Webbvideo i Malmö stad

Rörlig bild i kommunal
kommunikation
1

Malmö stad, oktober 2015
Text: Malmö stad / Mikael Hellman, redaktör Tina Fransson Krook
Sammanställningen på sidorna 44-47 är baserad på intervjuer genomförda av Gullers Grupp
Beställare: Anders Mellberg, Kommunikationsdirektör, Malmö stad
Frågor om innehållet:
Mikael Hellman, mikael.hellman@malmo.se, tel: 040-34 17 82
Fotografer:
Malmö stad, sidorna: 6, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22 (nh), 25 (nv), 26 (öv, nh), 29 (ö, nv), 34, 44, 48 och 49
Fotograf Tomaz Lundstedt, sidorna: 1, 4, 5, 10, 14, 20, 22 (öv), 25 (öv, öh, nh), 26 (öh, nv), 33 (ö) och 46
Johan Bävman, sidorna: 30 och 31
Wallén Media, sidorna: 28 och 29 (nh)
Peter Adamsson, sidan: 23
© Samtliga fotografier är upphovsrättsskyddade enligt lag.
2

Webbvideo i Malmö stad
Rörlig bild i kommunal
kommunikation

3

4

Innehåll
Med video får vi ökade kommunikationseffekter			

07

Inledning			
Varför bör vi använda video?			
Kopplingar till styrdokument			

08
09
09		

Krav på kommunikationen			
Extern kommunikation			
Intern kommunikation			
Video kan bidra till effektiv kommunikation			

10
11
11
11

Video i omvärlden			
Vi ser på video			
Användningen ökar			
Video ger liv och kraft åt kommunikationen 			
Forskning om video			

14
14
15
16
17

Video i Malmö stad			
Centralt stöd			
Utbildningar			
Förvaltningarnas användning			
Teknisk utveckling			

18
18
19
19
19

Videoprocess			
Förarbete			
Produktion			
Spridning			
Analys			

20
21
22
32
34

Exempel på Malmö stads videofilmer 			

36

Sammanfattning utifrån intervjuer			
Vision			
Nuläge			
Hinder att överbrygga			
Styrkor			
Sammanfattning			

44
44
45
45
47
47

5

6

Förord

Med video får vi ökade
kommunikationseffekter
Samhällsutvecklingen gör medborgaren allt mer digital – internetanvändningen i Sverige är bland de högsta i världen. Detta får
naturligtvis konsekvenser för en organisations kommunikation. Budskap, samtal och kommunikation använder sig allt oftare av
en digital kanal i någon fas, och den kampanj, satsning eller rapport som inte har en kompletterande digital plats har svårare att
få genomslag. Lyckad kommunikation är ofta ytterst beroende av goda digitala redskap.
Ett sådant digitalt redskap är webbvideo. Vi har sett att video som kommunikationskanal har ökat enormt mycket i användning
i omvärlden och blivit ett vanligt förekommande inslag på webben. Statistik visar på både ökad användning och ökade kommunikationseffekter. Mycket pekar på att videoanvändningen och tittandet kommer att fortsätta utvecklas och bli viktigare framöver, så
att satsa på kommunikation med video är en självklarhet.
Som stad ska vår kommunikation vara öppen och tydlig och webbvideo kan hjälpa oss att sprida stadens information på ett
effektivt sätt. Men allt behöver inte vara video, man måste ställa sig frågan om var video kan göra skillnad, skapa ett mervärde
och generera nytta. Som med all kommunikation så ska det bidra till att Malmö stad når sina mål och löser sina utmaningar.
Med video kan man under mycket kort tid kommunicera tydlig information som är lätt att ta till sig. Förutom att synliggöra de
övergripande målen för Malmö stad och våra verksamheter, kan video bidra till ökad insikt i det dagliga arbetet och synliggöra
det för malmöborna. Vi kan visa hur stadens tjänster och samhällsservice fungerar, visualisera kommunövergripande satsningar,
planer, beslut, pågående projekt, kampanjer, evenemang m.m. Men video är även viktigt i det interna arbetet och kan hjälpa
oss att utveckla organisationen.
Vi har haft möjlighet att använda video sedan 2009 och vi har samlat på oss en massa erfarenheter. I den här nulägesrapporten
beskrivs den resa som vi gjort inom videoområdet, var vi och omvärlden befinner oss i utvecklingen och hur vi som organisation
på bästa sätt kan använda webbvideo framöver. Vi vet inte på vilket sätt videoanvändningen kommer att utvecklas, men vi kan
vara säkra på att det är ett viktigt media att vara aktiva med.

Malmö, oktober 2015

Anders Mellberg
Kommunikationsdirektör
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Inledning

Med video kan Malmö stads kommunikation bli mer lättillgänglig och tydlig.

Genom åren har
vi provat oss fram
för att se på vilket sätt
video kan användas
för att kommunicera
med stadens olika
målgrupper, både
internt och externt.

Video har blivit ett vanligt förekommande inslag på internet
och något som i allt högre grad
efterfrågas för information,
kunskap och underhållning.
I Malmö stad har vi använt video som
kommunikationskanal sedan 2009.
Någon plan för verksamheten, eller
dokumentation om det vi gjort i
organisationen, har inte funnits. Denna
nulägesrapport är därför både en beskrivning av vad Malmö stad har gjort
hittills och ett vägledande dokument
för vårt framtida arbete med video.
Genom åren har vi provat oss fram för
att se på vilket sätt video kan användas
för att kommunicera med stadens olika
målgrupper, både internt och externt.
Arbetet har till största del genomförts
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av dedikerade och intresserade medarbetare som fått bra stöd från sina
chefer.
Kommunikationsavdelningen på Stadskontoret har utgjort ett centralt stöd för
allt videorelaterat arbete som organisationen efterfrågat inom t.ex. planering,
produktion, spridning, analys, teknisk
utveckling och utbildning.
Det arbete vi i Malmö stad gjort hittills
visar på stor framgång. Det märks i våra
mätningar men också på de reaktioner
vi fått från andra kommuner och offentliga organisationer.
I slutet av rapporten sammanfattas det
arbete som gjorts och vilka utmaningar
som finns framöver, baserat på intervjuer med ett antal medarbetare.

Video stödjer vårt mål
att Malmö stads kommunikation
ska vara öppen, tydlig och tillgänglig.

Varför bör vi använda video?
Den digitala utveckling som sker i samhället ställer nya krav på kommunens
kommunikationsarbete. Video har visat
sig vara ett effektivt media som når
många olika målgrupper.

är upp till varje förvaltning att avgöra
utifrån från sina verksamhets- och
kommunikationsmål. Video ska självklart
inte användas i allt kommunikationsarbete, men möjligheten bör beaktas i
planeringen.

I Malmö stads kommunikationspolicy
står att vår kommunikation ska utgå ifrån
mottagarens behov och vara öppen,
tydlig och tillgänglig.

Kopplingar till styrdokument

För att vi ska kunna uppfylla dessa krav
gentemot alla våra målgrupper - från
Malmöbor, näringsliv och turister till
vår egen personal - bör därför video
användas som en naturlig del i vår
kommunikation. Hur och på vilket sätt

Det finns övergripande styrdokument
som pekar ut riktningen för kommunikationsarbetet i Malmö stad. Budgeten,
organisationens verksamhetsplaner,
stadens kommunikationspolicy1 och
Strategi för eSamhället2 är några av dem.

1
2

Kommunikation ska göra konkret
nytta för Malmö stad och bidra till att
organisationens mål uppfylls.

Förutom att visa och berätta om de
övergripande målen för Malmö stad
och våra verksamheter, kan video bidra
till ökad insikt i det dagliga arbetet och
synliggöra det för våra målgrupper.
Vi kan visa hur stadens tjänster och
samhällsservice fungerar, visualisera
kommunövergripande satsningar,
förtydliga den demokratiska processen, låta malmöborna ta del av planer
och beslut, utbilda och informera om
e-tjänster, visa evenemang, informera i
kriskommunikation m.m.
Video kan också med fördel användas
i den interna kommunikationen för att
stärka och utveckla organisationen.

Kommunikationspolicy för Malmö stad (KS 2000), http://malmo.se/download/18.6e0fe7e512c888cbc52800012321/1383649184182/k-policy_webb.pdf
SKL´s Strategi för eSamhället (KS 2013), http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/strategi-for-esamhallet.html
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Krav på kommunikationen

Den externa kommunikationen är ett hjälpmedel att sprida kunskap om Malmö och Malmö stad.

Kan man göra
Malmö stads
kommunikation tydlig
stärker den dialogen,
engagemanget,
samarbetet och
erfarenhetsutbytet
och gör det möjligt
att lösa
uppdragen bättre.

All kommunikation som vi i
Malmö stad producerar ska
stödja och leva upp till stadens
visioner, mål och beslut.
Kommunikation är inget självändamål
men rätt använd är den ett effektivt
styrmedel som hjälper till att driva våra
verksamheter mot uppsatta mål. Därför
ska kommunikation ses som en naturlig
del i planer och beslut som rör verksamheten. Ett mål eller ett beslut som inte
kommuniceras är nästan omöjligt att nå.
Men det är också viktigt att rikta kommunikationen till rätt mottagare och
utforma den på lämpligaste sätt. För
att kunna leva upp till de övergripande
kommunikationsprinciperna ska Malmö
stads kommunikation därför vara både
öppen, tydlig och planerad.
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Kommunikationen ska utgå från mottagarens behov. Alla är inte berörda av
all information och i dagens informationsöverflöd är det extra viktigt att inte
överbelasta omgivningen. Malmö stads
information och kommunikation ska
därför anpassas till olika målgruppers
behov, kunskaper och förutsättningar
såväl internt som externt.
Innehållet ska vara relevant och kommunikationen ska ske på ett sätt och
i en form som mottagaren kan förstå
och handla utifrån. Det innebär att man
alltid ska ta hänsyn till människors olika
situationer och behov när man väljer att
kommunicera med dem.
Kommunikation är en demokratisk
rättighet för Malmö stads medborgare
och inom alla offentliga organisationer

är kommunikationsarbetet en lagstyrd
verksamhet, både internt och externt.
Medborgarna har självklar rätt att få
information och vägledning om Malmö
stads planer och beslut, och om hur de
kan påverka och komma att påverkas
av dessa.

