
3 ”Vilka ska vara med?” - hitta skådespelare & team till din inspelning.

När du nu har ett manus i din hand är det dags att börja samla ihop personer som kan hjälpa dig med 
din film och dess inspelning på olika sätt, för att göra en egen film innebär oftast inte att man kan 
göra den helt ensam. Du behöver personer som ska agera framför kameran (skådespelarna) och du 
behöver hjälp av personer bakom kameran (ditt team).

Gör man en film och vill hålla ner antalet personer i sitt team så mycket som möjligt så är ett tips att 
i varje fall ha två personer till med sig vid inspelningen – under förutsättning att du sköter själva 
filmandet med kameran själv. Gör du det kan du klara dig med en person till som håller i 
ljudbommen (för vill du ha ett bra ljud på din film så kommer du att behöva ha en sådan bom – om 
du inte sätter små mikrofoner – så kallade myggor – på de som agerar framför kameran) och en 
person som är lite allt-i-allo på inspelningsplatsen (för en sådan person behövs ALLTID då det hela 
tiden oftast dyker upp saker som behöver en hjälpande hand). Är ni totalt 3 personer som jobbar 
bakom kameran kommer ni att kunna klara er ganska bra. Ju fler personer som är med desto mer 
professionellt kan ni naturligtvis jobba och allt handlar i slutänden om hur viktig kvalitén är och hur 
mycket engagemang man vill lägga ner i sin produktion för att nå det slutresultat man har satt upp.

Hur många personer du behöver framför kameran beror naturligtvis på hur många karaktärer det 
finns i ditt manus. När du ställt samman en lista över hur många – och vilken typ av – personer du 
behöver så är det bara att försöka hitta dem. Du kanske har vänner och bekanta som vill vara med, 
ibland vill personer gärna vara med fast de kanske är lite blyga och är inte säkra på att de kanske 
klarar av att agera...men det kan vara just bland dem som man hittar de riktiga ”guldkornen”!

Ett annat tips kan vara att kontakta skådespelarutbildningar av olika slag, elever på dessa 
utbildningar är ofta väldigt angelägna om att få öva sig och vara med framför kameran. Det kanske 
finns något gymnasieprogram i närheten som behandlar just skådespelarämnet, varför inte höra sig 
för på studieförbunden på den orten man bor...de brukar ha kurser i skådespeleri eller om man vill 
ha lite äldre personer med i sin film – ja då finns det många pensionärer som är aktiva i 
pensionärsorganisationer och det brukar alltid finnas någon/några som tycker det är kul att få vara 
med på ett hörn.

Skulle det vara så att du ändå inte hittar någon i din direkta närhet så är ett tips att kika lite på nätet. 
Där finns en del olika communitys för de som pysslar med film. Sök efter dessa och logga in, då 
kommer du förmodligen att hitta likasinnade som letar efter hjälp precis som du själv och en bra idé 
är då att hjälpa varandra med sina filminspelningar.

Det finns även filmklubbar på olika håll i landet där de som är medlemmar ibland gratis kan få låna 
filmutrustning och även få tips och hjälp av de i klubben som tidigare har gjort film. Ett 
medlemskap i en sådan klubb kostar inte mer än max några hundralappar/år. För att läsa mer om 
vilka klubbar som finns i landet gå in på hemsidan för Sveriges- Film och Videoförbund 
(www.sfvforbund.se), där finns information och vägledning om hur du gör för att hitta din klubb – 
eller varför inte starta en egen klubb med dina filmintresserade vänner - SFV hjälper dig i så fall 
med all information och stöd du behöver för att komma igång!

Är man medlem i en klubb och gör en filminspelning finns det dessutom fina möjligheter att få ett 
ekonomiskt bidrag till sin inspelning för de utlägg man gjort under filmproduktionen. Läs mer om 
detta inne på SFV:s hemsida.

http://www.sfvforbund.se/

