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Välkommen till Mediabanken
Bilder är otroligt viktiga i Röda Korsets kommunikation. En bild säger mer än ord och i vår
kommunikation behöver vi bilder som förstärker. Bilder väcker känslor, ger ett ansikte till katastrofen
och skapar identifikation hos mottagare.
I Mediabanken hittar du tusentals olika bilder inom många olika områden, men även filmer, annonser
och våra logotyper. Genom att söka inom vissa områden eller via sökord kan du enkelt hitta det som
passar. På förstasidan hittar du även ett antal kollektioner med förvalda bilder (bland annat utifrån vår
verksamhetspaketering Kris & Katastrof, Hälsa & Vård och Folkrätt & Skydd).
Som hjälp på traven när du väljer bilder till just din kommunikation har vi tagit fram Röda Korsets
handbok för bilder som ger dig råd och vägledning (du hittar den i Kunskapsbanken på Rednet).
Om du har några frågor eller funderingar kan du höra av dig till mediabank@redcross.se.
Vi hoppas att du ska ha stor nytta av vår gemensamma Mediabank!
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Så hittar du Mediabanken och loggar in
All information om och länk till Mediabanken finns i Kunskapsbanken på Rednet. Du kan också logga
in direkt på mediabank.rodakorset.se
Tjänstepersoner - loggar in med sin egen e-postadress och samma lösenord som till datorn.
Frivilliga/kretsar - behöver än så länge användarnamn och lösenord. Kontakta Infoservice så får du
inloggningsuppgifter. I mejlet behöver du ange ditt namn, vilken krets du tillhör och vad du gör som
volontär eller förtroendevald. När du fått lösenordet kan du logga in i Mediabanken.

Så fungerar Mediabanken – översikt
Nedan visas Mediabankens två huvudsidor med förklaring på dess olika delar.
Förstasidan – visas direkt när du loggat in
Så här ser det ut när du loggat in. Du kan enkelt söka bilder antingen genom att skriva direkt i den
stora sökrutan överst, eller välja någon av våra förvalda kollektioner nedanför. I dem har vi redan gjort
ett urval av bilder.
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Kollektionen Bilden av oss – här finns bilder som
visar Röda Korset-andan, handlingskraft och
medmänsklighet. Här finns även vår logotyp.

Klicka på Mediabank eller kollektionen Visa alla
bilder för att visa alla bilder. Därifrån kan du
fortsätta din sökning.

6.

Visar ett urval utifrån vår verksamhetspaketering:
Kris & Katastrof, Hälsa & Vård och Folkrätt &
Skydd.

Kollektionen Aktuellt - visar ett aktuella och nyare
bilder.

7.

Här tömmer du cache-minnet eller logga ut.

1.

Nollställer sökningen och visar denna vy igen.

2.

Sökruta – här söker du bland alla bilder i
Mediabanken.

3.

4.
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Så söker du efter bilder
Söksidan – översikt
Så här ser det ut när du skrivit i sökrutan (som exempel har vi skrivit vatten). Då kommer nedanstående resultat upp. Du kan alltid nollställa sökningen genom att klicka på
.
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1.

Nollställer sökningen och visar förstasidan med
kollektionerna.

7.

Siffrorna visar antalet bilder i den kategorin.

2.

Nollställer sökningen.

8.

3.

Sökruta.

4.

Visar antalet bilder som hittats i sökningen.

5.

Tratta ner sökningen genom att markera en eller
flera kategorier. Klicka på pilen till vänster om
respektive kategori för att se underkategorierna.
Eller/Och anger hur alternativen under
Kategorier ska tratta ner sökningen Välj Eller för
bilder från ex Grekland eller Syrien. Välj Och för
bilder som innehåller båda.

Tratta ner sökningen genom att ange ett filter under
Objekttyp (bild, video etc) eller Bildformat
(liggande/Landscape, stående/Portrait,
kvadratiskt/Square).
Anger först antalet bilder som visas på skärmen.
När du markerar bilder, anges antalet markerade
bilder. Du kan fortsätta sökningen och markera fler
bilder. Om du nollställer sökningen tas alla
markerade bilder bort.

6.

9.