Extern kommunikation
Den externa kommunikationen är ett
hjälpmedel att sprida kunskap om
Malmö och Malmö stad.
Viktiga målgrupper för den externa
kommunikationen är:
» Malmöbor
» Malmös näringsliv
» Myndigheter och organisationer
som Malmö stad samarbetar med
» Föreningar och organisationer i
Malmö
» Övriga organisationer
» Journalister
» Turister och besökare
En effektiv extern kommunikation ska
sprida fakta, påverka attityder och beteenden och öka förtroendet för Malmö
stad. De kunskaper och värderingar
mottagarna har om Malmö stad och
Malmö har stor betydelse; att bygga en
önskvärd bild genom ökad kunskap hos
mottagaren tar tid och kräver målmedvetet arbete.

effektivt sätt. Intern kommunikation är
till för att stödja verksamheternas mål
och visioner. Samtidigt är intern kommunikation grunden för ett hälsosamt
och öppet arbetsklimat i vilket man ska
kunna ta del av varandras kunskaper
och åsikter.


Video kan bidra till effektiv
kommunikation

Det är viktigt att Malmö stad som
offentlig organisation informerar på
ett tillgängligt och begripligt sätt. Då
skapar vi förutsättningar för dialog,
engagemang, samarbete och erfarenhetsutbyte med våra målgrupper,
internt och externt, och gör det möjligt
för oss att lösa våra uppdrag bättre.
Vår kommunikation ska vara öppen och
tydlig. Några huvudområden där video
kan hjälpa oss är:

»
»
»
»
»

Den demokratiska processen
Service och tjänster
Kommunövergripande satsningar
eSamhället
Organisationsutveckling

» den demokratiska processen

Intern kommunikation

Rätt utnyttjat kan internet stärka
demokratin. Internet ger ökad tillgång
till information, insyn i den offentliga
verksamheten och möjligheter för oss
samhällsmedborgare att delta i de
demokratiska processerna.

En väl fungerande intern information
och kommunikation ger medarbetarna
i Malmö stad förutsättningar för att
kunna utföra sina arbeten på ett

De politiker som stadens invånare röstar
fram tar beslut som påverkar vardag
och framtid. Därför arbetar vi aktivt för
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Mål med den externa
kommunikationen är att:

»

»
»

»
»

Skapa nytta och nå bättre resultat 		
genom att sprida fakta, påverka 		
attityder och beteenden samt öka 		
förtroendet för Malmö stad
Stärka ”varumärket Malmö” genom 		
att skapa en positiv bild av Malmö 		
och Malmö stad
Kommunikation med massmedia 		
som har en grundlagsstadgad 		
uppgift att bevaka och granska 		
offentliga myndigheters verksamhet
på allmänhetens vägnar
Öka medborgarnas engagemang 		
genom en trovärdig dialog
Underlätta rekrytering genom att 		
skapa en rättvisande bild av kommunen

Mål med den interna
kommunikationen är att:

»

»

»
»

»

Ha en effektiv organisation där varje
medarbetare ska ha den information
som var och en behöver för att 		
utföra sitt arbete på ett effektivt sätt
Skapa enighet om mål genom en
ständigt levande dialog om vart 		
Malmö stad och Malmö är på väg och
varför
Ge bättre beslutsunderlag baserat på
tillgång till rätt information
Skapa ett gott arbetsklimat genom en
aktiv och öppen dialog med förutsättningar för delaktighet och
engagemang
Ha hög kvalité på den externa
kommunikationen genom god intern
kommunikation

att fler malmöbor ska bli intresserade av
politik, t.ex. har vi sedan 2005 direktsänt stadens kommunfullmäktige via
malmo.se/kf. Där kan alla som vill ta del
av kommunfullmäktiges möten och
beslut, även i efterhand.
Vi har också använt video för att sprida
kunskap om de beslut som tagits, om
hur staden styrs och om hur malmöborna kan vara med och påverka i t.ex.
medborgardialoger.

» service och tjänster
Ute i staden pågår mängder av verksamhet för att göra malmöbornas
vardag så bra som möjligt. All denna
service och alla dessa tjänster ska vara
tydliga för medborgarna; det ska vara
enkelt att ta reda på och förstå vad
staden erbjuder.
Med video kan vi berätta om det kommunala utbudet, men också om arbetet
som sker dagligen i våra verksamheter.

» kommunövergripande satsningar
Malmö stad har ofta ett antal särskilda
satsningar på gång. Dessa kan drivas i
program- eller projektform och under
särskilda teman, de påverkar både
Malmö stads organisation och malmöborna. I videofilmer kan vi beskriva vad
satsningarna innebär och hur vi arbetar
med dem.
Några kommunövergripande satsningar
där vi använt video de senaste åren är
Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö, Områdesprogrammen, Jäm-

I filmen ”Hur fungerar Malmö stad” berättar Malmös stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh vad en kommun
är, hur sammanhangen ser ut och hur malmöborna kan vara med och påverka i sin stad.

ställdhetsintegreringen, Kulturstrategi
2014-2020, 11:11 Meet Malmö m.fl.

service och tjänster av hög kvalitet till
dem som bor och verkar i kommunen.

» e-samhället
Människor förväntar sig i allt högre grad
att snabbt, enkelt och säkert kunna
sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande
via digitala kontaktvägar. Detta ställer
stora krav på funktionella och användarvänliga e-tjänster.

Video i den interna kommunikationen
kan hjälpa till att stärka och utveckla
organisationens möjligheter att kunna
tillhandahålla tjänster med bra kvalitet.
Alla anställda kan få information och
verktyg som behövs för det dagliga
arbetet. Chefer och ledningsgrupper kan
kommunicera övergripande strategier,
budskap och mål för verksamheten.

Med video kan vi skapa en enklare
vardag för privatpersoner och företag
genom att informera om varför e-tjänsterna finns och utbilda i hur de fungerar.
Förutom att filmerna ökar kunskapen
hos målgrupperna kan de också frigöra
tid för medarbetarna i staden.

Med hjälp av video har vi också möjlighet
att ge alla medarbetare förståelse för
vad resten av verksamheten gör, kommunicera övergripande information,
beskriva interna processer o.s.v.

» organisationsutveckling
Malmö stads huvudsakliga uppdrag
som kommun är att erbjuda välfärd,
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Läs mer om var video kan användas i
vår externa och interna kommunikation på sidorna 24 och 27.

Med stöd av video kan man kommunicera interna utvecklingsprocesser - ett exempel är arbetet med kommunfullmäktiges mål där alla nämnder, förvaltningar och bolag är involverade.
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Video i omvärlden

Det är enkelt att själv filma och publicera videofilmer på internet.

Allt fler
företag och
organisationer
i Sverige och världen
drar nytta av
videons positiva
effekter för att nå
ut med information
och kunskap.

Strömmande video finns nästan
överallt. Videoklipp används
i mycket stor utsträckning för
att informera och engagera oss
på webbsidor, i våra sociala
kanaler och på bloggar, i appar,
nyhetsbrev och på andra digitala platser.
Användning av video på internet har
blivit vanligt och ökar ständigt. Förutom
att video informerar och engagerar så
har videoproduktion blivit enklare och
tillgänglig för fler att använda - oavsett
om man väljer att filma med sin mobil,
kameran i datorn, en konsumentvideokamera eller med proffsutrustning.
Privatpersoner, företag och organisationer har upptäckt möjligheterna med
video. Vi kan se hur privatpersoner
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delar sina kunskaper och intressen på
Youtube, hur företag skapar engagemang kring sina produkter och tjänster
och hur ideella organisationer driver
sina uppdrag.
En konsekvens av detta är att det tillkommit nya yrken för att ta hand om
allt videorelaterat arbete inom en organisation - från strategier och planering,
till produktion, spridning och analys.
Idag finns t.ex. videostrateger, videographers, videojournalister m.fl.

Vi ser på video
Förutom att det blivit vanligt att spela
in och sprida videofilmer, ser vi också i
allt större utsträckning på video.
82 % av internetanvändarna i sverige
brukar titta på videoklipp på Youtube,

I åldersgruppen 9-44 år är det fler som
ser videoklipp än spelfilm en genomsnittlig dag (Se diagrammet till höger).
Allra populärast är videoklippen hos
barn och unga. Hälften av 9-14 åringarna
tittar på videoklipp en genomsnittlig
dag. Bland ungdomar och unga vuxna,
15-24 år, är motsvarande siffra 60 %.

Tittar på film/video en genomsnittlig dag (2014)
60

Allt fler företag och organisationer i
Sverige och världen drar nytta av videons
positiva effekter för att nå ut med information och kunskap.
Genom att titta på statistik från Sverige,
Storbritannien och USA får vi en bild
av hur video använts och kommer att
användas.

Sverige
I en studie genomförd av Novus (2014)4,
på uppdrag av filmbyrån Populate, undersökte man användningen av video i
stora svenska företag och organisationer.
I undersökningen intervjuade man 300
kommunikationschefer och fick deras syn
på video som kommunikationskanal.
En tydlig trend är att sätta videon i
ett kommunikativt sammanhang och
integrera den i samtliga kanaler.

