
Repertoarplanering 

Det bör bli enklare för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna hitta filmer som är 

tillgängliga, till exempel om en film har dövtextning eller har stöd för syntolkning. 

För biografen innebär detta att tillgängliga filmer tydligt bör markeras i filmprogrammet (repertoar, 

filmtablå, filmlista eller liknande). 

En film (eller filmversion) kan visas med svensk textning, dövtextning, svenskt tal (dubbning) 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 1. 

Tabell 1. 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 uppläst 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 ”MoviesExport” behöver biografen en 

lokal databas(tabell) som kan ta emot denna filminformation. 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 biograf, kontakta ansvariga för Bioguiden. 

 

http://www.sfi.se/tillgangligbio

