den mobila enheten och skickas vidare till alla som har de digi-

tala mottagarna. Detta kräver dock att det finns någon som har tillgång till och kan hantera denna 

mobila enhet och den tekniska inkopplingen mot sändaren. 
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4.2 Tillgänglighet till filmen för personer med hörselnedsättningar 

”Det finns många olika typer av hörselnedsättningar och man skiljer mellan lätt, måttlig, grav och 

mycket grav hörselnedsättning. De flesta hörselnedsättningar är lätta eller måttliga och betyder att 

man har svårt att höra svaga och måttligt höga ljud och har svårt att uppfatta tal i bullrig miljö. Har 

man mycket grav hörselnedsättning är kommunikation utan hörapparat omöjlig, trots mycket stor 

ansträngning”
5
. 

4.2.1 Hörslinga/teleslinga på biograf 

För att göra film tillgänglig för personer med grav eller mycket grav hörselnedsättning har många 

biografsalonger i Sverige utrustats med hörslinga/teleslinga. Figur 3 visar exempel på hur en lokal 

utrustad med hörslinga/teleslinga kan se ut. 

Hörslinga är, förenklat uttryckt, en metod för att överföra ljudet (ofta centerljudet där dialogen 

ligger) från biografsalongens ljudanläggning direkt till en hörapparat. Ljudanläggningen skickar 

via en förstärkare ut ljudet i en kabel som installerats i biosalongen vilket skapar ett ljudmagnet-

fält. Hörapparaten fångar upp ljudet i magnetfältet och personen som använder hörapparaten kan 

höra ljudet från filmen. 

 

                 
Figur 3. Symboler som visar att en lokal är utrustad med hörslinga/teleslinga 

 

4.2.2 Svensktextad film på biograf 

Personer med hörselnedsättningar kan lättare tillgängliggöra sig en film om den har en svensk 

textning eftersom personen kan ta del av dialogen genom att läsa den svenska texten. På filmer 

med utländsk dialog som visas på svenska biografer kompletteras alltid filmen med en svensk text.  

Att lägga svensk textning på en svensk film var ursprungligen ovanligt men är numera (enligt för-

ordningen om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med filmavtalet
6
) en förutsätt-

ning för att den som skapar/producerar en svensk film skall få produktionsstöd från Svenska Film-

institutet. Idag produceras i princip alla svenska filmer med svensk textning men det är långt ifrån 

alla visningar på biograf som visar den version av filmen som är svensktextad. Från och med års-

skiftet 2014/2015 har SF Bio och Svenska Bio
7
 beslutat att alla visningar av svensk film som har 

svensk text också skall visas med den svenska texten. 

4.2.3 Svensktextad film på DVD 

När en film ges ut på DVD finns ofta svensk textning som tillval till filmen. Vanligtvis finns även 

andra nordiska språk samt engelsk textning att välja. 

                                                      

5
 Källa: Hörsellinjen 

6
 Svensk författningssamling 2013:200, se särskilt 7§. 

7
 SF Bio är Nordens ledande biografföretag som driver biografer på 22 orter i Sverige, totalt 244 biografsa-

longer. SF Bio äger också 50% av Svenska Bio, ett ledande biografföretag på medelstora orter i Sverige. 
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4.2.4 Svensktextad film på TV eller VOD 

När svensk film visas på TV kan en svensk textning väljas till som komplement, genom en sida på 

text-tv. För utländska filmer visas alltid den svenska textningen. 

Vad gäller film via VOD kan den svenska textningen väljas till (eller tas bort), ofta som en gene-

rell inställning för den aktuella VOD-tjänsten och inte för den specifika filmen. 

 

4.3 Tillgänglighet till filmen för personer med läs- och skrivsvårigheter 

”Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter 

att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Svårigheterna kan bland annat bero på syn- 

eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervis-

ning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är moders-

målet) och dyslexi”
8
. 

Utländska filmer (svensktextade) blir tillgängliga för personer med läs- och skrivsvårigheter om 

den svenska textningen blir uppläst. En person som inte hinner med att läsa den svenska textning-

en har svårt att hänga med på vad som händer i filmen eftersom den behöver koncentrera sig på att 

läsa texten. Uppläst text via en applikation i en mobil enhet kommer därför underlätta för dessa 

personer att helt och hållet kunna koncentrera sig på filmen. 

Uppläst text har inte funnits tidigare utan blir verklighet med den nya tekniska lösningen för Till-

gänglig Bio. 

 

Figur 4. Symbol för uppläst text 

4.3.1 Inspelad uppläst svensk text till filmen 

Uppläst text till en film spelas in i förväg i en ljudstudio och resulterar i en ljudspårsfil. Ljudspårs-

filen hanteras och paketeras i den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio för att sedan kunna spelas 

upp i en mobil enhet synkroniserat med filmens ljud när filmen visas. 

Detta betyder att om en film har fått en uppläst text via den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio 

så blir den tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter oberoende av visningstillfälle, 

dvs filmen kan upplevas med uppläst text i vilken biografsalong som helst förutsatt att man har 

tillgång till en mobil enhet. 

Den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio möjliggör också att filmen kan fortsätta att vara till-

gänglig med uppläst text i andra visningsfönster än på biograf. Detta görs genom att den upplästa 

texten hanteras och paketeras för de olika visningsfönster som kan förekomma, till exempel bio-

graf, Blu Ray, TV, DVD eller VOD. 

 

  

                                                      

8
 Källa: Dyslexiförbundet 
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5 Filmens väg till den digitala biografen 
De senaste åren har den digitala tekniken förändrat hur film på biograf distribueras och visas. Ana-

log filmvisning som innebär att en filmremsa rullar genom en projektor där en lampa projicerar 

bilden på bioduken har successivt övergått till digital filmvisning där filmen i form av en digital fil 

visas på biograf med hjälp av digital utrustning. 

För att underlätta övergången från analog till digital filmvisning på biograf har statsbidrag delats 

ut (via Svenska Filminstitutet) för att ge biografer möjlighet att köpa in denna digitala biografut-

rustning. Våren 2014 var över 90 procent av de svenska biografsalongerna digitala.
9
 

Detta kapitel beskriver kortfattat filmproduktion och visning av digital film (både svensk och ut-

ländsk) med svensktextning, med andra ord filmbranschens värdekedja (se Figur 5). För en svensk 

film uppskattas denna värdekedja ta ca två år, medan en fullskalig Hollywood-produktion tar cirka 

tre år. 

 

Figur 5. Filmbranschens värdekedja för produktion och visning av digital film (både utländsk och svensk) med 

svensktextning 

  

                                                      

9
 Källa: Regeringskansliet 
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Först utvecklas en filmidé till ett filmmanus som blir själva underlaget till filmen. Filmprodukt-

ionen innefattar bland annat inspelningen av filmens scener och filmljud. 

En filmproducent kan idag söka statsbidrag för delfinansiering av en filmproduktion enligt förord-

ningen om statsbidrag
10

 till finansiering av svensk film i enlighet med filmavtalet
11

. Statsbidraget 

delas ut av Svenska filminstitutet i form av ett produktionsstöd. 

Efter att filmscener och filmljud spelats in skall alla olika delar ställas samman till en helhet, vilket 

görs i postproduktionen. Eftersom filmen spelas in digitalt levereras filmens bild och ljud till 

postproducenten som digitala filer. Om det till filmen skall läggas på en svensk textning levereras 

också denna som en digital fil. 

Utifrån dessa digitala filer skapar postproducenten ett digitalt filmpaket (en så kallad DCP). 

Filmpaketet skall uppfylla de krav som specificeras i DCI System Specifikation, vilket är en krav-

samling som syftar till att få en enhetlighet i filmbranschen för att hantera, distribuera och spela 

upp digitalt material i digitala biografer. 

Kort beskrivet innehåller det digitala filmpaketet (DCP): 

- Bildfil som innehåller en samling med digitala filmbildrutor med en förutbestämd upplös-

ning som normalt är 2K (2048 x 1556 pixlar) eller 4K (4096 x 3112 pixlar). 

- Ljudfil som innehåller en samling ljudspår kopplade till olika ljudkanaler. Upp till 16 

olika ljudspår kan kopplas till 16 olika ljudkanaler som kan spelas upp i olika högtalare på 

biograf (ofta används bara upp till 8 ljudkanaler). 

- Textfil som innehåller den svenska textningen. 

Postproducenten gör (ofta) en tittkopia (screener) av filmpaketet (DCP) för att möjliggöra demo-

visningar av filmen utanför biograf. En sådan tittkopia levereras till textningsföretaget inför skap-

andet av den svenska textningen (samt till en ljudspårsproducent inför inspelning av syntolkning 

och uppläst text) till filmen. 

En filmdistributör (eller distributionsbolag) köper, av filmproducent eller produktionsbolag, rät-

tigheterna till att hyra ut filmen till biografer. Filmdistributören ser också till att registrera filmen i 

Bioguiden. Bioguiden drivs av Filmägarnas Kontrollbyrå AB (Kontrollbyrån) och är en filmdata-

bas som innehåller alla filmer som visas på svenska biografer. 

Filmpaketet (DCP) distribueras till biografen på en hårddisk från vilken biografen laddar ner det 

till en server och filmen kan sedan spelas upp för biopubliken via biografens digitala utrustning. 

Filmens uppspelningshastighet på biograf är vanligen 24 FPS. 

 

 

Andra visningsfönster! 

Efter att filmen visats på biograf ges den ofta ut på DVD och/eller säljs till TV/VOD.  

Film som visas genom visningsfönstren för TV/DVD/VOD använder sig av annan uppspelnings-

hastighet än film som visas på biograf. Detta betyder att de digitala filer som finns på DCP behö-

ver omvandlas, vanligen till 25 FPS, om filmen skall visas på TV, DVD eller via VOD. 