Videoklipp
* Film direkt i tv

40

Streamad film
Nedladdad film

30
20
10
0

Användningen ökar

Film (totalt*)

50

Procent

varav 18 % gör det dagligen, enligt IIS
undersökning ”Svenskarna och internet
2014”3.

9-14 år

15-24 år

25-44 år

45-64 år

65-79 år

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014 (sid. 60).

Studien visar att:
» 39 % använder video mer än
10 ggr per år
» 84 % tror på en kraftig ökning i
användning under de kommande
3 åren
» 58 % anger att effekten är hög
när det gäller att sprida budskap
med video
» 91 % av de som använder video
anger att effekten är högre än via
andra medier
» 62 % av de som inte använder
video i undersökningen kommer
att börja inom de kommande
3 åren
» 61 % tror att investeringarna för
video kommer att öka kraftigt de
kommande 3 åren

https://www.iis.se/docs/SOI2014.pdf
http://populate.se/static/populate/Populate_filmbaromenter_2014_A5.pdf
5
http://contentmarketinginstitute.com/2014/12/uk-2015-content-marketing-research/
6
http://contentmarketinginstitute.com/2014/10/2015-b2c-consumer-content-marketing/
3
4
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Storbritannien
I Storbritannien använde 73 % av alla
marknadsförare video under 2014
enligt en undersökning gjord av Content Marketing Institute5. 68 % av dem
använde specifikt Youtube som kanal
för spridningen. Det gör Youtube till
den fjärde största kanalen för innehållsmarknadsföring i Storbritannien.

USA
Bland amerikanska marknadsförare
använde 74 % video under 2014 och
76 % av dem använde Youtube som
distributionskanal6.
I USA är video den tredje mest effektiva
kommunikationskanalen efter personliga möten och nyhetsbrev.

» engagerar tittare
Videoklipp som når rätt målgrupp har
en förmåga att delas i stor utsträckning.
Om man som tittare känner att informationen är värdeskapande så delar man
den till andra med samma intressen så
att fler kommer åt informationen. Video
är naturligt engagerande och sociala
medier är centrala för spridningen.

» är övertygande
Vi har lätt för att tro på det vi ser. Video
är så nära verkligheten man kan komma
och därför väldigt övertygande. Detta
möjliggör att man kan låta videoklipp
arbeta för att skapa trovärdighet i ett
varumärke.

I videon ”Sven granskar hemtjänstens
garantier” får tittaren information om
Malmö stads fem värdighetsgarantier,
som hemtjänsten har för alla som får
hjälp i hemmet.

» ger snabb information
Video ger liv och kraft åt
kommunikationen
De senaste åren har webbvideo varit
den snabbast växande delen av internet. Cisco förutspår att videotrafiken
kommer att öka med 30 % årligen fram
till år 2018. Med video kan man under
mycket kort tid kommunicera tydlig
information.
Fördelarna med video ur kommunikationsperspektiv är flera:

» skapar en emotionell koppling
Med video visualiseras berättelserna
och skapar en emotionell koppling. På
så sätt är det möjligt att påverka vad
en specifik målgrupp ska känna och
tycka när de tittar på ett videoklipp.
Den emotionella kopplingen engagerar

tittarna, påverkar hur länge de tittar och
på vilket sätt de delar till andra.

» lätt att ta till sig
Med video kan man höra och se berättelser och få information på ett tydligt
sätt, vilket gör att video är lätt att ta till
sig och förstå. Utvecklingen har gjort
att det inte finns några tekniska hinder
att se videoklipp från datorn, surfplattan
eller mobiltelefonen.

» visualiserar informationen
Genom att visualisera berättelser och
information kan de göras tydligare.
Med rörliga bilder kan man till exempel
beskriva komplexa processer, ta med
sig tittarna till platser som de annars
inte kan besöka, berätta unika historier,
teckenspråkstolka o.s.v.
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Internet är fyllt av massor av information
och målgrupperna söker oftast information som går snabbt att ta till sig.
Med video kan man tydligt kommunicera komplicerat och omfattande
innehåll på kort tid, till exempel processer, projekt, kampanjer, kommunövergripande satsningar m.m.

» är tillgänglig
Video är ett visuellt, mångfacetterat
media. Det är tillgängligt dygnet runt
för olika målgrupper utifrån deras
specifika förutsättningar.
Video fungerar på alla olika åldersgrupper oavsett t.ex. läskunnighet. Klippen
kan kompletteras med översättning till
olika språk, de kan textas eller teckenspråkstolkas.

Det ”fusiforma ansiktsområdet” (FFA) är en del av hjärnan som fokuserar på det mänskliga ansiktet som en källa till information och trovärdighet.

Forskning om video

» röster gör information

» endorfiner påverkar känslor

Att använda video har blivit mycket
populärt. En anledning är naturligtvis
den tekniska utvecklingen, men forskning7
pekar på fler orsaker:

mer meningsfull

Forskare har upptäckt att när vi hör och
ser berättelser så frigör delar av våra
hjärnor endorfiner. Endorfiner är signalsubstanser som står för våra känslor och
de påverkar oss människor på en djup,
känslomässig nivå.

» det fusiforma ansiktsområdet

Hjärnvågsforskning har visat att våra
sinnen stimuleras mer av att höra en
person berätta en historia än om vi
läser den själva. Därför är vi också mer
benägna att minnas ord som talas.

Det ”fusiforma ansiktsområdet” (FFA) är
en del av hjärnan som tvingar oss att
uppmärksamma ansikten. FFA kan kallas
för en specialkonstruerad modul som
vi har för att kunna hantera ansiktsdata.
Den är programmerad att fokusera på
det mänskliga ansiktet som en källa till
information och trovärdighet.

När vi ser och hör en berättelse, jämfört
med om vi läser och försöker föreställa
oss den, så påverkas vi människor väldigt enkelt och kan snabbt identifiera
oss med de känslor och kroppsspråk
berättelsen förmedlar. Vi har lätt för att
komma ihåg och tro på det vi ser.

7

» rörelse är viktig för oss
Sedan stenåldern har vi överlevt genom
att uppmärksamma saker som rör
sig runt oss. Det perifera seendet är
djupt rotat i vårt DNA och vi är väldigt
känsliga för saker som rör sig. Rörelse i
videofilmen skapar uppmärksamhet.

Källa: http://www.blog.theteamw.com/2013/01/22/4-reasons-why-online-video-is-compelling-persuasive/ (Återskapad 2015-06-11)
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Video i Malmö stad

På Malmö stads hemsida, malmo.se, samt på stadens intranät Komin finns videoportaler med en mängd videoklipp.

Kommunikatörerna
har varit mycket
idérika genom åren
och hittat många olika
kommunikationstillfällen
då video med fördel
har kunnat
användas.

I Malmö stad har vi använt video
som kommunikationskanal
sedan 2009. Det började med att
organisationen ville visa
rörligt material på både hemsidan och intranätet.

Centralt stöd

Sedan starten har videoarbetet präglats
av stor vilja och nyfikenhet. Både
kommunikationspersonal och andra
tjänstemän har velat utforska hur vi på
Malmö stad kan använda videomediat
inom våra verksamheter.

För att hålla ihop alla delar inom
videoområdet har det hela tiden, via
Stadskontoret, funnits funktioner och
förutsättningar för att ge stöd inom
utveckling, utbildning och inspiration
till kommunikatörerna och andra i våra
verksamheter.

På ett kreativt sätt har vi testat olika
koncept och produktionstyper, försökt
hitta lösningar på problem och utmaningar, utvecklat tekniska funktioner,
spridit videoklippen på en mängd olika
sätt o.s.v. Allt för att se hur video kan
hjälpa oss att sprida information och

Angreppssättet har varit att alltid
försöka, även om kunskap inte alltid
har funnits. Vi har hjälpts åt; stora delar
av kommunikationspersonalen har
därmed fått möjlighet att använda och
prova på videomediet och sett vilka
effekter man kan uppnå.
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kunskap till Malmöborna och internt.
Resultatet har skiftat, men överlag
varit bra. Detta har inspirerat till vidare
produktion inom kommunen.

Utbildningar
Utbildningar har funnits i liten skala och
varit individanpassade. Vi har utgått
ifrån individens eller förvaltningens
kompetens och anpassat utbildningens
innehåll och omfattning efter det. Det
har t.ex. handlat om hur man ska tänka
strategiskt kring en videoproduktion,
hur man filmar med en specifik kamera,
hur man redigerar m.m. I utbildningsinsatserna har det också funnits teknisk
utrustning att låna av stadskontoret –
videokameror, ljud, ljus och redigeringsmöjligheter.
För att samla kommunikatörer och
diskutera bl a videoanvändning så finns
en ”Visuell grupp” sedan 2014. Ramarna
och uppdraget för gruppen är under
utveckling.

Videoportalerna och videospelarna fungerar med responsiv design och videoklippen kan ses på
alla typer av digitala enheter.

Förvaltningarnas användning
I dagsläget finns ca 1300 videoklipp
på Malmö stads videoplattform. De
flesta förvaltningarna är representerade
med material inom en mängd olika
områden. Kommunikatörerna har
varit mycket idérika genom åren och
hittat många olika kommunikationstillfällen då video med fördel har kunnat
användas.
Vi har bland annat använt video för att
kommunicera:
» Stadsövergripande satsningar
» Samhällsservice och tjänster
» Planer och beslut
» Pågående projekt
» Kampanjer
» Evenemang
» Ledningskommunikation
» Organisationsutveckling
» Utbildningar

Teknisk utveckling
Stöd och utbildningar inom videoområdet har
funnits sedan starten 2009.