10. Laddar ner alla markerade bilder.
11. Ange hur bilderna ska sorteras.

Så använder du Mediabanken - Användare_211101/ Cecilia Stahre
Uppdaterad: 2021-11-02

5 (10)

Sök efter bilder
Nedan visar ett sökexempel efter bilder på ensamkommande ungdomar, tagna av fotografen Marie
Sparréus.
1. I sökrutan kan du skriva vad du söker efter. Om du exempelvis söker efter bilder på
ensamkommande ungdomar av fotografen Marie Sparreús skriver du ensamkommande (tryck
enter), Marie (tryck enter) och Sparréus (tryck enter). Då ligger varje sökning i ett eget block
och bara de bilder som innehåller alla tre sökorden
visas.
2. Om du skriver ensamkommande Marie Sparréus (tryck enter) i ett block
visar sökresultatet alla bilder som har något av sökorden i sig. Sökningen kommer bli bredare
och du får fler bilder i ditt sökresultat.

Tips – Tänk på att när du skriver i sökrutan måste du stava helt rätt. Stavningen Sparreus hittar inte
bilder angivna Sparréus.

Tratta ner sökningen
Om du vill tratta ner sökningen kan du använda alternativen till vänster i fönstret under Kategorier och
Filter. Du visar alternativen genom att klicka på pilen till vänster
om varje alternativ.

Eller / Och anger hur alternativen under Kategorier (ej under Filter) ska tratta ner
sökningen.
Välj Eller om du vill söka efter bilder från ex Afghanistan eller Irak. Du får då upp
alla bilder som innehåller antingen Afghanistan eller Irak.
Välj Och om du vill att sökningen innehåller alla förkryssade alternativ. Du får då
upp ett färre antal bilder, dvs bara de som innehåller både Irak och Afghanistan.
Kategorier:

Här kan du till exempel välja bildkategorier som Förening, Krisberedskap och
Konflikt, krig, flykt. Du kan även välja bilder från specifika länder. Under Aktuellt
hittar du kollektionerna som visas på förstasidan.

Filter:

Här kan du ange olika filter. Under Objekttyp väljer du om du vill söka efter bilder,
video och dokument (exempelvis pdf-filer).
Under Bildformat kan du till exempel välja om du endast vill visa liggande
(Landscape), stående (Portrait) eller kvadratiska (Square) bilder.

Tips – Ibland kan sökningen låsa sig. Då kan du nollställa sökningen genom att klicka på
i det övre högra hörnet.
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Visa information om en vald bild
Du visar bildens information genom att klicka på önskad bild. Genom att klicka på pilen till höger om
rubriken Detaljer
visar du information som Beskrivning, Rättigheter och Fotograf.
Tips - Du scrollar ner i fönster genom att använda piltangenterna på tangentbordet.

Ladda ner och beskär
I Mediabanken finns främst bilder men även generiska filmer, annonser och vår logotyp. Du kan ladda
ner filer i olika format och ibland kan du också behöva beskära en bild. En vanlig anledning är att
bilden ska anpassas för rodakorset.se och Rednet.
Ladda ner en bild
Nedanstående exempel visar hur du laddar ner en bild i originalformat.
1. Öppna bilden genom att klicka på den. Då visas bildens informationsfönster.
Tips - Du kan scrolla ner i ett fönster genom att använda piltangenterna på tangentbordet.

2. Kontrollera rättigheterna genom att expandera information under Detaljer och scrolla ner. De
flesta bilder i Mediabanken har Fri användning angiven. Det innebär att bilden får användas i
rätt kontext i Röda Korsets kanaler (exempelvis sociala medier, hemsidan etc) för att
informera om Röda Korsets verksamheter.
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3. Det finns fem olika spar-alternativ för bilder. Du väljer vilket format du vill ladda ner bilden
igenom att klicka på till höger om önskat format.
Original

Sparar bilden i dess originalstorlek och upplösning (dpi). Scrolla längst ner
under Detaljer för att se bildens bredd och höjd.

Webb

Sparar bilden i jpg-format, max pixelstorlek 2100, maxupplösning 96 dpi

Lågupplöst

Sparar bilden i jpg-format, max pixelstorlek 1050, maxupplösning 96 dpi.

PowerPoint

Sparar bilden i jpg-format, max pixelstorlek 1220, maxupplösning 96 dpi.