  

                                                      

10
 SFS 2103:200 7§ 

11
 2013 års filmavtal. Filmavtalet är till för att främja en svensk filmproduktion av hög kvalitet samt en stark 

och dynamisk filmbransch. 
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6 Kort om helhetslösningen för Tillgänglig Bio - övergri-
pande beskrivning 

Helhetslösningen för Tillgänglig Bio är utvecklad främst för personer med synnedsättningar och 

personer med läs- och skrivsvårigheter men kan egentligen användas av alla som vill uppleva en 

film med syntolkning och/eller uppläst text. Figur 6 illustrerar de aktörer och de aktiviteter som 

behöver utföras för att biobesökaren i slutändan skall kunna uppleva filmen med syntolkning 

och/eller uppläst text. 

 

Figur 6. Helhetslösningen för Tillgänglig Bio – aktörer och dess övergripande aktiviteter 
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Filmdistributören är en central aktör för denna helhetslösning och är den som äger rättigheterna 

till de filmer som visas på svenska biografer. Dessa aktiviteter ansvarar filmdistributören för: 

 Registrerar filmerna och dess information i Bioguiden 

 Beslutar att utvalda filmer skall få syntolkning och uppläst text 

 Söker ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet för syntolkning och uppläst text 

 Inleder samarbete med ljudspårsproducent för inspelning av syntolkning och uppläst text 

 Inleder samarbete med postproducent (eller motsvarande) som har till uppgift att skapa 

förutsättning för synkroniserad uppspelning av syntolkning och uppläst text med hjälp av 

en befintlig programvara. 

 

För en svensk film kan även filmproducenten vara involverad i ovanstående aktiviteter. 

Bioguiden är en filmorienterad webbsida och filmdatabas som visar information om filmer och 

föreställningstider på landets biografer. Bioguiden drivs av Filmägarnas Kontrollbyrå AB på upp-

drag av Sveriges Filmuthyrareförening. Bioguiden är en central aktör i filmbranschen där biogra-

fägarna redovisar sina biljettintäkter i enlighet med filmavtalet. Filmdatabasen levererar även film-

statistik till bland annat Svenska Filminstitutet. Bioguidens underliggande databaser fungerar som 

lagringsyta för den information som krävs för att helhetslösningen för Tillgänglig Bio skall fun-

gera. 

Ljudspårsproducenten upprättar syntolkningsmanus samt spelar in ljudspår för syntolkning och 

ljudspår för uppläst text till filmen. För detta krävs att ljudspårsproducenten har tillgång till en 

tittkopia (screener) av filmen (med tidskod synlig) samt manus från svenska textningen (textma-

nus). För utländska filmer kan det finnas ett utländskt syntolkningsmanus som ljudspårsproducen-

ten kan ha nytta av för den svenska syntolkningen. Ljudspåren för syntolkning och uppläst text 

levereras som okomprimerade WAV-filer till postproducent (eller motsvarande). 

Postproducent (eller motsvarande) får i uppgift av filmdistributören att skapa förutsättningar för 

synkroniserad uppspelning av syntolkning och uppläst text med hjälp av en befintlig programvara. 

Denna programvara kräver att man har tillgång till filmens ljudspår
12

, ljudspår för syntolkning och 

ljudspår för uppläst text. Programvaran kommunicerar med och laddar upp information till Bio-

guiden. 

Applikationsutvecklaren utvecklar en applikation som kan spela upp syntolkning och uppläst 

text synkroniserat med filmen med hjälp av en färdigutvecklad mjukvarumodul. Denna mjukva-

rumodul kommunicerar med och laddar ner information från Bioguiden. 

För att biobesökaren med synnedsättningar och/eller läs- och skrivsvårigheter skall kunna upp-

leva film med synkroniserad uppspelning av syntolkning och uppläst text krävs att den har tillgång 

till en mobil enhet (till exempel en smartphone eller surfplatta) med tillhörande hörlurar och har 

laddat ner en av flera applikationer som utvecklats för Tillgänglig Bio. 

  

                                                      

12
 Filmens ljudspår kan vara 1-8 olika WAV-filer beroende av den ljudkanaluppsättning filmens filmpaket 

(DCP) består av. 
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7 Helhetslösningen för Tillgänglig Bio – detaljerad beskriv-
ning 

Detta kapitel specificerar i detalj helhetslösningen för Tillgänglig Bio, dvs aktiviteter och aktörer 

som ingår i helhetslösningen samt en beskrivning av den tekniska lösningen. 

Den tekniska lösningen baseras på ljudigenkänning som kan beskrivas som att filmens ljud om-

vandlas till ett fingerprint, med hjälp av en specifik fingerprint-algoritm, kopplad till position-

en/tidskoden i filmen. Detta fingerprint med tidskod blir en slags ljudjämförelsefil. Vid filmvis-

ningen fångar ljudigenkänningslösningen upp en bit av filmens ljud och omvandlar detta med 

samma fingerprint-algoritm till ett jämförande ljudmönster som sedan jämförs med ljudjämförelse-

filen för att hitta bästa matchning. När bästa matchning hittats levereras den position/tidskod i 

filmen där ljudmönstret hittats. 

En nyckelaktör är filmdistributören som är den som äger rättigheterna till filmen. Filmdistributö-

ren startar de aktiviteter som krävs för att en film skall kunna upplevas med syntolkning och/eller 

uppläst text. 

De övergripande aktiviteterna är: 

1. Filmdistributör beslutar att filmen skall få syntolkning och/eller uppläst text och söker då 

ekonomiskt stöd för detta hos Svenska Filminstitutet. 

2. Filmdistributör inleder samarbete med ljudspårsproducent och postproducent (eller mot-

svarande). 

3. En ljudspårsproducent upprättar syntolkningsmanus och spelar in syntolkning och/eller 

uppläst text till filmen. 

4. Postproducenten (eller motsvarande) paketerar syntolkning, uppläst text och filmljudets 

ljudjämförelsefil och laddar upp detta så kallade ljudjämförelsepaket till en databas med 

hjälp av den tekniska lösningens programvara. 

5. Biobesökaren laddar ner filmens ljudjämförelsepaket via en applikation i sin mobila en-

het. 

En förutsättning för den sista aktiviteten är att det finns utvecklade applikationer för detta. 

Applikationsutvecklaren integrerar den tekniska lösningens mjukvarumodul i sin applikation 

som gör att applikationen kan ladda ner en films ljudjämförelsepaket, innehållande filmens syn-

tolkning och/eller uppläst text, och sedan spela upp dessa synkroniserat med filmens ljud när fil-

men visas. 

Databasen som används för lagring av ljudjämförelsepaketen är filmdatabasen Bioguiden på 

grund av sin redan centrala funktion i filmbranschen. 

Helhetslösningen illustreras i Figur 7 och visar filmens väg till den digitala biografen med stöd för 

synkroniserad uppspelning av syntolkning och uppläst text. 
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Figur 7. Filmens väg till den digitala biografen med stöd för synkroniserad uppspelning av syntolkning och uppläst text 
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7.1 Beskrivning av tekniska lösningen för Tillgänglig Bio 

Den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio ser till att inspelade ljudspår för syntolkning och 

uppläst text till en film kan laddas ner till biobesökarens mobila enhet samt att dessa kan 

spelas upp synkroniserat med filmen med hjälp av ljudigenkänningstekniken. 

Ljudigenkänningstekniken kräver att filmens ljud omvandlas till en ljudjämförelsefil. Ljud-

spåren för syntolkning och uppläst text tillsammans med filmljudets ljudjämförelsefil blir 

filmens ljudjämförelsepaket. 

Dessa delar ingår i den tekniska lösningen: 

1) Programvara som används av postproducent (eller motsvarande) för att skapa och 

ladda upp filmens ljudjämförelsepaket till databasen Bioguiden 

2) Databasen Bioguiden som används främst som lagringsyta för filmens ljudjämfö-

relsepaket men här finns även den tekniska lösningens programvara och mjukvaru-

modul med dess användardokumentation att hämta 

3) Modul i form av en inkapslad mjukvara som integreras i en applikation. Mjukva-

rumodulen kan bland annat ladda ner ljudjämförelsepaket från databasen samt spela 

upp syntolkning och/eller uppläst text synkroniserat med filmen 

4) Applikation med tillgänglighetsanpassat användargränssnitt 

Applikationen måste laddas ner till och kunna köras från en mobil enhet för att biobesöka-

ren skall kunna dra nytta av den tekniska lösningen. 

Kommunikationen mellan Bioguiden och programvara respektive Bioguiden och mjukva-

rumodul görs genom webbtjänster och sker i form av API-anrop, vilka är integrerade i pro-

gramvaran respektive mjukvarumodulen. En API-nyckel tillsammans med ett användarnamn 

krävs för att API-anropen skall vara giltiga. 

 

Figur 8. Översiktlig illustration av den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio 
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7.1.1 Programvara för att skapa och ladda upp ljudjämförelsepaket 

Den tekniska lösningens programvara används till att skapa och ladda upp ljudjämförelsepa-

ket till Bioguiden kopplade till den aktuella filmen. 

Programvaran är en desktop-applikation, dvs den laddas ner och installeras lokalt på en da-

tor. Programvaran, dess installations- och konfigurationsinstruktioner samt användarmanual 

hämtas från Bioguiden, https://boxoffice.bioguiden.se, genom att logga in med hjälp av an-

vändarnamn och lösenord. Installationen, som kan göras för systemmiljöerna OSX, Win-

dows och Linux (Ubuntu), kräver en giltig API-nyckel och ett användarnamn. 

Användarnamn, lösenord och API-nyckel fås via Svenska Filminstitutet i samband med att 

filmdistributör söker ekonomiskt stöd för syntolkning och/eller uppläst text till filmen. 