I början hade vi enklare videoportaler
och videospelare på malmo.se och
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intranätet Komin. Men genom att vi
följt den digitala utvecklingen inom
webbvideo och utvecklat vår videonärvaro i stort, så kan vi nu hantera,
sprida och använda videoinnehåll på en
mängd olika sätt - allt baseras på målgruppen och den effekt vi vill uppnå.
Videospelare, videoportaler och annan
teknik har utvecklats successivt genom
åren för att anpassas till olika önskemål
och krav.
Utöver inspelade videoklipp så har vi
direktsänt alla stadens Kommunfullmäktigemöten sedan 2005, 12 möten
per år. Både produktionen på plats
och videoportalen på hemsidan har
genomgått en hel del utveckling.
Bland annat har produktionen på plats
effektiviserats genom investeringar i
teknisk utrustning. Videoportalen på
malmo.se/kf har idag utbyggd funktionalitet för att erbjuda tittaren en bättre
upplevelse av mötet.

Videoprocess

Oavsett om man ska göra en mindre videoproduktion eller en mer omfattande så bör man göra en planering kring hela videoprocessen.

Den första och
viktigaste frågan
är vem videon
är riktad till
och vad som
ska hända
när målgruppen
sett den.

Det är viktigt att klargöra varför
videon ska produceras och hur
den kopplar till kommunikationsplaner och eventuellt till andra
kommunikationsinsatser.
Processen för att skapa det enskilda
videoklippet kan man dela upp i fyra
områden: Förarbete, Produktion,
Spridning och Analys. Du behöver
tänka igenom alla fyra delarna för att
kunna göra en bra video.

» förarbete
Förarbetet är den del då man funderar
igenom varför man ska göra en video
och vilken målgrupp man ska rikta sig
till. I detta skede bör man vara så tydlig
man kan om vad videon ska handla om
och vilket syfte man vill uppnå.
(läs mer på sid 21)
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» produktion
Videoproduktion kan man göra på en
mängd olika sätt. En avgörande fråga
är om produktionen ska göras internt
eller via en extern leverantör. Önskemål
om stil, kvalité och produktionstid
tillsammans med andra förutsättningar
påverkar vilken metod som blir bäst.
(läs mer på sid 22-29)

» spridning
För att kunna nå våra målgrupper är det
avgörande att vi sprider videon på ett
strategiskt sätt. I Malmö stad har vi en
egen videoplattform och därifrån kan vi
styra var videon ska synas. Det kan till
t.ex. vara på vår hemsida eller vårt intranät, i nyhetsbrev, på digitala skärmar
eller i sociala kanaler som Facebook,
LinkedIn, Twitter och YouTube. (läs mer
på sid 32-33)

Exempel på frågor att ta med i
videoprocessen

Analys

Förarbete
Spridning

Förarbete

»
»
»
»
»
»

Varför ska man göra en video?
Vilken är målgruppen?
Vilket resultat vill man uppnå?
Vilken känsla vill man förmedla?
Vilket centralt innehåll ska finnas med?
Ska tittaren göra något när man
sett färdigt?

Produktion

»

Produktion
Videoprocessen kan delas upp i fyra delar: förarbete, produktion, spridning och analys.

» analys
Det är viktigt att analysera statistiken
för att se om man är nöjd med videons
genomslag. Målet kan vara så många
visningar som möjligt, men ibland
räcker det med att rätt personer sett
filmen. Statistiken kan också vara ett
hjälpmedel för att förstå vilken typ av
filmer som fungerar och på vilket sätt.
(läs mer på sid 34-35)

Förarbete
Via verksamhetsplaner eller kommunikationsplaner kan man identifiera var
och på vilket sätt video kan användas för
värdeskapande kommunikation.

ör KF under 2014

18 Jun
25 Sep
15 Okt
23 Okt
27 Nov
28 Nov
16 Dec

1293

Kvalitén på förarbetet är avgörande för
hur lyckad videon blir. Det är viktigt att
man tänker igenom hela processen
och hur de olika delarna ska hanteras

»
»

och kopplas till varandra när man
producerar sina filmer. Det gäller att
göra innehållet tillräckligt intressant
och innehållsrikt för att fler ska vilja se
videon, ta till sig budskapet och kanske
i sin tur sprida videon vidare.
Den första och viktigaste frågan är vem
videon är riktad till och vad som ska
hända när målgruppen sett den.
När förarbetet är klart vet man hur
produktionen ska genomföras, på
vilket sätt videofilmerna ska spridas för
bästa effekt och vilka mål som sedan
ska mätas i analysfasen. I varje förvaltning i Malmö stad bör det finnas en
väl genomtänkt strategi bakom varje
videofilm som passar in i förvaltningens
eller verksamhetens övergripande
videostrategi.

»

r
Appa

Twitte

Ska videon göras internt eller
med hjälp av ett externt bolag?
ok
ebo
Finns kameror, datorer och
Fac
programvara för intern produktion?
Måste en förnyad konkurrensutsättning göras (över 50.000 SEK)?
ar
gg
Vilken budget finns?
Blo

Spridning

»

»
»
»
»

Ska videon synas på malmo.se,
intranätet Komin eller båda?
(Här används med fördel Malmö
stads egen videoplattform).
Ska videon finnas på YouTube,
Vimeo eller liknande?
Ska videon spridas i sociala kanaler?
Ska innehållet direktsändas?
Sökmotorsoptimering (SEO) är
viktigt för att hitta klippet.

Analys

»
»
»
»

Hur många har sett videofilmen?
Vilka videofilmer fungerar?
Hur länge tittar man på filmen?
Vilka filmer bör man göra?
Strategi för
eSamhället
SKL
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Kommunikationspolicy för
Malmö stad

och snabbt göra intern produktion. I
produktionsflödet vet man vilken eller
vilka kameror man ska använda, vem
som ska filma, hur man hanterar det
filmade materialet och på vilken dator
man ska redigera.

Extern produktion

I produktionsflödet ingår att man vet vem som ska filma, om det behövs manus, om det finns teknisk
utrustning, vilken dator man ska klippa på, m.m.

Produktion
I Malmö stad hanterar förvaltningarna
videoproduktion på olika sätt. Några
har anställda kommunikatörer med
videokompetens och har köpt in egen
utrustning. Andra förvaltningar köper
in tjänsten från upphandlade produktionsbolag.
Det är viktigt att tänka in video i ett
tidigt stadium i kommunikationsplaneringen och sedan välja innehåll och
format baserat på målgruppen och den
effekt man vill nå med videon.
Video kan produceras på en mängd
olika sätt och i olika stilar; dagens teknik
öppnar upp för ett brett utbud och
många val. Genom att utgå ifrån vilken
typ av innehåll och budskap man ska
producera kan man avgöra vilken typ av
teknik som behövs. Korta och snabba
intervjuer kan man enkelt göra med en
mobilkamera, men stora seminarier

kräver oftast flera kameror och tillgång
till ljus- och ljudutrustning. Olika produktioner har olika tekniska förutsättningar och utmaningar.
Exempel på produktionstyper:
» Information
» Inspiration- och upplevelser
» Instruktion- och utbildning
» Presentationer och event
» Nyheter och reportage
» Intervjuer
» Dokumentation
» Kriskommunikation
» Direktsändningar
» Studioinspelningar
» Kampanjer
» Rekryteringar
» Marknadsföring

För att underlätta den externa produktionen har Malmö stad upphandlat
videoproduktionsbolag. Genom att
arbeta tätt med dessa bolag kan man
utarbeta processer för att kunna göra
bra beställningar och få bra produktioner levererade. Dessutom blir
produktionsbolagen insatta i Malmö
stads organisation och vet på vilket sätt
verksamheterna fungerar.
Bolagen har också en styrka i att kunna
hantera mer avancerade och teknikkrävande produktioner, men också
tillföra innehållsidéer och manus.

Intern produktion
För att effektivisera arbetet har några
förvaltningar byggt upp produktionsflöden, vilket är ett bra sätt att enkelt
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Ibland är videoproduktioner mer omfattande
och då kan vi använda upphandlade bolag.

Ett strukturerat arbetsflöde kortar produktionstiden - från planering och inspelning till videoredigering och till slut färdig filmfil.
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Använda video i extern
kommunikation
Video kan bidra till att förtydliga de
tjänster som Malmö stad erbjuder, vilka
projekt vi håller på med och hur dessa
fortlöper. Vi kan producera video som
beskriver arbetet i förvaltningarna och
den samhällsservice som medborgarna
kan förvänta sig av oss.

» tydliggöra servicen

» kriskommunikation

Malmö stads service ska vara tydlig för
medborgarna och man ska veta vilken
samhällsservice man kan förvänta sig.
Video kan beskriva det kommunala
utbudet, samt informera om och sprida
det arbete som sker i våra olika verksamheter.

Vid en kris i Malmö ska video vara ett
kommunikationsstöd för att nå ut med
lättillgänglig och korrekt information till
allmänhet och press/media.

» visualisera tjänster

Utgångspunkten är att det vara enkelt
att få information om Malmö stads verksamheter. De viktigaste målgrupperna
för den externa kommunikationen är
medborgarna, näringsliv, myndigheter,
föreningar, organisationer och massmedia.

Malmö stad erbjuder en mängd olika
kommunala tjänster. Video stödjer
målet om en enklare vardag för privatpersoner och företag eftersom man kan
visualisera hur tjänsterna fungerar och
få information och utbildning.

Målet är att skapa nytta och nå bättre
resultat genom att sprida fakta, påverka
attityder och beteenden samt öka
förtroendet för Malmö stad. Video ska
stödja kommunikationen av våra visioner, mål och beslut. Här följer exempel
på några huvudområden där video kan
hjälpa, stödja och förtydliga det dagliga
arbetet i Malmö stad.

