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5 ”Glöm inte bort...” 
– viktiga förberedelser på olika områden inför inspelningen

Innan man börjar filma är det viktigt att vara väl förberedd på en hel del punkter. Förutom att man 
bör ha kontroll på vad man ska filma och i vilken ordning, så är det också viktigt att tänka på hur 
allt ser ut framför kameran. Hur ser platsen/rummet ut som du ska filma i? Är lokalen klar och är 
det bara att placera ut skådespelarna i den? Om inte, så bör man komplettera med detaljer/saker som 
kan förhöja kvalitén på den färdiga filmen ytterligare. Som tidigare nämnts, fråga vänner och 
bekanta om du kan få låna de saker du anser saknas på din blivande inspelningsplats. Bara en så 
enkel sak som en blombukett i bild kan få ett rum att verka mer ”verkligt” och levande!

Hur ser skådespelarna ut? Behöver något kompletteras när det gäller smink och kläder? Om filmen 
utspelas under flera dagar kan det vara bra att i förväg tänka på att karaktärerna kanske byter kläder 
från en dag till en annan och detta betyder att man kanske behöver flera set av kläder. Se upp så att 
du har kontroll på vilken dag det är i filmen och se till att skådespelaren verkligen har rätt set med 
kläder – detta gäller speciellt om du inte filmar i kronologisk ordning (vilket ju är vanligt att man 
inte gör då man ofta är på flera olika locations och filmar alla filmens scener på respektive location 
samtidigt). 
Ju fler personer som man kan få hjälp av under en inspelning, desto smidigare brukar själva 
inspelningsperioden gå. Det är svårt att göra en bra film om man t.ex. samtidigt ska sköta kameran, 
ta ljudet och hinna med att regissera skådespelarna... Så fråga så många som möjligt om de kan 
hjälpa dig vid inspelningstillfället, det gör inget om det är lite fler personer än vad du egentligen 
behöver på plats – det är ofta någon som får förhinder i sista sekunden och då är det skönt att veta 
att detta inte äventyrar hela inspelningsdagen.

Glöm inte bort att du även behöver viss teknik; en kamera (fungerar även med kameran i din mobil) 
att filma med, en extra mikrofon (vilket förhöjer ljudet och kvalitén på filmen enormt), ljuskällor 
(om det är inomhus du kommer att filma) och övrig teknisk utrustning. Allt detta behöver du kanske 
boka in/beställa/hyra flera dagar/veckor i förväg, vilket krävs då teknisk utrustning ofta är populärt 
och bokat lång tid i förväg. 

Försök även om möjligt att få tid till att gå igenom manuset med dina skådespelare. Läs igenom 
manuset tillsammans och kom gemensamt fram till vad ni vill ha fram av varje replik och händelse i 
manuset. Det är också ett bra tillfälle för skådespelarna att träffas och lära känna varandra lite innan 
inspelningen startar – om skådespelarna inte känner varandra sedan tidigare.