Programvaran utgörs av: 

 Användargränssnitt/GUI 

 Tredjepartsprodukt som genererar en ljudjämförelsefil (fingerprint) utifrån filmens 

ljudspår 

 Funktion(er) för att paketera alla ljudspårsfiler till ett ljudjämförelsepaket 

 Funktion(er) för att ladda upp ljudjämförelsepaketet till databasen Bioguiden 

 

 

Figur 9. Illustration av programvaran som skapar och laddar upp ljudjämförelsepaket 

Tredjepartsprodukten som genererar filmljudets ljudjämförelsefil är en licensierad mjukvara 

utvecklad av Audible Magic Corporation
13

. 

För att kunna generera filmljudets ljudjämförelsefil kräver programvaran en eller flera (upp 

till 8) filmljudspår. Beroende på vilket slags ljudjämförelsepaket som skall skapas är det 

dessa filmljudspår som skall användas: 

 Ljudspår som finns i filmpaketet (DCP) [Observera att ljudspåren som finns i film-

paketet kan vara uppdelad i olika akter och behöver då göras om till (upp till 8) 

fullängdsljudspår] 

 Ljudspår som motsvarar filmkopian på DVD eller som visas på TV/VOD 

 

I programvaran läggs också ljudspår för syntolkning och/eller uppläst text in. 

Tabell 1 definierar formatet på de ljudspår som kan läggas in i programvaran. 

  

                                                      

13
 Audible Magic Corporation, USA (www.audiblemagic.com) 

 Generering av 

ljudjämförelse-

fil (fingerprint) 

Paketering 

av ljud-

spårsfiler 

Uppladdning av 

ljudjämförelsepa-

ket till databas 

Programvara 

GUI 

https://boxoffice.bioguiden.se/
http://www.audiblemagic.com/
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Tabell 1. Indataljudspår till programvaran 

Indataljudspår Format Övrigt 

1-8 filmljudspårsfiler .WAV Obligatoriska 

Ljudspårsfil för:  

Uppläst text 

.MP3 

mono, 48 kbps konstant 

(~30 MB per h film) 
Minst en av 

dessa ljudspårsfi-

ler är obligato-

riska 
Ljudspårsfil för:  

Syntolkning 

.MP3 

mono, 48 kbps konstant 

(~30 MB per h film) 

Ljudspårsfil för:  

Syntolkningsintroduktion 

.MP3 

(< 1 MB) 

Ej obligatorisk 

 

Ljudjämförelsepaketet skall kopplas och lagras till den film som filmljudspåren tillhör. Detta 

görs genom att i programvaran välja rätt film utifrån en filmlista. Filmlistan genereras från 

Bioguiden, dvs filmlistan innehåller endast filmer som finns registrerade i Bioguiden. För en 

del filmer registreras flera filmversioner i Bioguiden men det är endast originalfilmversion-

en som visas i filmlistan i programvaran och vilken man alltså kopplar ljudjämförelsepaketet 

till. 

Användaren kan via programvarans användargränssnitt (se Figur 10) utföra dessa kronolo-

giska moment: 

1. Söka efter och välja den aktuella filmen (”Search Movie”) 

2. Lägga till filmens ljudspår (”Movie Audio Files”) 

3. Lägga till ljudspår för syntolkning (”Audio Description file”) 

4. Lägga till ljudspår för uppläst text (”Audio Subtitle file”) 

5. Lägga till ljudspår för syntolkningsintroduktion (”Audio Trailer file”) 

6. Dessutom skall dessa metadata kopplas till ljudjämförelsepaketet; 

a. Syntolkningens och upplästa textens språk (”Language”) 

b. Uppspelningshastighet i FPS  (”FPS”) 

c. Visningsfönster (”Classification”) 

7. Ladda upp ljudjämförelsepaketet till Bioguiden (”Generate and Upload”) 

Knappen ”Clear” rensar alla inmatade ljudspår. 

 

Figur 10. Programvarans användargränssnitt 
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Flera ljudjämförelsepaket kan kopplas till samma film och det är därför viktigt att hålla reda 

på vilka ljudjämförelsepaket som skapats. Detta medför att uppgifter för språk, uppspel-

ningshastighet (FPS) och visningsfönster behöver matas in i programvaran. De senare upp-

gifterna ger klarhet i om filmen kan upplevas med syntolkning och/eller uppläst text på bio-

graf (och Blu Ray) eller via TV, DVD eller VOD. Tabell 2 visar vilka alternativ som kan 

väljas vad gäller språk, hastighet (FPS) och visningsfönster. 

Tabell 2. Alternativ som kan väljas i programvaran till varje ljudjämförelsepaket 

Metadata Alternativ Kommentar 

Språk Sv (Svenska) 

Eng (Engelska) 

Svenska är default eftersom det är svensk syntolkning 

och uppläst svensk text som är mest relevant. Engelska 

kan väljas i undantagsfall när man har tillgång till den 

engelska syntolkningen till en utländsk film och vill 

kunna generera ett ljudjämförelsepaket för denna. 

Hastighet (FPS) 24 FPS 

25 FPS 

48 FPS 

60 FPS 

Det är viktigt att ALLA ljudspår i ljudjämförelsepaketet 

har samma uppspelningshastighet för att ljudigenkän-

ningslösningen skall fungera. Är det en film som visas på 

biograf är uppspelningshastigheten med största sanno-

likhet 24 FPS. Är det en film som visas på DVD (eller 

TV/VOD) är uppspelningshastigheten troligtvis 25 FPS.  

48 och 60 FPS är undantagsfall. 

Visningsfönster Bio 

Bio och Blu Ray 

TV/DVD/VOD 

Denna uppgift är egentligen bara ett förtydligande av 

uppspelningshastigheten. I de allra flesta fall är Bio = 

24 FPS och TV/DVD/VOD = 25 FPS. Alternativet Bio 

och Blu Ray kan väljas om man vet säkert att filmen 

kommer på Blu Ray (Blu Ray = 24 FPS). 

 

 

Viktigt! 

Det är viktigt att filmljudspår, ljudspår för syntolkning och ljudspår för uppläst text som 

genom programvaran paketeras ihop till ett ljudjämförelsepaket matchar varandra vad gäller 

uppspelningshastighet (och längd). 

Exempel: 

Inspelning av syntolkning till en film görs utifrån en tittkopia (screener) av filmen som har 

uppspelningshastighet 25 FPS vilket gör att uppspelningshastigheten på ljudspåret för syn-

tolkning (förmodligen) också blir 25 FPS. Om det nu skall skapas ett ljudjämförelsepaket 

för biografvisning måste ljudspåren omvandlas till uppspelningshastigheten 24 FPS ef-

tersom filmljudspåren i filmpaketet (DCP) vanligtvis är i 24 FPS. 
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7.1.2 Databas för lagring av ljudjämförelsepaket, programvara och mjukvarumo-
dul 

Databasen som används som lagringsyta för filmens ljudjämförelsepaket är filmdatabasen 

Bioguiden. Flera ljudjämförelsepaket kan lagras kopplade till samma film. 

Bioguiden har utökats och omstrukturerats för att kunna kommunicera med den tekniska 

lösningens programvara och mjukvarumodul. 

Två nya användargrupper som är kopplade till Bioguidens boxoffice-tjänst har upprättats: 

 Disability Audio Manager [för Postproducenter eller motsvarande] 

 Disability Application [för Applikationsutvecklare] 

Dessa användargrupper kan logga in på Bioguidens boxoffice 

(https://boxoffice.bioguiden.se) med hjälp av användarnamn och lösenord, vilket erhålls 

av Svenska Filminstitutet eller via filmdistributör. 

 

Figur 11. Inloggningsruta för Bioguidens boxoffice 

I Bioguidens boxoffice kan även programvara (Disability Audio Manager) och mjukvaru-

modul (Disability Application) hämtas. 

När postproducenten (eller motsvarande) loggar in som Disability Audio Manager kan pro-

gramvaran hämtas under menyn ”Accessibility”. Dessutom kan postproducenten (eller mot-

svarande) se vilka filmer som de själva skapat ljudjämförelsepaket till (under menyn ”View 

movies”) samt ta bort dessa. 

När applikationsutvecklaren loggar in som Disability Application kan mjukvarumodulen 

hämtas under menyn ”Accessibility”. Applikationsutvecklaren kan dessutom se alla filmer 

som har fått syntolkning och/eller uppläst text (under menyn ”View movies”) via lösningen 

för Tillgänglig Bio. 

Både postproducent (eller motsvarande) och applikationsutvecklare kan klicka på en film 

och i detalj se vilka ljudjämförelsepaket som är kopplade till filmen samt lyssna på en exi-

sterande syntolkningsintroduktion, se Figur 12. 

https://boxoffice.bioguiden.se/
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Figur 12. Detaljuppgifter om de ljudjämförelsepaket som är kopplade till filmen samt syntolkningsintro 

Under menyn ”User profile” kan både Disability Audio Manager och Disability Application 

generera en ny API-nyckel. API-nyckeln används för att programvaran och mjukvarumodu-

len skall kunna kommunicera med Bioguiden. Den första API-nyckeln erhålls samtidigt med 

inloggningsuppgifterna. 