I Malmö stad ska vi arbeta för att
påverka attityder och beteenden och
verka för att alla malmöbor behandlas
lika. Med video kan man ge ökad
kunskap, förståelse och insikt t.ex. inom
områdena jämställdhet och mänskliga
rättigheter.

» kommunicera politiken
Medborgarna har en självklar rätt att
få information och vägledning om
Malmö stads planer och beslut, hur de
själva kan påverka och kan komma att
påverkas av dessa. Med video kan vi
kommunicera budget- och verksamhetsmål, tydliggöra politiska beslut, lyfta
demokratistärkande frågor, beskriva
den politiska styrningen, informera om
stadsområdenas- och förvaltningarnas
uppdrag m.m.

» påverka attityder

» synliggöra evenemang
Varje dag pågår mängder av evenemang i Malmö. Video kan med fördel
användas för att visa dessa evenemang
och vilken betydelse de har i Malmö.

» underlätta rekrytering
Att skapa en rättvisande bild av kommunen underlättar för rekrytering. Video
kan stärka det arbetet genom att visa
hur Malmö stad är som arbetsgivare
och vilka jobbinsatser som finns.

» fakta till massmedia
Massmedia är en målgrupp som regelbundet ska förses med korrekt fakta och
information. Video kan öka kunskapen
om Malmö stads verksamheter och
vilket arbete som pågår.

» beskriva projekt

» attrahera turister

I staden pågår hela tiden projekt av
olika slag och inriktning. Video kan
användas för att beskriva och berätta
om projekten och målet med dem.
Dessutom kan berörda få insikt i hur de
själva kan påverka eller påverkas.

I Malmö finns upplevelser och nöjen för
alla, året runt. Video kan hjälpa till att
locka människor från hela världen att
besöka staden genom att visa allt som
erbjuds.

» påverka med kampanjer

Malmöborna ska ha tillgång till en
växande arbetsmarknad. Med video
kan vi inspirera och förklara vilka olika
möjligheter som finns inom t.ex.
näringslivsutveckling eller förutsättningar för självförsörjning.

Syftet med Malmö stads kampanjer är
att informera och engagera människor.
Video är en av de kanaler som kan
användas för att belysa olika ämnesområden, driva påverkan och visa effekter.

24

» arbete och näringsliv
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Använda video i intern
kommunikation
Att använda video i den interna kommunikationen är ett bra sätt att stärka
och utveckla organisationen. Anställda
kan få den information som var och
en behöver för att kunna utföra sitt
arbete, samtidigt som ledningen kan
kommunicera övergripande strategier
och mål för verksamheten. Videoarkivet
blir med tiden ett lager med kunskap
och information som man alltid kan
återkomma till.
En väl fungerande intern kommunikation ska stödja vår verksamhets olika
mål och visioner. Man måste ställa
sig frågan var video kan göra skillnad,
skapa mervärde och nytta.

» utveckla organisationen

» kunskapsöverföring

Med hjälp av video har vi möjlighet att
ge samtliga anställda en bättre förståelse för vad resten av verksamheten gör,
kommunicera övergripande information, beskriva interna processer, projekt,
kommunövergripande satsningar m.m.

Den viktigaste tillgången till kunskap
och information i en organisation är
personalen. Video är ett bra sätt att
fånga den passion och den entusiasm
som anställda har för sina yrkesroller,
men video kan också fånga den kunskap som finns i organisationen så att
fler kan ta del av den.

» förvaltningskommunikation
Malmö stads förvaltningar har olika mål
och verksamhetsplaner. Med video kan
de kommunicera övergripande information till alla medarbetare; tydliggöra
för hela organisationen vad de arbetar
med och vilka mål som finns. Utöver
detta kan förvaltningens avdelningar
och enheter synliggöra sitt arbete
internt.

» arbetsfält

Principerna för videoproduktion i extern
kommunikation (se sidan 24) gäller
även internt, fast innehållet i videofilmerna kan vinklas om till att förtydliga
och beskriva det interna arbetet. Här
följer exempel på några interna
huvudområden där video kan stödja
och effektivisera det interna arbetet.

I Malmö stad finns ett antal olika arbetsfält som är tvärgående inom organisationen. Med video kan man sprida
gemensam kunskap till alla anställda som
arbetar inom ett specifikt arbetsfält,
oavsett fysisk placering, t.ex. ekonomi,
vård & omsorg, förskola & utbildning m. fl.

» ledningskommunikation

I stora organisationer kan utbildning
med hjälp av video spara både tid
och pengar jämfört med traditionella
utbildningar där man samlar all personal. Videomaterialet kan dessutom
sparas för framtiden och repeteras vid
behov. Komplexa processer kan lätt
och pedagogiskt förklaras och stödjas
med grafik, samtidigt som anställda har
möjlighet att ta till sig informationen
när de har tid.

Många anställda i större organisationer
träffar sällan eller aldrig den högsta
ledningen. Kommunikation och information med hjälp av video kan minska
avståndet och skapa en koppling
mellan ledningen och övrig verksamhet.
Ledningsinformation i form av visioner,
strategier, förändringsarbete och
verksamhetsmål kan visualiseras och
kommuniceras.

» utbildning
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» introduktion
Video är idealiskt för introduktion av nya
medarbetare – det kan spara både tid
och pengar. Med video kan man redan
från början ge information, inspiration
och kunskap om Malmö stads viktigaste
frågor ur ett arbetsplatsperspektiv. Det
är enkelt att visualisera och beskriva
verksamheten och alla dess beståndsdelar. Distributionsformen tillåter
dessutom den nya medarbetaren att
titta i sitt eget tempo.

» stöd och service
Som anställd i Malmö stad har man
tillgång till ett brett utbud av stöd och
service för att kunna utföra sitt dagliga
arbete. Video kan beskriva och förklara
dessa tjänster, men också ge mer djupgående information och instruktioner i
hur de används.

» kriskommunikation
I Malmö stad är vi i hög utsträckning
förberedda för att möta och hantera
många olika kriser, bland annat genom
planering och övning med personalen.
Video kan vara ett kommunikationsstöd
i en kris men också i utbildning och
information.

återanvändas och upplevas i efterhand
för den som inte kan besöka biblioteket
det aktuella tillfället. Via en chatt går
det att ställa frågor till författaren och
få svar i direktsändning. Sändningarna
gör det möjligt för besökare att delta i
samtalet utan att vara på plats.
Alla sändningar har setts av fler personer
i efterhand än under direktsändning;
ny publik har tillkommit och många har
utnyttjat möjligheten att återuppleva
evenemanget.

Kommunfullmäktige har direktsänts sedan 2005 och från ett kontrollrum sänder man mötena via de
fyra videokameror som finns fastmonterade i sessionssalen.

Direktsändning
Direktsändning (live) är en kraftfull
möjlighet att sprida samma information
till många samtidigt på ett kostnadseffektivt sätt. Event, utbildningar,
möten, seminarier, kriskommunikation
och presskonferenser är några områden
där man med fördel kan använda
direktsändning för att nå en bred och
geografiskt utspridd publik.
Malmö stads Kommunfullmäktige,
Stadsbibliotekets ”Internationella
författarscen” och skateboardtävlingen
”Malmö Ultrabowl” är tre exempel där
Malmö stad erbjuder direktsändningar.

Kommunfullmäktige
Malmö stad är länken mellan de
politiska besluten och Malmöbornas
vardag. I staden arbetar vi aktivt för ökat
medborgarinflytande och att Malmö-

borna ska bli intresserade av politik.
Medborgarna har en självklar rätt att
få information och vägledning om
Malmö stads planer och beslut, hur de
själva kan påverka och kan komma att
påverkas av dessa.
Kommunfullmäktige har möte en gång
i månaden och alla är välkomna som
åhörare. Dessutom når vi en bredare
publik genom att direktsända mötena
på malmo.se/kf. Där kan man dessutom
få tillgång till alla handlingar och se
mötena i efterhand.

Internationell författarscen
Malmö stadsbibliotek har direktsänt
”Internationell författarscen” sedan
2011. Eftersom stora författarbesök är
en arbetskrävande och dyr verksamhet
fanns redan från starten en önskan om att
spara samtalen så att de skulle kunna
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Det senaste året har verksamheten utvidgats till att visa andra arrangemang
med stort allmänintresse. Bibliotekets
verksamhet är till för alla malmöbor
och det är viktigt att arrangemangen är
tillgängliga för den som inte kan eller vill
besöka bibliotekslokalen.

Malmö Ultrabowl
Skateboard är en i allra högsta grad
global företeelse. Skateboardtävlingen
Malmö Ultrabowl är ett arrangemang
som lockat stor internationell publik
till Stapelbäddsparken sedan 2009.
Tävlingen är en del av skateboardens
World cup.
En världscup-tävling drar till sig intresse
från hela världen, därför har tävlingarna
direktsänts under samtliga upplagor.
Tittarsiffrorna har stadigt ökat. Det har
bidragit till att Ultrabowl blivit den
ledande europeiska tävlingen inom
bowlskating och spelat en stor roll i
spridning av varumärket för Ultrabowl
och Malmö.

Malmö stads kommunfullmäktige direktsänds 12 gånger per år på malmo.se/kf.

Stadsbibliotekets ”Internationell författarscen” direktsänds på Bambuser (channel/malmobibblan).
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Skateboardtävlingen Malmö Ultrabowl.

”I Malmö möts vi” är en kort informationsfilm om att lära känna någon som nyligen flyttat till Malmö från ett annat land.

30

31

Spridning
Det finns många alternativ för hur
videofilmer kan spridas. För att vi ska ha
kontroll över våra filmer och möjligheten
att hantera, arkivera, administrera och
sprida dem på det sätt vi vill, använder
Malmö stad en videoplattform, en
Online Video Platform (OVP).