PNG file

Sparar filen i png-format, max pixelstorlek 800, maxupplösning 72 dpi

4. Klicka på
dator.

till höger om alternativet Original. Bilden sparas då ner i originalformat på din

Tips - Om du ska ladda ner bilder för tryck, kolla först med tryckeriet om vilka krav som finns om
bildens storlek och upplösning (dpi).
Tips - Använd filformat .png för enkel grafik med fåtal färger (logotyp, grafisk symbol etc) eller
om det behövs transparens i bilden.

Beskär och ladda ner en bild
Ibland behöver bilder beskäras. Exemplet nedan visar hur du beskär och laddar ner en bild i formatet
2100 x 1400 för bland annat rodakorset.se eller Rednet.
1. Öppna bilden genom att klicka på den. Då visas bildens informationsfönster.
2. Kontrollera bildens Rättigheter så att det inte finns några begränsningar i hur den får
användas. Fri användning innebär att bilden får användas i rätt kontext för att informera om
Röda Korset verksamheter i alla Röda Korsets kanaler.
3. Visa alternativen för beskärning genom att klicka på
den grå pilen till höger om Ingen beskärning.
4. Välj alternativet Beskär webb (2100 x 1400) genom
att klicka på det.

Tips - Du scrollar ner i fönster genom att använda piltangenterna på tangentbordet.
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5. Då visas en markering över
bilden (i måtten 2100x1400).
Flytta markeringen så du får
en bra beskäring.
6. Spara sen ner bilden genom
att klicka på
till höger
om alternativet Webb (2100
x 1400).
7. Bilden beskärs i formatet
2100 x 1400 och sparas ner
på din dator.

Tips – visar det sig att bilden ändå inte blir 2100 x 1400? Kontrollera originalbildens storlek
då den sannolikt inte är tillräckligt stor i sitt originalformat. Välj då en annan bild.

Ladda ner videofilm eller dokument
I Mediabanken finns inte bara bilder utan även dokument och generiska videofilmer. Du laddar ner
dom på samma sätt som du laddar ner en bild. Det enda som skiljs åt är vilka sparalternativ som visas.
1. Markera videofilmen eller dokumentet du vill ladda ner. Klicka på knappen Detaljer för att visa
filens informationsfönster.
Tips - Du scrollar ner i fönster genom att använda piltangenterna på tangentbordet.
2. Kontrollera filens Rättigheter så att det inte finns några begränsningar i hur den får användas. Fri
användning innebär att det är fritt att använda bilden för att informera om Röda Korset
verksamheter i alla Röda Korsets kanaler.
3. Klicka på

till höger om det önskade sparalternativet.

För dokument kan du ladda ner i:
- Original (pdf, xls etc) – filen laddas ner i originalformat.
- Highres PDF file
- Lowres PDF file
För videofilmer kan du ladda ner i:
- Original – filen sparas ner i originalformat.
- MP4 Hi Res Version
- WMV video file
- MP4 video file
4. Klicka på önskat alternativ så sparas filen ner på din dator.
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Ladda upp bilder
För att kunna ladda upp bilder behövs redaktörsrättigheter. Hör av dig till mediabank@redcross.se för
mer information om vem du ska vända dig till.
Tänk på att bilder som laddas upp i Mediabanken ska vara av bra kvalitet, innehålla metadata som
fotograf, beskrivning samt vara GDPR-säkrade (läs mer om GDPR och rutiner kring
personuppgifter i Röda Korsets handbok för bilder).

Har du förslag på bilder som saknas?
Har du förslag på någon typ av bilder som du tycker saknas? Då kan du höra av dig till
mediabank@redcross.se.

Tips
Tips - Tänk på att när du skriver i sökrutan måste du stava helt rätt. Stavningen Sparreus hittar inte
bilder angivna Sparréus.
Tips – Ibland kan sökningen låsa sig. Då kan du nollställa sökningen genom att klicka på
i det övre högra hörnet.
Tips - Du scrollar ner i fönster genom att använda piltangenterna på tangentbordet.
Tips - Använd filformat .png för enkel grafik med fåtal färger (logotyp, grafisk symbol etc) eller om
det behövs transparens i bilden.
Tips - Om du ska ladda ner bilder för tryck, kolla först med tryckeriet om vilka krav som finns om
bildens storlek och upplösning.
Tips – visar det sig att bilden ändå inte blir 2100 x 1400? Kontrollera originalbildens storlek då den
sannolikt inte är tillräckligt stor i sitt originalformat. Välj då en annan bild.
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