Nya webbtjänster har upprättats som hanterar kommunikationen mellan Bioguiden och 

programvara respektive mjukvarumodul. Dessa är: 

1. Export av filmlista till programvaran 

2. Export av film(er) som har syntolkning och/eller uppläst text till mjukvarumodulen 

3. Uppladdning av en films ljudjämförelsepaket 

4. Nerladdning av en films ljudjämförelsepaket 

5. Uppladdning av syntolkningsintroduktion 

6. Nerladdning av syntolkningsintroduktion (inklusive dess URL) 

De aktiviteter som utförs med hjälp av dessa webbtjänster loggas, vilket betyder att det alltid 

finns information om vilka aktörer som gör vad och när. Denna information (loggdata) 

kommer användas av Svenska Filminstitutet i syfte att kunna redogöra för hur mycket den 

tekniska lösningen används. Man kan till exempel få reda på hur många biobesökare som 

laddat ner en films ljudjämförelsepaket och därmed antagligen har upplevt denna film med 

syntolkning och/eller uppläst text. 

Funktionaliteten för befintliga användargrupper och webbtjänster i Bioguiden har 

ändrats på så sätt att: 

 Filmdistributör kan nu via sin egen administrationssida på Bioguidens boxoffice se 

de ljudjämförelsepaket med dess metadata som har kopplats till de filmer som film-

distributören själv registrerat och äger rättigheterna till. De kan också ta bort dessa 

ljudjämförelsepaket. 

 De befintliga webbtjänsterna i Bioguiden som handlar om att exportera ut filmin-

formation (till exempel MoviesExport) kompletteras med information om ljudjäm-

förelsepaketen, dvs information om att filmen har syntolkning, syntolkningsintro-

duktion och/eller uppläst text. 
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På Bioguidens publika webbsida kan man lätt se om filmen har syntolkning och/eller uppläst 

text genom att leta efter deras symboler (se Figur 1 på sidan 7 och Figur 4 på sidan 11) på 

filmens översiktssida. 

Om filmen också har en syntolkningsintroduktion kommer den kunna spelas upp via Bio-

guiden. Figur 13 visar filmen Zarafa’s översiktssida där symbolen för uppläst text visar att 

filmen har stöd för uppläst text. 

 

Figur 13. Översiktssida i Bioguiden för filmen Zarafa. Filmen har stöd för uppläst text vilket markeras 

med symbolen för uppläst text. 
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7.1.3 Modul i form av inkapslad mjukvara som integreras i en applikation 

Den tekniska lösningens mjukvarumodul integreras i en applikation för att biobesökaren, via 

den mobila enheten, skall kunna dra nytta av lösningen för Tillgänglig Bio. Applikationen 

kan via mjukvarumodulen kommunicera med databasen Bioguiden samt synkronisera upp-

spelning av syntolkningen och/eller den upplästa texten mot filmens ljud med hjälp av lju-

digenkänningstekniken. 

Mjukvarumodulen är en inkapslad mjukvarukomponent (i tekniska termer kallad SDK) som 

kan användas i applikationer i mobila enheter med operativsystem iOS eller Android. Modu-

len och dess gränssnittsspecifikation (API-specifikation) samt exempel på hur modulen kan 

anropas i applikationen finns att hämta genom att logga in på Bioguidens boxoffice, 

https://boxoffice.bioguiden.se. 

Inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord samt API-nyckel erhålls från 

Svenska Filminstitutet. Mjukvarumodulens funktioner kan endast anropas med giltig API-

nyckel och användarnamn. 

Mjukvarumodulen utgörs av: 

 Tredjepartsprodukt som jämför verkligt filmljud med filmljudets ljudjämförelsefil 

och bestämmer var i filmen man befinner sig 

 Funktion(er) för att ladda ner lista över filmer som har syntolkning och/eller uppläst 

text 

 Funktion(er) för att ladda ner ljudjämförelsepaket till vald film 

 Funktion(er) för att spela upp syntolkning och/eller uppläst text synkroniserat med 

filmens ljud 

 Funktion(er) för att ladda ner en URL för samt spela upp filmens syntolkningsintro-

duktion 

 

Figur 14. Illustration av mjukvarumodulens funktioner 

Tredjepartsprodukten som jämför filmljudet med filmljudets ljudjämförelsefil och bestäm-

mer var i filmen man befinner sig är en licensierad mjukvara utvecklad av Audible Magic 

Corporation. 

Mjukvarumodulen integreras i applikationen som en Android biblioteksfil eller som ett ram-

verk för iOS. Mer detaljerade instruktioner och hur funktionerna anropas beskrivs i API-

specifikationen som finns i mjukvarumodulpaketet som hämtas från Bioguiden. 

  

 
Hantera ljudjämförelse via  

tredjepartsprodukt 

Ladda 
ner film-

lista 

Ladda ner 
ljudjämfö-
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https://boxoffice.bioguiden.se/
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7.1.4 Applikation med tillgänglighetsanpassat användargränssnitt 

En applikation med tillgänglighetsanpassat användargränssnitt är den del i den tekniska 

lösningen som är mest synlig för biobesökaren. Applikationen skall kunna användas i en 

mobil enhet samt kunna integrera den tekniska lösningens mjukvarumodul. 

Vem som helst kan ansöka om att registrera sig som applikationsutvecklare för att få tillgång 

till den mjukvarumodul som skall integreras i applikationen. Ansökan görs till Svenska 

Filminstitutet. 

Applikationen skall utformas med fokus på tillgänglighet främst för personer med synned-

sättningar och personer med läs- och skrivsvårigheter. Till hjälp finns krav och riktlinjer för 

applikationsutveckling för Tillgänglig Bio. Kravdokumentet kan hämtas från Svenska Film-

institutets sida för Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio). 

Eftersom den tekniska lösningen baseras på ljudigenkänning är det viktigt att applikationen 

begär tillgång till den mobila enhetens mikrofon. Om mikrofonen är avstängd fungerar inte 

den tekniska lösningen. 

I applikationen skall en licenstext som avser den licensierade tredjepartsmjukvaran, vilken 

är integrerad i mjukvarumodulen, läggas in. Licenstexten finns i mjukvarumodulpaketet som 

hämtas från Bioguiden. 

För att göra applikationen sökbar i App Store och Google Play rekommenderas att använda 

dessa sökord: 

 Tillgänglig bio 

 Tillgänglig film 

 Syntolkning 

 Uppläst text 

Nedanstående applikationer är redan framtagna och kan användas som inspiration vid ut-

formning av nya applikationer: 

     

BioHjälpen        BioPlay         MovieTalk        SubTalk     VoiceVision 

Figur 15. Framtagna applikationer för Tillgänglig bio. 
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7.1.5 Mobila enheten 

Den mobila enheten är den mottagarenhet som den som vill uppleva en film med stöd för 

syntolkning och/eller uppläst text behöver ha tillgång till. Enheten skall kunna ladda ner och 

köra applikationer som utvecklats för Tillgänglig Bio. 

 

De mobila enheter som rekommenderas är: 

 Mobiltelefoner med operativsystemet iOS eller android (iPhone , samsung eller an-

nan smartphone) 

 Surfplattor med operativsystemet iOS eller android (till exempel  iPad eller sams-

ung tab/note) 

 

Andra mobila enheter som kan användas är: 

 Handdatorer/MP3-spelare med operativsystemet iOS eller android, till exempel iPod 

touch 

 
Figur 16. Mottagarenheter i form av smartphone och surfplatta 

Hörlurar är ett viktigt komplement till den mobila enheten eftersom uppspelningen av syn-

tolkning och/eller uppläst text inte skall störa övriga i biografsalongen. Vanliga enkla ste-

reohörlurar som medföljer vid köp av den mobila enheten fungerar alldeles utmärkt. Se ex-

empel på hörlurar i Figur 17. 

 

 
Figur 17. Exempel på hörlurar till mottagarenheten 

 

 

Observera! 

Eftersom den tekniska lösningen är baserad på ljudigenkänning kan hörlurar/headsets med 

inbyggd mikrofon förhindra att den mobila enhetens mikrofon är aktiverad, vilket skulle 

göra att den tekniska lösningen eventuellt inte fungerar. Andra varianter av hörlurar som kan 

utgöra ett problem för den tekniska lösningen är så kallade bluetooth-headset. 
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7.2 Filmdistributörens aktiviteter 

Filmdistributören är den som äger rättigheterna till filmen samt har det övergripande ansva-

ret för att syntolkning och/eller uppläst svensk text tas fram. 

Nedan beskrivs filmdistributörens aktiviteter som krävs för att biobesökaren skall kunna 

uppleva syntolkning och/eller uppläst text till en film. 

 

Figur 18. Filmdistributörens aktiviteter för Tillgänglig Bio 

Endast filmer som finns registrerade i Bioguiden kan få syntolkning och/eller uppläst text 

med hjälp av den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio. 

 

Sök ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet för syntolkning och/eller uppläst text 

Det ekonomiska stöd som kan ansökas av filmdistributör för att ta fram syntolkning och/eller 

uppläst text till en film heter ’Stöd till ökad tillgänglighet’. 

Vid ansökning av stödet skall offerter från minst två ljudspårsproducenter inkluderas. Detta 

för att Svenska Filminstitutet skall kunna förhålla sig till vilka kostnader det handlar om.  

Riktlinjer för att söka ekonomiskt stöd för syntolkning och/eller uppläst text finns på Svenska 

Filminstitutets hemsida (www.sfi.se). 

FÖR VARJE FILM SKALL DESSA STEG UTFÖRAS 

1 Välj ljudspårsproducent till filmen 

 En ljudspårsproducent kan till exempel vara ett företag som producerar ljud för TV, 

ljudböcker, dubbning på film, syntolkning på TV eller annan aktör som sysslar med 

ljud eller har utbildat sig till syntolk. Företaget/aktören bör ha tillgång till en ljudstudio 

för att inspelningen av syntolkning och/eller uppläst text skall få så god kvalitet som 

möjligt.  

I uppdraget för Tillgänglig Bio har dessa ljudspårsproducenter använts: Syntolkning 

Nu, Iris Media, Tundell och Salmsson, Eurotroll, SDI Media, Ljudlager, REDBLUE 

Production, Tistron HB, Enable Media, SeeListen och MediaVision (Degerfors).  