En organisation som behöver hantera
många filmer, i Malmö stad har vi ca
1300 i dagsläget, får stora fördelar
genom att använda en videoplattform
i stället för gratiskanaler som YouTube,
Vimeo eller liknande. Titta på illustrationen här under. Med hjälp av videoplattformen har vi full kontroll över filmerna

och bestämmer själva till vem och var
vi vill sprida och dela dem. Gratiskanalerna blir i stället komplement och inte
huvudarkiv.
I Malmö stad används olika typer av
kommunikationskanaler, t.ex. hemsida, intranät, sociala kanaler, appar,

Så här fungerar videoplattformen

DIREKTSÄNDNING
Visa och hantera
direktsändningar
Sprida videoklipp
till sociala kanaler

Visa video på
intranätet KOMIN

Använda video
i nyhetsbrev

Video i appar
och spel

Visa video på
malmo.se

Video på
digitala skärmar

Ladda upp alla videofilmer till videoplattformen

I videoplattformen får man kontroll över sitt videomaterial och man kan hantera, administrera och sprida sina videoklipp till de kanaler man vill.
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digitala nyhetsbrev, spel m.m. En egen
videoplattform förenklar arbetsprocessen. Vi behöver inte ladda upp samma
video på flera platser och i olika kanaler
- dessutom fungerar filmerna alltid i
bästa möjliga kvalitet på alla typer av
digitala enheter.
Videoplattformens fördelar är bl a:
» Kontroll över videofilmerna
» Egna videoportaler och spelare
» Support och utveckling

Kontroll över videofilmerna
Videoplattformen som Malmö stad
använder är en molnbaserad tjänst som
heter Brightcove Videocloud. Plattformen fungerar som ett grundläggande
videoarkiv. Därifrån kan vi bestämma
hur vi vill lagra, hantera och sprida inspelade filmer (Video on Demand, VoD),
men vi kan också hantera direktsändningar, t.ex. som vi gör med Malmö
stads Kommunfullmäktige.
Våra videofilmer ska kunna visas på
olika platser men också i olika digitala
applikationer. Med en videoplattform
har vi många möjligheter att anpassa
filmerna till de förutsättningar och
behov vi har, oavsett om de ska visas
internt eller externt. Vi behöver inte
oroa oss för opassande relaterade filmer
eller annonser och vi kan vara säkra på
att filmer vi tar bort verkligen försvinner
från nätet.

Videoportaler och videospelare
I videoplattformen har vi möjlighet att
anpassa och utveckla upplevelsen och

I videoplattformen kan man planera och strukturera spridningen av videofilmerna.

tillgängligheten av våra filmer. Vi har
t.ex. utvecklat egna videoportaler och
videospelare med olika tekniska funktioner till malmo.se och vårt intranät.
I våra videoportaler samlas filmerna
ämnesvis och taggas utifrån var de ska
synas; internt, externt eller på båda
platserna. Det finns också funktioner
för sökning samt delning och spridning
till sociala kanaler och andra digitala
tjänster, t.ex. nyhetsbrev, appar, spel och
digitala skärmar.
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Egenutvecklade videoportaler gör att
man kan presentera videofilmer på det
sätt man vill för besökarna och man får
en tydlig avsändare som följer organisationens grafiska identitet.

Support och utveckling
Genom att använda en videoplattform,
i vårt fall Brightcove Videocloud, så kan
Brightcove fokusera på teknik, utveckling och funktioner och vi på Malmö
stad kan fokusera på att göra bra och
värdeskapande videomaterial.

Analys

De vanligaste mätvärdena

För att veta i vilken riktning vi i Malmö
stad ska utveckla arbetet med videofilm behöver vi utvärdera våra filmer
systematiskt. Statistik som behövs för
analysen finns i Brightcove Videocloud.

Antal visningar, tittartid och engagemang
är centrala värden och bör alltid vara
med i analyserna.

Genom mätningar och analyser får vi
insikt om målgruppernas beteenden
och kan på så sätt skapa värdefullt och
anpassat videoinnehåll som både informerar, engagerar och utbildar. I mätningarna kan vi också se förändringar
över tid och få veta om en film fyller sitt
syfte. Vi kan t.ex. jämföra antal visningar
av filmer inom den egna förvaltningen
eller av videofilmer inom samma
ämnesområde i hela organisationen.
Den största utmaningen är inte mätningarna i sig, utan vad vi ska göra med
kunskaperna och insikterna vi får av dem.

visningar viktigast eller räcker det med
färre visningar, men att rätt målgrupp
ser filmen?

Tittartid
Exempel på några av de vanligaste
mätvärdena är:
» Antal visningar
» Tittartid
» Engagemang
» Demografi
» Trafikkällor
» Enheter
» Operativsystem
» Bandbredd

En lång genomsnittlig tittartid är ett
bevis för att man skapat ett videoinnehåll som målgruppen tycker är både
intressant och innehållsrikt – oavsett
om det är kort information, lite längre
reportage eller långa videofilmer som
seminarier eller dokumentärer. Tittartid
är det viktigaste måttet på att filmen
erbjuder rätt innehåll.

Antal visningar

Tittarna kan visa engagemang för en
film på olika sätt, de kan t.ex. dela eller
kommentera den. Ett högt engagemang kring en video är ett mått som
bekräftar att den nått rätt målgrupp
och är tillräckligt intressant för att
målgruppen ska sprida den vidare, t.ex.
i sociala kanaler som Facebook, Twitter,
LinkedIn eller bloggar.

Antalet visningar en videofilm har är ett
bra mätvärde. Man ska ställa sig frågan
vilket resultat som är realistiskt baserat
på målgruppens storlek; är många

Engagemang

Skapa bättre videoinnehåll
Om vi arbetar med mätningar konsekvent över tid får vi kunskap om
tittarnas beteenden. Vi kan utläsa hur
mycket video de tittar på, när och i vilken
kanal de tittar, vilken typ av film som
fungerar bäst, hur länge de ser på en
film, hur många filmer som blir delade
och mycket mera.

En lång genomsnittlig tittartid är ett bevis för att man skapat ett videoinnehåll som målgruppen
tycker är både intressant och innehållsrikt.
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Lärdomarna vi får när vi analyserar kan
användas till att göra bättre och mer
anpassat innehåll som följer de trender
vi ser.
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Statistik för videovisningar mellan 2012-2014. Under december 2012 visades den virala succén ”Torggängarna” ca 39000 gånger.

Utveckla videonärvaron

Videoresultat

Allt pekar på att kommunikation med
video kommer att fortsätta utvecklas
och bli viktigare framöver. Därför måste
Malmö stad arbeta löpande med allt
som har med videokommunikationen
att göra och utveckla teknik och anpassa efter förändrade förutsättningar.

Vi har kunnat mäta och analysera videostatistik sedan 2012 (se ovan). Den
största lärdomen är helt enkelt att om
vi producerar och sprider filmer så finns
det intresserade tittare.

Det räcker inte att skapa rätt film med
rätt innehåll till rätt målgrupp, vi måste
också se till så att videofilmen hittas och
presenteras på ett bra sätt.

I inledningsskedet under 2012 lärde vi
våra målgrupper att det finns videomaterial i Malmö stads digitala kanaler.
Idag har antalet visningar stabiliserats
till mellan 5000-10000 i månaden, beroende på hur många filmer vi sprider.

De kanaler vi bl a använder i
Malmö stad är:
» malmo.se-sidor inkl videoportal
» intranät-sidor inkl videoportal
» Videokanaler (t.ex. Youtube m.fl.)
» Sociala kanaler
» Nyhetsbrev, spel, digitala skärmar

Antalet visningar en videofilm får beror
på målgrupp, innehåll och hur mycket
den sprids. Om vi publicerar filmer av
stort allmänintresse så får vi också fler
visningar. Men en intern video med en
liten målgrupp kan också vara en lyckad
produktion.
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I april - maj 2013 hade vi flera videofilmer som ökade visningsantalet. Det
var till exempel Eurovision Song Contest, Malmö Garden Show och videoserien ”Jag bor i Malmö”. Men den video
som utan tvekan haft flest visningar
hittills är ” Torggängare livar upp tomt
torg” i december 2012. En video som
spreds i hög fart under några dagar och
nådde nationellt mediaintresse.

Kommunfullmäktige
Vi kan också konstatera att vi har många
visningar på mötena från Malmö stads
Kommunfullmäktige. Varje möte har i
snitt ca 800 visningar.
Några diskussioner har uppmärksammats
särskilt och fått stor spridning i press
och sociala medier, ibland med flera
miljoner visningar.

Exempel på Malmö stads videofilmer
På följande sidor visas ett antal exempel på videofilmer som vi på Malmö stad tagit fram. Filmerna visar
en bredd av områden där video kan användas för information och kunskap.

Hur fungerar Malmö stad?
Dana Kabalan, aktiv i forumet Malmös unga, pratar med Malmös
stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh och tar reda på vad en kommun är
och hur den fungerar.

Nu fortsätter Malmös resa mot social hållbarhet?
Efter beslut i kommunstyrelsen är det nu dags för Malmö stad i samarbete med forskning, civilsamhälle, näringsliv och andra myndigheter att ta nästa steg på vägen mot social hållbarhet och minskade
skillnader i hälsa.

Malmös resa mot eSamhället
Filmen ger en inblick i Malmö stads vision mot eSamhället. Det
handlar bland annat om utvecklingen av digitala tjänster (eTjänster)
för att möta medborgarnas behov.