1 
Välj ljudspårs-
producent till 

filmen 

 

 

2 
Ge ljudspårs-

producent upp-
drag att spela in 

syntolkning 
och/eller upp-

läst text 

3 
Inled samarbete 
med postprodu-

cent som har 
tillgång till fil-

mens ljud 

4 
Ge postprodu-

cent uppdrag att 
skapa ljudjämfö-

relsepaket till 
filmen med hjälp 
av programvara 

FÖR VARJE FILM SKALL DETTA UTFÖRAS 

SÖK EKONOMISKT STÖD från Svenska Filminstitutet 
för syntolkning och/eller uppläst text till filmen (eller 

flera filmer) 

http://www.sfi.se/
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2 Ge ljudspårsproducent uppdraget att spela in syntolkning och/eller uppläst text 

 Filmdistributören väljer vilka ljudspår som skall tas fram: Syntolkning och/eller 

uppläst text 

För en svensk film är det bara syntolkning som tas fram. 

För en utländsk film kan både syntolkning och uppläst text tas fram eller enbart uppläst 

text. 

Räkna med att inspelningen kan ta upp till 3 veckor om både syntolkning och uppläst 

text skall tas fram. 

Viktigt att filmdistributör säkerställer att den svenska textningen köps in med använd-

ningsrätten att utifrån dess textmanus spela in den upplästa texten. 

 Se till att ljudspårsproducent får tittkopia (screener) samt textmanus (manus från 

svenska textningen) 

Ljudspårsproducenten behöver en tittkopia (screener) för att utifrån denna kunna upp-

rätta ett syntolkningsmanus och spela in syntolkningen. Tittkopian skall ha tidskod i 

bild och bör också innehålla den svenska textningen om ljudspårsproducenten även 

skall spela in uppläst text. Tittkopian tillsammans med ett textmanus används vid in-

spelning av uppläst text. 

Det är viktigt att tittkopian är skapad utifrån det slutgiltiga filmpaket (DCP) som skall 

visas på biograf. Tittkopian bör vara lätt att överföra mellan postproducent och ljud-

spårsproducent och kan till exempel vara i MPEG1-format. 

 Se till att ljudspårsproducent förhåller sig till krav och riktlinjer för framtagning 

av syntolkning och/eller uppläst text som tagits fram för Tillgänglig Bio 

Ljudspårsproducenten måste ta fram ljudspårsfiler (i WAV-format) för syntolkning och 

uppläst text på det sätt som passar personer med synnedsättningar respektive läs- och 

skrivsvårigheter samt enligt de krav som gör att ljudigenkänningstekniken för Tillgäng-

lig Bio fungerar. Därför har krav och riktlinjer för detta tagits fram och finns att ladda 

ner från Svenska Filminstitutets sida för Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio). 

 Se till att ljudspårsproducent vet till vilken aktör/postproducent och på vilket sätt 

den skall leverera ljudspåren för syntolkningen respektive uppläst text 

Ljudspårsfilerna för syntolkning och/eller uppläst text skall till slut hamna hos postpro-

ducent som med hjälp av specifik programvara skapar de ljudjämförelsepaket där syn-

tolkningen och/eller uppläst text ingår. 

3 Inled samarbete med postproducent som har tillgång till filmens ljud 

 Den postproducent som får de ljudspårsfiler för syntolkning och/eller uppläst text som 

ljudspårsproducenten tagit fram kommer använda dessa tillsammans med filmens ljud-

spår för att kunna skapa ljudjämförelsepaket till filmen. 

Detta betyder att postproducenten måste ha tillgång till filmens ljudspår. 

  

http://www.sfi.se/tillgangligbio
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4 Ge postproducent uppdraget att skapa ljudjämförelsepaket till filmen med hjälp 

av programvara 

 Se till att postproducent får inloggning till Bioguiden för att kunna ladda ner och 

installera programvaran som används för att skapa ljudjämförelsepaket 

För att kunna skapa ljudjämförelsepaket till filmen måste postproducent använda sig av 

en specifik programvara. Programvaran finns att hämta från Bioguidens boxoffice 

(boxoffice.bioguiden.se) och inloggningsuppgifter fås via Svenska Filminstitutet ge-

nom att lämna uppgifter om den postproducent som skall använda programvaran. Har 

postproducenten tidigare fått tillgång till programvaran finns den troligen redan instal-

lerad och klar att använda. 

 Se till att postproducent skapar ljudjämförelsepaket för de visningsfönster filmen 

skall visas i (tex biograf, Blu Ray, TV, DVD, VOD) 

Film som visas genom visningsfönstren för TV/DVD/VOD använder sig av annan 

uppspelningshastighet än film som visas på biograf (eller via Blu Ray). Detta gör att 

minst två ljudjämförelsepaket bör skapas, ett för biograf (och Blu Ray) i 24 FPS och ett 

för TV/DVD/VOD i 25 FPS. Ljudjämförelsepaketet för TV/DVD/VOD behöver inte 

skapas på samma gång som BIO-paketet. 

Andra varianter kan förekomma men är väldigt ovanliga. 
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7.3 Ljudspårsproducentens aktiviteter 

Ljudspårsproducenten spelar in ljudspår för syntolkning och ljudspår för uppläst text till 

filmen. För detta krävs att ljudspårsproducenten har tillgång till en tittkopia (screener) av 

filmen (med tidskod synlig) samt manus från svenska textningen (textmanus). För utländska 

filmer kan det finnas ett utländskt syntolkningsmanus som ljudspårsproducenten kan ha 

nytta av vid inspelning av den svenska syntolkningen. 

Nedan beskrivs ljudspårsproducentens aktiviteter som krävs för att biobesökaren skall kunna 

uppleva film med stöd för syntolkning och/eller uppläst text till en film. 

 

Figur 19. Ljudspårsproducentens aktiviteter för Tillgänglig Bio 

Om ljudspårsproducent skall ta fram både uppläst text och svensk syntolkning till en film 

spelas den upplästa texten in först. Därefter spelas syntolkningen in på ett sådant sätt att den 

inte krockar med den upplästa texten då dessa skall kunna avlyssnas samtidigt. 

 

Följ krav och riktlinjer för framtagning av ljudspår för syntolkning och uppläst text för 

Tillgänglig Bio. 

Krav och riktlinjer för framtagning av ljudspår för syntolkning och uppläst text har tagits 

fram för Tillgänglig Bio. Kravdokumentet beskriver hur ljudspåren för syntolkning och upp-

läst text skall tas fram för att passa personer med synnedsättningar respektive läs- och skriv-

svårigheter samt utformas så att ljudspåren skall kunna spelas upp genom den tekniska lös-

ningen för Tillgänglig Bio. 

Kravdokumentet kan hämtas från Svenska Filminstitutets sida för Tillgänglig Bio 

(www.sfi.se/tillgangligbio). 
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1 Upprätta syntolkningsmanus 

 Först skapas ett manus till syntolkningen. I manuset anges de tidsintervall där ingen 

dialog hörs och där alltså den inlästa syntolkningen ska placeras. Antal ord som kan 

läsas in beror på hur långt det tysta tidsintervallet är. Syntolkningsmanuset bör även 

innehålla inledande presentation av miljö och karaktärer samt, om möjligt, uppläsning 

av för- och eftertexter. 

För utländska filmer finns ofta en syntolkning på originalspråket och det är då en fördel 

att få originalspråkets syntolkningsmanus som sedan kan översättas till svenska och 

ändras vid behov. 

När syntolkningsmanuset är klart bör detta läsas igenom och godkännas av filmdistri-

butör (eller filmproducent) för att det som läses upp skall hålla så hög kvalitet som 

möjligt. 

2 Spela in uppläst text utifrån manus från svenska textningen 

 Uppläst text spelas in genom att ljudspårsproducenten tittar på filmens tittkopia, följer 

med i textmanuset och läser in texten vid rätt tillfälle, dvs vid rätt tidskod. Denna in-

spelning bör göras i en ljudstudio. 

När den upplästa texten är inspelad, redigeras och justeras den i ett ljudprogram så att 

den skall passa in perfekt till filmens dialoger. Resultatet blir en ljudspårsfil för upp-

läst text i WAV-format. 

Viktigt att namnge filen till ”Audio Subtitle File”. 

3 Spela in syntolkning utifrån syntolkningsmanus 

 Efter godkänt syntolkningsmanus är det dags att spela in syntolkningen. Den som skall 

läsa in syntolkningen tittar på filmens tittkopia, följer med i syntolkningsmanuset och 

läser in syntolkningen vid rätt tillfälle, dvs vid rätt tidskod. Denna inspelning bör göras 

i en ljudstudio. 

När all syntolkning är inspelad redigeras och justeras den i ett ljudprogram så att den 

inte skall krocka med filmens dialoger, den upplästa texten eller övriga prioriterade 

filmljud. Resultatet blir en ljudspårsfil för syntolkning i WAV-format. 

Viktigt att namnge filen till ”Audio Description File”. 

4 Spela in syntolkningsintroduktion 

 Som komplement till syntolkningen görs också en syntolkningsintroduktion. Den syftar 

till att ge en förståelse för det övergripande temat/centrala handlingen, miljöer och 

huvudsakliga karaktärer. 

Syntolkningsintroduktionen blir en separat ljudspårsfil (i WAV-format) som skall 

kunna avlyssnas vid valfritt tillfälle. 

Viktigt att namnge filen till ”Audio Trailer File”. 

 

Leverans av ljudspårsfiler 

Ljudspårsfilerna för syntolkning (+ syntolkningsintroduktion) och uppläst text, levereras till 

postproducent (eller motsvarande) enligt överenskommen rutin. 
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7.4 Postproducentens (eller motsvarande) aktiviteter 

Postproducent (eller motsvarande) får i uppgift av filmdistributör att skapa förutsättning för 

synkroniserad uppspelning av syntolkning och uppläst text med hjälp av en befintlig pro-

gramvara, dvs skapa ljudjämförelsepaket till filmen. Programvaran kräver att man har till-

gång till filmens ljudspår, ljudspår för syntolkning och ljudspår för uppläst text. Programva-

ran kommunicerar med och laddar upp ljudjämförelsepaketen till Bioguiden. 

Nedan beskrivs postproducentens (eller motsvarande) aktiviteter som krävs för att biobesö-

karen skall kunna uppleva film med stöd för syntolkning och/eller uppläst text till en film. 

 

Figur 20. Postproducentens (eller motsvarande) aktiviteter för Tillgänglig Bio 

 

Logga in på boxoffice.bioguiden.se för att hämta och installera Tillgänglig Bio’s pro-

gramvara 

För att kunna skapa ljudjämförelsepaket till filmen måste postproducent använda sig av en 

specifik programvara. Programvaran finns att hämta från Bioguidens boxoffice (boxof-

fice.bioguiden.se) genom att logga in med användarnamn och lösenord som fås från film-

distributör. 

Programvaran finns att installera för systemmiljöerna Windows, OSX och Linux (Ubuntu). 

Installationen av programvaran utförs enligt installationsinstruktioner för vald systemmiljö. 

Vid installationen används användarnamn och API-nyckel som parametrar för autentisering 

av programvarans kommunikation med Bioguiden. API-nyckel kan hittas under menyn ”User 

profile” i Bioguidens boxoffice efter inloggning. 

Nedladdning och installation av programvara utförs vid ett tillfälle, därefter kan programva-

ran användas för att skapa ljudjämförelsepaket till flera filmer. 

Uppdatering av programvara (eller dess användarinstruktioner) meddelas via mail till post-

producent. Det är viktigt att uppdatera programvaran innan fler ljudjämförelsepaket skapas. 

Postproducent (eller motsvarande) måste skriva under ett licensavtal för att kunna nyttja pro-
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gramvaran. Detta avtal skickas ut i samband med att postproducent (eller motsvarande) får 

tillgång till programvaran. 

FÖR VARJE LJUDJÄMFÖRELSEPAKET SKA DESSA STEG UTFÖRAS 

1 Ordna fram filmens ljudspår i WAV-format 

 I programvaran genereras automatiskt en ljudjämförelsefil utifrån filmens ljudspår. 

Ljudjämförelsefilen tillsammans med ljudspåren för syntolkning och/eller uppläst text 

är det ljudjämförelsepaket som skapas. 

Beroende på vilket slags ljudjämförelsepaket som skall skapas är det dessa filmljudspår 

som kan användas: 

1. Filmljudspår som finns i filmpaketet (DCP)  

[Observera att ljudspåren som finns i filmpaketet kan vara uppdelad i olika ak-

ter och behöver då göras om till (upp till 8) fullängdsljudspår] 

2. Filmljudspår som motsvarar filmkopian på DVD och/eller visas på TV/VOD 

Filmens ljudspår skall vara i WAV-format när de läggs in i programvaran. 

2 Omvandla ljudspår för syntolkning och uppläst text till rätt uppspelningshastig-

het 

 Det är viktigt att alla ljudspår i ljudjämförelsepaketet har samma uppspelningshastighet 

för att ljudigenkänningslösningen för Tillgänglig Bio skall fungera. Är det en film som 

visas på biograf är uppspelningshastigheten med största sannolikhet 24 FPS medan för 

film som visas på TV/DVD/VOD är uppspelningshastigheten troligtvis 25 FPS. 

Beroende på vilket slags ljudjämförelsepaket som skall skapas kan ljudspåren för syn-

tolkning och uppläst text behöva omvandlas till en annan uppspelningshastighet (FPS). 

Ljudspåret för syntolkningsintroduktionen behöver inte omvandlas då detta inte behö-

ver synkroniseras med filmens ljud. 

När ljudspårsproducent levererar ljudspåren för syntolkning och uppläst text är de 

uppmanade att vara tydliga med vilken uppspelningshastighet ljudspåren spelats in i 

(beror av vilken uppspelningshastighet tittkopian hade). 

3 Komprimera ljudspårsfiler för syntolkning och uppläst text till specifikt MP3-

format 

 Ljudspårsfilerna för syntolkning och uppläst text levereras till postproducent (eller 

motsvarande) i okomprimerat WAV-format. Dessa behöver komprimeras då program-

varan kräver specifikt MP3-format. 

Ljudspårsfilerna för syntolkning och uppläst text skall ha formatet mono MP3 med 

datahastighet 48 kbps konstant. Anledningen till detta är att göra ljudjämförelsepake-

tet så litet som möjligt för att kunna laddas ner till en mobil enhet samt att den tekniska 

lösningen för Android kräver detta format för att fungera. Riktlinjen för hur stora ljud-

spårsfilerna för syntolkning respektive uppläst text blir efter komprimeringen är ca 30 

MB per timme film per ljudspårsfil. 

Ljudspårsfilen för syntolkningsintroduktionen skall också komprimeras till MP3-

format men har inga andra specifika format-krav. 
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4 Skapa ljudjämförelsepaket med hjälp av programvaran 

 För att kunna skapa ett ljudjämförelsepaket med hjälp av programvaran måste postpro-

ducent (eller motsvarande) ha tillgång till dessa ljudspår i specificerat format: 

 Filmljudspår i WAV-format (1-8 st) 

 Ljudspår för syntolkning (MP3-format) 

 Ljudspår för uppläst text (MP3-format) 

 Ljudspår för syntolkningsintroduktion (MP3-format; ej obligatorisk) 

Minst ett av ljudspåren för syntolkning respektive uppläst text är obligatorisk för att 

kunna skapa ett ljudjämförelsepaket. 

Observera att syntolkningsintroduktionen endast skall skickas med vid skapandet av 

det först ljudjämförelsepaket (om det skapas flera ljudjämförelsepaket till en film). 

5 Kontrollera att ljudjämförelsepaketet har skapats korrekt 

 Postproducent (eller motsvarande) skall kvalitetssäkra att ljudjämförelsepaketet laddats 

upp till lagringsytan, Bioguiden, samt att det har skapats på ett korrekt sätt. 

Dessa steg utförs i mobil enhet med plattform iOS och sedan i mobil enhet med platt-

form Android: 

1. Ladda ner valfri applikation för Tillgänglig Bio (lista på applikationer finns i 

kapitel 7.1.4) till den mobila enheten. 

2. Kontrollera att ljudjämförelsepaketet till filmen finns i applikationen. 

3. Ladda ner ljudjämförelsepaketet. 

4. Kör igång filmen i rätt visningsfönster, dvs om ljudjämförelsepaketet skapats 

för biografvisning skall biograffilmen köras. 

5. Starta uppspelning av syntolkning och/eller uppläst text och kontrollera att 

dessa synkroniserar korrekt med filmens ljud. 

Om ljudjämförelsepaketen inte fungerar på korrekt sätt av någon anledning bör ljud-

jämförelsepaketet tas bort och skapas på nytt. Att ta bort ett ljudjämförelsepaket kan 

göras genom att logga in på Bioguidens boxoffice (boxoffice.bioguiden.se). Välj me-

nyn ”View movies”, leta upp rätt film (klicka sedan på knapp ”View complete”) och ta 

bort ljudjämförelsepaketet. 

Exempel på vad som kan göra att ett ljudjämförelsepaket inte fungerar: 

 Filmljudspåren, ljudspåret för syntolkning eller ljudspåret för uppläst 

text är korrupta 

 Fel format på ljudspårsfilerna som läggs in i programvaran 

 

Notera! 

Filmer som innehåller ljud som är återkommande (och dominerande) gör att den tekniska 

lösningens synkroniseringsfunktionalitet inte med säkerhet kan hitta till rätt ställe i filmen pga 

att samma ljudmönster finns på flera ställen. Detta kan resultera i att uppspelning av syntolk-

ning och/eller uppläst text hoppar från ett ställe till ett annat. 

Ett exempel på en sådan film är Roy Anderssons ”En Duva satt på en gren och funderade på 

tillvaron” där ett bakgrundsljud återkommer ganska ofta i filmen vid tillfällen när det föröv-

rigt var tyst. För dessa filmer kan man eventuellt ta bort det återkommande (bakgrunds-)ljudet 

från filmljudspåren vid generering av filmljudets ljudjämförelsefil (fingerprint). 
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7.5 Applikationsutvecklarens aktiviteter 

Applikationsutvecklaren utvecklar en applikation som kan spela upp syntolkning och upp-

läst text synkroniserat med filmen med hjälp av en i applikationen integrerad mjukvarumo-

dul. Denna mjukvarumodul kommunicerar också med Bioguiden och kan ladda ner filmin-

formation och ljudjämförelsepaket. 

Nedan beskrivs applikationsutvecklarens aktiviteter som krävs för att biobesökaren skall 

kunna uppleva film med stöd för syntolkning och/eller uppläst text. 

 

Figur 21. Applikationsutvecklarens aktiviteter för Tillgänglig Bio 

 

Logga in på boxoffice.bioguiden.se för att hämta Tillgänglig Bio’s mjukvarumodul som 

skall integreras i applikationen 

För att applikationen skall kunna ladda ner ljudjämförelsepaket från Bioguiden samt spela 

upp syntolkning och uppläst text synkroniserat med filmen måste en specifik mjukvarumodul 

integreras i applikationen. 

Mjukvarumodulen finns att hämta från Bioguidens boxoffice (boxoffice.bioguiden.se) ge-

nom att logga in med användarnamn och lösenord som fås från Svenska Filminstitutet. 