Jämställdhet skapar vi tillsammans
Hur mycket kan du om jämställdhetsintegrering? Titta på filmen och
testa dina kunskaper i quizzet. Du kan även se hur stor kunskapen är
på din förvaltning jämfört med Malmös andra förvaltningar!
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Innocarnival Skåne – en fartfylld kavalkad
Under två dagar samlades 1600 unga utställare, 50 samarbetspartners och 2000 besökande barn i ett färgsprakande Malmömässan.
Ola Selmén guidar oss bland spektakulära uppfinningar, nyfikna
besökare, trumvirvlar, eld- och lasershower.

Jag bor i Malmö (Videoserie i 10 delar)
Möt Tahera. Som undersköterska lever hon för mötet med människor.
Hon lever för att ge. Hon lever i Malmö. Det är här hennes liv började.
Här har hon fått frihet. Här har hon fått en ny start. För Tahera är
Malmö världens bästa stad.

Effektivare inköp sparar 18 miljoner
Filmen visar vad det kostar att handla i en butik jämfört med att
beställa varor via Raindance. Tanken är att beställare och attestanter
ska få en helhetsbild av inköpsprocessen och förstå att det är mer
än varan som kostar pengar.

Munkhätte, Eriksfält och Nydala Förskolor
I Fosie arbetar vi med små barn som har stora rättigheter. Vi menar
att det är de minsta som behöver de mest kvalificerade pedagogerna, för det är de pedagogerna som lägger grunden till ett livslångt
lärande.
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Ett år med grundskoleförvaltningen
1 juli 2013 omorganiserades Malmö stad. Skolorna som tidigare var
fördelade på tio stadsdelar samlades i en organisation – grundskoleförvaltningen.

Det gränslösa lärandet om barns och pedagogers utforskande
Filmen är den tredje om förskolan som producerats i Malmö stad.
I den får vi följa två arbetslag i arbetet tillsammans med barnen i
Malmö stad under tre månader.

Skolan som lockar elever från hela världen
Internationellt, centralt och med goda resultat. Malmö international
School ligger ett stenkast från Triangeln i Malmö. I skolan bedrivs
undervisning på engelska och därför är den här filmen på engelska.

Världens modernaste skolrestaurang
Med konceptet ”food court” kommer eleverna på Nya Malmö Latinskola få större valmöjligheter, mindre mat ska slängas, och råvarorna
vara av högsta kvalitet. Projektet är ett samarbete mellan Malmö
stads skolrestauranger och TV-kocken Paul Svensson.
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Sven granskar hemtjänstens garantier
Du känner väl till de fem värdighetsgarantierna som hemtjänsten har
för alla som får hjälp i hemmet? Se Svens undersökande reportage för
att få veta mer.

Solen skiner alltid på Trygghetshotellet
Till dig som är 67+! Sitt inte hemma i ensamhet! Var med i våra aktiviteter tillsammans med glad och omtänksam personal. Du bestämmer
själv vad du vill göra. Upplev till exempel söderns sol och värme på
en härlig sandstrand!

Malmö Sverigeledande i brukarinflytande
Malmö stad har under 2013 provat metoder för att öka brukarinflytande med hjälp av personer som har brukarerfarenhet. Detta
har bidragit till ny kunskap om socialt förändringsarbete och social
hållbarhet, som socialtjänsten nu arbetar vidare efter.

Familjevåld kräver myndighetssamverkan
På Koncept Karin i Malmö jobbar polis, kommun och andra aktörer i
nära samarbete för att ge bättre stöd till hela familjen.
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Vägen in
Malmö har fler unga människor än någon annan stad, 48 % under
35 år. ”Vägen in” är en film på 9 minuter som skildrar hur Malmö stad
antar utmaningen att vara den yngsta staden i Sverige.

De provar att jobba med hästar
I skolstallet på Jägersro provar deltagarna från JobbMalmö hur det
är att jobba med hästar. Under tio veckor går de en förberedande
utbildning för att se om hästnäringen är något de vill jobba med i
framtiden.

Jobba i Malmö stad (Videoserie)
Reportrar från Malmö stads daglig verksamhet har tagit med sig sina
kameror och besökt Tomas Lindell som är konservator. Följ honom en
dag på jobbet & kolla in vad det innebär. Detta är en del i videoserien
”Jobba i Malmö stad”.

Malmös cyklister hyllas med pompa och ståt!
Från Malmö stads sida vill vi hylla alla som cyklar i staden! Det är ni
som gör Malmö till Sveriges bästa cykelstad. Tack för att ni cyklar i
ur och skur, i med- och motvind och bidrar till en bättre, lite grönare
morgondag!
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Vilda växter bjuds in i staden
Genom BiodiverCity har Malmö stad tillsammans med 16 partners arbetat för nya ideér för urban grönska. Målet är att utveckla innovationer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen
om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Ribersborgsstranden återställs efter stormen Sven
Efter stormen Svens framfart över Malmö i höstas försvann delar av
strandremsan på Ribersborgs- och Sibbarps stränder. Kommunteknik
håller just nu på att återställa stränderna till badsäsongen startar.

Malmö Garden Show 2014
Malmö Garden Show 2014 - Malmö stads grönaste arrangemang!
Kreativa utställningsträdgårdar, inspirerande balkonger, växt- och
matmarknad, servering, barnaktiviteter, musik och mycket mer...

Träna på Malmös utegym
Det är inne att vara ute! Passa på att träna på något av Malmös utegym när du ändå är ute och rör på dig. Det är gratis, det är nyttigt och
det är utomhus! Utegymmet vänder sig till alla och man kan träna
ben, armar, rygg, balans m.m.
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Ny översiktsplan för Malmö ÖP2012
En film om Malmös nya översiktsplan ÖP2012. Samrådet för översiktsplanen pågår mellan maj och november 2011 och det är ett tillfälle
för Malmöbor och andra att tycka till om hur de tycker Malmö skall se
ut och vara i framtiden.

UngBo 12
UngBo 12 är Sveriges första bostadsmässa med fokus på boende och
bostäder för unga. Malmö stads stadsbyggnadskontor bjuder in dig
till att tävla och lyfta debatten om hur bostadsbristen bland unga kan
lösas.

Ett kaxigt och värmande konstverk
på Anna Lindhs plats
Matti Kallioinens nya konstverk har invigts. Till musik av Lur och
med dans av Memory Wax avtäcktes ”Spectral Self Container”. Lars
Andersson från Sparbanksstiftelsen Öresund överlämnade verket till
malmöborna.

Rosens röda matta
Unga kvinnor har engagerats i Rosengård för utveckling av en aktivitetsyta - Rosens Röda Matta. Projektet ingår i Rosengård i förvandling
och medfinansierats av Delegationen för hållbara städer och EU:s
regionala utvecklingsfond.
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Street Selfie
Möllevångsskolans nior och Malmö Kulturskolas mobilfotografielever
i gemensamt gatukonstprojekt. Inspirerade av 0llios och Banksys verk
i schablonteknik använde de både digitala och hantverksmässiga
tekniker för att skapa självporträtt med attityd.

Eurovision Song Contest ger fortsatt fjärilseffekt
I maj 2013 genomsyrade Eurovision Song Contest Malmö och Skåne.
Många, många har visat stort intresse och engagemang för Eurovision - som besökare, medverkande och som volontärer. Återupplev
den härliga festyran som rådde i Malmö!

Barnkonventionen
Under sommaren 2013 hade några ungdomar i Malmö världens
bästa sommarjobb. De jobbade på Aktivitetshuset med att ta fram en
informationsfilm om barnkonventionen. Den här filmen.

Nya svenska medborgare firades på nationaldagen
På nationaldagen genomfördes ceremonin för nya svenska medborgare och deras vänner och familjer på Malmö Opera. H.K.H
Prins Daniel höll ett välkomsttal och överlämnade även det första
välkomstbeviset.
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Sammanfattning utifrån intervjuer

Målkompassen beskriver vision, nuläge, hinder som ska överbryggas och styrkor.

Det är
viktigt att visa
medborgarna
att vi gör något
och vad vi gör,
det blir en
visuell bekräftelse på
att vi arbetar
för att
utveckla Malmö.

Denna del är baserad på intervjuer som genomförts med ett
antal personer inom Malmö
stad som arbetat med video.
Här tittar man framåt och beskriver hur de intervjuade ser
på framtidens videoarbete och
vilka utmaningar som finns.
Intervjuerna har varit utformade efter
en s.k. ”målkompass” där olika delar
studerats. Målkompassens fyra delar är:

»
»

När dessa fyra delar har besvarats går
modellen in på att ställa följande tre
frågor till den som intervjuas:
1. Vilket är det första steget som du
vill ta för att nå visionen?
2. Vad behöver man hjälp med?
Vilka kan hjälpa dig?
3. Vilka styrkor har du som gynnar
dig till att nå visionen?

Vision

vision (v)

- Hur skulle jag vilja att det var?

- Hur skulle jag vilja att det var?

nuläge (n)

Kvalitet inte kvantitet

- Hur ser det ut nu?

Flera av intervjupersonerna hoppas att
Malmö stad i framtiden främst satsar
på kvalité och inte hamnar i fällan där
man försöker producera så mycket som
möjligt ”bara för att”. Det är viktigt att

»

hinder att överbrygga (ö)

»

styrkor/resurser (s)

- Vilka hinder finns?

- Vilka styrkor och resurser finns?
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både ljud och bild håller en hög kvalité
för att folk ska finna det intressant.
Med många sämre filmer är det lätt att
intresset avtar.

Alltid beaktas
Respondenterna påpekar att video
bör ses som en helt integrerad del i
verksamheten. Varje gång något ska
kommuniceras görs en avvägning om
det är lämpligt att använda video. Med
det sagt menas inte att video alltid ska
användas – utan snarare att möjligheten att använda sig av video alltid ska
beaktas.