Modulen kan endast användas för operativsystemen iOS och Android. 

API-anrop som görs genom mjukvarumodulen kräver användarnamn och API-nyckel som 

parametrar för autentisering av mjukvarumodulens kommunikation med Bioguiden. API-

nyckel kan hittas under menyn ”User profile” i Bioguidens boxoffice efter inloggning. 

Uppdatering av mjukvarumodul (eller dess användarinstruktioner) meddelas via mail till ap-

plikationsutvecklaren. 

Applikationsutvecklaren måste skriva under ett licensavtal för att kunna nyttja mjukvarumo-

dulen. I avtalet står bland annat att det i applikationen måste synliggöras en licenstext angå-

ende en inbyggd tredjepartsprodukt. Avtalet skickas ut i samband med att applikationsutveck-

laren får tillgång till mjukvarumodulen. 
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Logga in på boxoffice.bioguiden.se för att hämta Tillgänglig 
Bio’s mjukvarumodul som skall integreras i applikationen. 

Inloggningsuppgifter fås via Svenska Filminstitutet. 

 
Följ krav och riktlinjer för applikationsutveckling för Tillgäng-

lig Bio. Finns att hämta från sfi.se/tillgangligbio. 
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Följ krav och riktlinjer för applikationsutveckling för Tillgänglig Bio. 

Krav och riktlinjer för applikationsutveckling har tagits fram för Tillgänglig Bio. Kravdoku-

mentet specificerar hur applikationens användargränssnitt bör anpassas för personer med 

synnedsättningar respektive läs- och skrivsvårigheter samt hur applikationen skall utformas 

för att fungera i den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio. 

Kravdokumentet kan hämtas från Svenska Filminstitutets sida för Tillgänglig Bio 

(www.sfi.se/tillgangligbio). 

1 Integrera mjukvarumodul i applikationen 

 Mjukvarumodulen integreras i applikationen som en Android biblioteksfil eller som ett 

ramverk för iOS. Mer om vilka funktioner som kan anropas via mjukvarumodulen 

beskrivs i en API-specifikation för modulen. Denna finns i mjukvarumodulspaketet 

som hämtas från Bioguidens boxoffice. 

2 Skapa användargränssnitt med fokus på tillgänglighet 

 Användargränssnittet bör skapas med fokus på att applikationen lätt skall kunna an-

vändas av personer med synnedsättningar och/eller personer med läs- och skrivsvårig-

heter. Krav och riktlinjer för applikationsutveckling för Tillgänglig Bio följs. 

I applikationen skall även licenstexten för den inbyggda tredjepartsprodukten finnas 

med. Denna licenstext (i form av en textfil) finns i det mjukvarumodulspaket som häm-

tas från Bioguiden. Licenstextfilen heter ”3rdPartyLicensesiOS” respektive 

”3rdPartyLicensesAndroid”. 

3 Ladda upp applikationen till App Store och/eller Google Play 

 Önskvärt är att applikationen utvecklas för både iOS och Android och laddas upp till 

både App Store och Google Play. 

För att göra applikationen sökbar rekommenderas att använda dessa sökord: 

 Tillgänglig bio 

 Tillgänglig film 

 Syntolkning 

 Uppläst text 

De fem applikationer som redan är framtagna i regeringsuppdraget för Tillgänglig Bio 

kan användas som inspiration vid utformning av nya applikationer. Applikationerna 

heter BioHjälpen, BioPlay, MovieTalk, SubTalk och VoiceVision. 

4 Marknadsför applikationen 

 Kontakta biografägare, visningsorganisationer (till exempel Folkets bio, Våra gårdar 

och Folkets Hus och Parker) och brukarorganisationer (till exempel Synskadades riks-

förbund och Dyslexiförbundet) för att demonstrera applikationen så de i sin tur kan 

rekommendera applikationen för sina biobesökare/medlemmar. 
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7.6 Biobesökarens aktiviteter 

För att biobesökaren med synnedsättningar och/eller läs- och skrivsvårigheter skall kunna 

uppleva film med syntolkning och uppläst text behöver den ha tillgång till en mobil enhet 

med operativsystem iOS eller Android (till exempel en smartphone eller surfplatta) med 

tillhörande hörlurar. 

Organisationer med tillgång till utrustning för livesyntolkning kan med fördel även fortsätt-

ningsvis arrangera visningar för de som INTE har tillgång till egen mobil enhet. Detta ef-

tersom denna utrustning kan kopplas ihop med en (1) mobil enhet som då kan spela upp 

syntolkningen och/eller uppläst text med hjälp av tekniska lösningen för Tillgänglig Bio till 

alla som har mottagarutrustningen. 

Nedan beskrivs biobesökarens aktiviteter som krävs för att den skall kunna uppleva film 

med stöd för syntolkning och/eller uppläst text.

 

Figur 22. Biobesökarens aktiviteter för Tillgänglig Bio 

 

Ladda ner valfri applikation för Tillgänglig Bio 

Se gärna till att operativsystemet i den mobila enheten är uppdaterad till den senaste version-

en. Uppdatering kan göras genom att gå in i mobila enhetens inställningar och leta efter pro-

gramvaruuppdatering. 

Applikationer för Tillgänglig Bio finns att ladda ner från App Store och/eller Google Play. 

För att hitta applikationen kan biobesökaren söka på orden ”Tillgänglig bio”, ”Tillgänglig 
film”, ”Syntolkning” eller ”Uppläst text”. 

Vid nedladdning är det viktigt att godkänna att applikationen får tillgång till den mobila 
enhetens mikrofon. 

Lista över de applikationer som utvecklats för Tillgänglig Bio finns på Svenska Filminstitu-

tets sida för Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio). 

  

1 
Öppna appli-
kationen och 
välj film från 
en filmlista 
eller sök-
funktion 

 

 

 

2 
Ladda ner 

rätt ljudjäm-
förelsepaket 

till filmen; 
BIO eller 

TV/DVD/VOD 

 

3 
Öppna ned-
laddat ljud-
jämförelse-

paket och välj 
syntolkning 

och/eller 
uppläst text 

 

4 
Aktivera flyg-

plansläge 
samt koppla 
in hörlurar 

DETTA GÖRS INNAN BIOBESÖKAREN GÅR IN I BIOSALONG  
(Internetuppkoppling krävs) 

Ladda ner valfri applikation för Tillgänglig Bio. Lista 
över applikationer finns på sfi.se/tillgangligbio. 

5 
Starta upp-

spelning 

I BIOSALONGEN 
Innan filmen börjar 

http://www.sfi.se/tillgangligbio
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1 Öppna applikationen och välj film från en filmlista eller sökfunktion 

 Alla filmer som finns i applikationen har stöd för syntolkning och/eller uppläst text. 

Biobesökaren kan vanligtvis välja en film från en filmlista med aktuella filmer som 

visas på biograf eller söka efter en film som eventuellt har visats på biograf men som 

nu kan ses på DVD eller TV. 

2 Ladda ner rätt ljudjämförelsepaket till filmen; BIO eller TV/DVD/VOD 

 En film kan ha flera ljudjämförelsepaket, till exempel ett för BIO och ett för 

TV/DVD/VOD. Det är viktigt för biobesökaren att ladda ner det ljudjämförelsepaket 

för vilket visningsfönster man skall uppleva filmen i. 

Nedladdningen aktiveras vanligtvis i applikationen genom en knapp eller pil som heter 

’Ladda ner’ eller ’Hämta’. 

3 Öppna nedladdat ljudjämförelsepaket och välj syntolkning och/eller uppläst text 

 De ljudjämförelsepaket som laddats ner hamnar vanligtvis i en flik eller lista i applikat-

ionen som heter ’Mina Filmer’ eller ’Nedladdat’. 

För utländska filmer kan det finnas stöd för både syntolkning och uppläst text medan 

för svenska filmer endast finns stöd för syntolkning. Detta medför att biobesökaren för 

utländska filmer behöver välja om den vill lyssna på syntolkningen eller den upplästa 

texten eller både och. 

Biobesökaren kan under pågående uppspelning även välja att stänga av eller sätta på 

både syntolkning och uppläst text beroende på vad man vill lyssna på. 

4 Aktivera flygplansläge samt koppla in hörlurar 

 För att inte störa övriga biobesökare är det viktigt att slå på den mobila enhetens flyg-

plansläge för att inte riskera att den till exempel ringer mitt i filmen. 

Det är också viktigt att koppla in hörlurarna i den mobila enheten innan uppspelningen 

startas för att förhindra att ljud läcker ut från den mobila enheten. 

5 Starta uppspelning 

 Uppspelningen startas genom att klicka på en startknapp som vanligtvis illustreras i 

applikationen som en pil eller heter ’Starta uppspelning’ eller ’Starta’. 

 

Stoppa uppspelning 

I applikationen finns det även möjlighet att stoppa uppspelningen om man vill ta en paus eller 

helt enkelt inte vill lyssna på syntolkning eller uppläst text längre. Om användaren upplever 

filmen på TV kan det vara reklamavbrott i filmen och den kan då med fördel stoppa uppspel-

ningen och starta den när filmen börjar igen. 

Uppspelningen stoppas genom att klicka på en stoppknapp som vanligtvis illustreras i appli-

kationen som en fyrkant eller heter ’Stoppa uppspelning’ eller ’Stoppa’. 
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8 Biografens roll för ökad tillgänglighet till film 

Biografen/biografägaren har en viktig roll i arbetet med att öka tillgängligheten för personer 

med olika funktionsnedsättningar att kunna uppleva film på bio. 

Helhetslösningen för Tillgänglig Bio ser till att själva filmen blir tillgänglig med stöd för 

syntolkning och/eller uppläst text men det är minst lika viktigt att biografen ser till att det är 

lätt att fysiskt ta sig till biografsalongen samt att tillgänglighetsanpassade filmer är tydligt 

markerade i filmprogram eller liknande. 

Genom den ökade tillgängligheten till film kan nya grupper biobesökare leta sig till biogra-

fen för att bland annat uppleva film med stöd för syntolkning och/eller uppläst text. Detta 

gör att biografpersonalen behöver kunna vara behjälplig med de applikationer som är ut-

vecklade för Tillgänglig Bio. 

Detta kapitel beskriver vilka åtgärder som kan vidtas för att göra biografen så tillgänglig 

som möjligt med tanke på de grupper biobesökare med funktionsnedsättningar som kommer 

besöka biografen. 

8.1 Utformning av biograf för personer med funktionsnedsättningar 

Den nya diskrimineringslagstiftningen säger numera (sammanfattningsvis) att om man kan 

öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar genom enkla åtgärder (skäliga 

för verksamheten) är det diskriminerande att inte utföra dessa åtgärder. Detta blir främst 

synligt när det gäller fysisk tillgänglighet, till exempel vid utformning av biograflokalen. 

Här behöver biografägaren tänka till vad gäller hur personer med olika funktionsnedsätt-

ningar enkelt skall kunna hitta till biografen, hitta till toaletter och försäljningsställen, hitta 

till rätt biografsalong och till rätt plats/biografstol. Dessa webbplatser ger stöd och riktlinjer 

för tillgänglighet: 

 Vägledning för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se/) 

 Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgänglighet 

(www.mfd.se/tillganglighet/) 

 Funka nu (www.funkanu.com) 

 Boverket (www.boverket.se) 

Biografen bör se över och åtgärda, i det fall det är enkelt, eventuella hinder i biograflokalen 

som kan vara problematiska för till exempel personer med synnedsättningar att ta sig förbi. 

Enligt boverket
14

 behöver enkelt avhjälpta hinder åtgärdas i lokaler dit allmänheten har till-

träde och på allmänna platser. Reglerna kan läsas i sin helhet i Boverkets föreskrifter
15

. Bio-

grafen kan också anlita en tillgänglighetskonsult som kan bedöma om ett hinder är enkelt att 

åtgärda och även hjälpa till med en handlingsplan. 

Några exempel på enkelt avhjälpt hinder är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga 

trösklar, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar; dörröppnare eller andra manöverdon som är 

olämpligt placerade eller utformade, dålig belysning eller dålig ljudmiljö, bristande kon-

trastmarkering och bristande varningsmarkering, bristfällig skyltning, bristande utformning 

av orienterande skyltning, brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner 

samt brister i utformning och placering av fast inredning. 

                                                      

14
 www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet 

15
 BFS 2011:13, ändrad 2013:9 

http://www.webbriktlinjer.se/
http://www.mfd.se/tillganglighet/
http://www.funkanu.com/
http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet
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8.2 Information om och bokning av tillgänglig film 

Det bör bli enklare för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna hitta samt boka 

filmer som är tillgängliga, till exempel om en film har dövtextning eller har stöd för syn-

tolkning. 

För biografen innebär detta att: 

 Biografens eller biografkedjans hemsida bör göras tillgänglig. Riktlinjer för hur 

detta kan utföras finns till exempel på webbsidorna: 

- Vägledning för webbutveckling (www.webbriktlinjer.se/) 

- Funka nu (www.funkanu.com) 

 Tillgängliga filmer tydligt bör markeras i filmprogrammet (repertoar, filmtablå, 

filmlista eller liknande). 

En film (eller filmversion) kan visas med svensk textning, dövtextning, svenskt tal (dubb-

ning) eller engelskt tal (ej dubbning) samt ha stöd för syntolkning och/eller uppläst text. I 

Bioguiden är filmerna markerade (text eller symbol) så som illustreras i Tabell 3. 

Tabell 3. Markering/beteckning/symbol som visar hur en film är tillgänglig 

Filmen kan upplevas med: Markering/beteckning/ 

symbol 

Svensk textning Sv. txt 

 

Dövtextning Dövtext 

Svenskt tal/dubbning Sv. tal 

Engelskt tal (ej dubbning) Eng. tal 

Syntolkning 

 

Uppläst text 

 

 

Eftersom Bioguiden är en central aktör i filmbranschen bör även biograferna använda 

samma standard. De symboler som kan användas för svensk textning, syntolkning och upp-

läst text har tagits fram av Sveriges television och Tv4 för tillgänglighetstjänster och kan 

hämtas från Svenska Filminstitutets sida för Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio). 

För att ytterligare underlätta för personer med funktionsnedsättningar att hitta filmer med 

specifik tillgänglighet kan det vara lämpligt att införa en filtreringsfunktion för elektroniska 

filmprogram/filmtablåer på hemsida eller i mobila applikationer. 

Filminformation inklusive tillgänglighetsinformation för alla filmer som visas på svenska 

biografer kan hämtas från Bioguiden via den befintliga webbtjänsten ”MoviesExport”. 

Denna webbtjänst finns tillgänglig för de biografer som redan har tillgång till Bioguidens 

adminsida för att kunna repertoarplanera samt redovisa biljettintäkter. För att använda ”Mo-

viesExport” behöver biografen en lokal databas(tabell) som kan ta emot denna filminformat-

ion. När biografen väl har all filminformation elektroniskt kan biografens egna system (som 

till exempel genererar filmprogram på hemsidan) läsa av denna och lätt ge information om 

filmen till exempel är syntolkad. För fler detaljer om hur detta kan lösas för en specifik bio-

graf, kontakta ansvariga för Bioguiden. 

http://www.webbriktlinjer.se/
http://www.funkanu.com/
http://www.sfi.se/tillgangligbio
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8.3 Visning av reklamfilm och introduktionsfilm 

Personer med synnedsättningar och personer med läs- och skrivsvårigheter kommer förmod-

ligen i större utsträckning nu komma till biograf för att uppleva film eftersom tillgänglighet-

en till filmen ökar i och med Tillgänglig Bio. 

8.3.1 Reklamfilm riktad till biobesökare 

Till hjälp att sprida budskapet att det nu finns en ny teknik för att kunna uppleva en film 

med stöd för syntolkning och/eller uppläst text finns framtaget flera reklamfilmer för bio. 

Dessa reklamfilmer finns att hämta (i DCP-format) från Svenska Filminstitutets sida för 

Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio). Reklamfilmerna kan läggas in i biografens ser-

ver och visas som vilken reklamfilm som helst. 

8.3.2 Informationsfilm 

För att biografen skall kunna informera biografpersonal om hur Tillgänglig Bio fungerar har 

en informationsfilm tagits fram. 

Filmen går igenom vad syntolkning och uppläst text är för något och vilka aktörer i film-

branschen som skall göra vad för att syntolkning och uppläst text till en film skall kunna 

upplevas av biobesökaren. Den pekar på vad biografen kan göra för att hjälpa biobesökaren 

att hitta en film med syntolkning eller uppläst text samt vilka applikationer som kan laddas 

ner till biobesökarens mobila enhet. 

Informationsfilmen upplyser också om vilka ekonomiska stöd filmdistributören kan söka 

(via Svenska Filminstitutet) för att ta fram syntolkning och uppläst text till en film. 

Hämta informationsfilmen från Svenska Filminstitutets sida för Tillgänglig Bio 

(www.sfi.se/tillgangligbio). 

  

http://www.sfi.se/tillgangligbio
http://www.sfi.se/tillgangligbio


Branschstandard Tillgänglig Bio 

 

 43 

8.4 Behjälplig med applikation för Tillgänglig Bio 

Biobesökare som vill uppleva en film med stöd för syntolkning och/eller uppläst text med 

den nya tekniken för Tillgänglig Bio behöver ha en mobil enhet i form av till exempel en 

smartphone med tillhörande hörlurar. Biobesökaren måste sedan ladda ner en applikation i 

den mobila enheten samt vidare ladda ner en films ljudjämförelsepaket via applikationen. 

Biografen skulle kunna vara behjälplig med att: 

 Erbjuda laddningsstationer för dessa mobila enheter så att inte batteriet tar slut un-

der filmens gång. 

 Erbjuda wifi i foajén (gratis till alla eller till de som köper biljett) för att biobesöka-

ren skall kunna ladda ner applikation och filmens ljudjämförelsepaket på plats i bi-

ografen. 

 Tillhandahålla hörlurar, att låna eller köpa, då många biobesökare har en 

smartphone men kanske inte alltid har med sig sina hörlurar till biografen. 

 Tillhandahålla mobil enhet med förinstallerad applikation. 

Den tekniska lösningen för Tillgänglig Bio kan så småningom generera ett flertal applikat-

ioner. Dessa kommer fungera på liknande sätt men utformningen kan skilja markant. Detta 

gör att denna branschstandard inte i detalj kan beskriva hur varje applikation fungerar. För 

biobesökaren däremot, är det viktigt att kunna få hjälp med hur en applikation fungerar vil-

ket skulle kunna lösas genom att biografpersonalen enas om en lämplig applikation som de 

kan rekommendera samt i detalj vet hur den fungerar. De applikationer som finns utvecklade 

listas på Svenska Filminstitutets sida för Tillgänglig Bio (www.sfi.se/tillgangligbio). 

  

http://www.sfi.se/tillgangligbio
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1. DCI-Specification, version 1.2 with Errata as of 30 August 2012 incorporated 

Bilaga 2. Krav och riktlinjer för framtagning av ljudspår för syntolkning och uppläst text för 

Tillgänglig Bio; ver 1.0 

Bilaga 3. Krav och riktlinjer för applikationsutveckling för Tillgänglig Bio; ver 1.0 