Nuläge
- Hur ser det ut nu?

Nöjda
De intervjuade är överlag nöjda med
Malmö stads arbete med video. De
flesta anger att det inte finns några
större problem med arbetet utan ser
positivt på att man använder video i så
pass hög utsträckning. En samstämmig
bild är att video är ett komplement,
inte en ersättning till annan kommunikation.

Ad hoc

En annan vision är att video alltid ska
vara inbäddat i övrig kommunikation –
folk ska kunna välja mellan video eller
text. Det ska inte vara ”något extraordinärt” att se på video, utan helt naturligt.

När video använts har det dock varit lite
”ad hoc” och berott på medarbetarens
kompetens. Strukturen för videoproduktion är inte heller helt tydlig –
mediet har främst använts av dedikerade personer som har kunskapen.

Tydlig organisation

Hög kvalitet

I intervjuerna efterlyser man en tydlig
organisation kring arbetet med video:
hjälp att tillgå vid behov, starkt internt
stöd inom organisationen och medvetenhet om att produktion av video
tar tid och kräver resurser – men att
det i längden är en vinst när man tittar
på resultatet. En lösning kan vara att
en ansvarig person vid varje avdelning
ansvarar för videoarbetet.

Enligt de intervjuade håller klippen idag
mycket hög kvalité, de upplevs ha blivit
bättre och bättre med åren. Det är en
positiv och uppåtgående trend.

Ledande kommun
Sist nämns en vision om att Malmö stad
i framtiden ska vara Sveriges ledande
kommun när det gäller video som kommunikationskanal. Malmö uppfattas
som nytänkande och framåtsträvande.

tekniska förutsättningar för att de ska
kunna producera video – kameror,
program för videoredigering etc. – men
det råder delade meningar huruvida
den tekniska utrustningen som finns är
tillräcklig.

Stark optimism
I intervjuerna bekräftas att det finns
en stark optimism och förståelse inom
Malmö stad för video som kommunikationskanal. Arbetet har visat sig framgångsrikt, det bådar gott för framtidens
arbete inom området.

Hinder att överbrygga
- Vilka hinder finns?

Utbildning
Anställda och chefer behöver mer
kunskap om video – dels för att avgöra
när det är en passande kommunikationskanal och dels hur video ska
produceras. Om kunskapsnivån inte är
tillräckligt hög kan det vara aktuellt att
hyra in professionella konsulter som
genomför arbetet – vilket medför högre
kostnader.

Ger information
En typ av information som man gärna
har velat förmedla med video är nyheter och förändringar i staden.
– Det är viktigt att visa medborgarna att
vi gör något och vad vi gör, det blir en
visuell bekräftelse på att vi arbetar för
att utveckla Malmö, säger en av de som
intervjuats.

Utrustning
Respondenterna tycker att det finns
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Tillgängliga
Det behöver vara enkelt att hitta och se
videoklippen. De ska vara inbäddade i
annan form av kommunikation så att
folk med lätthet kan välja att ta del av
dem; ”med så få klick som möjligt”, som
en av de intervjuade säger.
Detta har Malmö stad kommit långt
med redan men det är viktigt att man
fortsätter på det inslagna spåret.

Det kan finnas en risk att man producerar för många videofilmer ”bara för att”;
en tendens vi ännu inte ser i Malmö
stad, enligt de intervjuade.

Tidskrävande
Ibland kan video vara tidskrävande att
producera, speciellt om man inte är
helt van vid kameran och hur den ska
användas. Här kommer kunskap och
utbildning in igen.
– Det är nödvändigt att det finns en
kunskap kring hur man producerar
videofilmer, annars är risken att man
låter bli när det är för krångligt, säger en
annan av de intervjuade.

Ekonomi
De ekonomiska förutsättningarna
anses också vara en utmaning i
framtiden. För att bibehålla eller öka
kvalitén, krävs resurser, t.ex. i form av
utbildningar, kompetens och teknik.
Styrande i kommunen måste alltså vara
medvetna om fördelarna med video
och avsätta resurser.

Stöd och support

Tydlig avsändare

Avvägningar

De som arbetar med video kan känna
sig isolerade i sitt arbete om de inte
kan få stöd och hjälp när de stöter på
problem eller har frågor.

Videoklippen behöver enhetlig utformning när det gäller grafik, logotyper o.s.v.
På så sätt skapas ett ”igenkännande”
och stärker Malmö stads varumärke.
Idag kan det vara lite spretigt, olika
produktionsbolag och olika anställda
använder olika grafik.

– Ofta när man behöver säga något
på kort tid kan det vara en fördel att
illustrera det visuellt. Om det krävs
en längre förklaring kanske skriftlig
information är att föredra – det handlar
om att göra en avvägning från gång till
gång, säger en av de intervjuade.

Detta är till stor del en organisatorisk
fråga som bör lösas – vem ska arbeta
med video och vem ska göra vad? Är
video något som ett fåtal anställda ska
syssla med och ägna stor del av sin tid
till, eller ska arbetet delas upp?

Utbildning är en viktig del i det fortsatta arbetet med video i Malmö stad.
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Övrigt

Styrkor

Entusiasm

Andra tänkbara hinder och utmaningar
som framkommer i intervjuerna:

Vilka styrkor och resurser finns?

De som arbetar med video i organisationen driver utvecklingen framåt med
kompetens och entusiasm. Det är en
viktig styrka.

»
»
»
»
»
»

Video fungerar
Hur kommer video att utvecklas
och hur kan vi förbereda oss?
Verksamheter som inte budgeterar
för videoproduktion ”hamnar efter”.
Intern videoproduktion kan vara
tekniskt och är kanske inte för alla.
Kommunikationspersonalen
behöver känna att de behärskar
videomediat.
Viktigt att producera ”rätt” videoklipp med värdeskapande innehåll.
Videoklippen behöver spridas
effektivt så de genererar nytta.

Video är ett effektivt media, vilket bekräftas genom statistik (se sidan 14-15)
och i samtliga intervjuer. Hade statistiken visat på det motsatta hade det varit
svårare att motivera videoarbetet.

God inställning
Inom Malmö stad finns det en övergripande positiv inställning till video. Att
många är med på resan är en styrka;
med motstånd bland kollegerna hade
det varit svårt för kommunikationspersonalen att driva arbetet framåt.

Sammanfattning
Intervjuerna visar en ljus bild; det verkar
vara fullt möjligt att nå visionerna i
målkompassen. Det är såklart viktigt
att vara medveten om att hinder kan
uppstå under resans gång och hur de i
så fall kan hanteras.
Den inslagna vägen har varit mycket
lyckosam hittills, att fortsätta på den är
ett logiskt val.

Vision

Nuläge

Hinder att överbrygga

Styrkor

Kvalitet inte kvantitet
Satsa på kvalité för att folk ska
finna videoklippen intressanta.

Nöjda
Man ser positivt på det arbete
som gjorts och på vilket sätt man
använder video.

Utbildning
Utbildningar krävs för att höja
kunskapsnivån.

Video fungerar
Video är ett effektivt media som
bekräftas via statistik.

Tillgängliga
Det ska vara enkelt att hitta och
se på videoklippen.

God inställning
Det finns en övergripande positiv
inställning till video i Malmö stad.

Tydlig avsändare
Videoklippen behöver enhetlig
grafik.

Entusiasm
De som arbetar med video driver
utvecklingen framåt med kompetens och entusiasm.

Alltid beaktas
Möjligheten att använda sig av
video ska alltid beaktas vid
kommunikationsinsatser.

Ad hoc
Det finns ingen tydlig struktur för
när man använder video.

Tydlig organisation
Det behövs en tydlig organisation
kring arbetet med video.

Hög kvalitet
Videoklippen håller idag mycket
hög kvalitet.

Ledande kommun
Malmö uppfattas som nytänkande
och framåtsträvande inom videoområdet.

Ger information
Video ger en visuell bekräftelse
på att vi arbetar för att utveckla
Malmö.

Avvägningar
Rätt avvägningar måste göras från
gång till gång.
Tidskrävande
Videoproduktioner kan vara
tidskrävande.

Utrustning
Det finns tekniska förutsättningar
för att producera video.

Ekonomi
Resurser måste avsättas för att
kunna kommunicera med video.

Stark optimism
En stark optimism och förståelse
för video finns inom Malmö stad.

Stöd och support
De som arbetar med video kan
känna sig isolerade.

Tabellen visar de viktigaste faktorerna som framkommit i intervjuerna uppställda efter de fyra delarna Vision, Nuläge, Hinder och Styrkor.

47

År 2014 fyllde Malmöfestivalen 30 år och jubilerade i stor stil - feststämningen fångades i videon ”Malmöfestivalen firade 30 år”.

Vägledande dokument för det
framtida arbetet med video
Kommunikationslandskapet utvecklas i snabbt takt och ställer krav på effektiv,
tydlig och värdeskapande information. Samhällsutvecklingen gör medborgaren
allt mer digital vilket i hög grad påverkar en organisations kommunikation.
Inom digital kommunikation har webbvideo blivit ett naturligt inslag i våra liv.
Allt fler företag och organisationer i Sverige och världen använder sig av videons
positiva effekter för att nå ut med information till sina målgrupper.
Malmö stad har arbetat framgångsrikt med video som kommunikationskanal
sedan 2009. Någon plan för verksamheten eller dokumentation kring vad som
har gjorts i organisationen har inte funnits. Denna nulägesrapport kommer
därför in såväl som en beskrivning av vad Malmö stad har gjort hittills och som
ett vägledande dokument för det framtida arbetet med video.

MALMÖ STAD
205 80 Malmö, Tel. 040-34 10 00
E-post: info@malmo.se
www.malmo.se
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