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Att tänka efter före
Film är det överlägset starkaste mediet 
och fungerar effektivt i samband
med nyheter, information, utbildning 
och intervjuer. Denna lathund ska
effektivisera och förenkla framtagandet 
av rörligt material – allt för att nå fram 
till våra målgrupper över landet. Vårt 
mål är att förmedla budskap på ett 
kostnadseffektivt och varumärkes-
mässigt korrekt sätt. Ju noggrannare 
förberedelser – desto bättre resultat.
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FÖRBEREDELSER

Skriv en brief till dig själv där 
du börjar med att definiera 
målgruppen för ditt budskap 
och hur mycket eller lite  
kunskap kring området de har.

Hur ser det ut på inspelnings-
platsen vad gäller ljus, ljud 
och miljö i övrigt? Valet av 
inspelningsplats bör vara  
fri från buller, ha tillgång  
till strömtillförsel och goda 
ljusförhållanden.

Plocka fram dina huvudbud-
skap som du vill förmedla och 
lägg dem gärna i prioriterings-
ordning. Rita upp scenerna i 
din film, i ett så kallat story-
board. Då skapar du en grov, 
men effektiv, överblick åt dig 
själv. Tänk på hur materialet 
ska redigeras, så spar du tid i 
efterbearbetningen.

Det är bra att du går igenom var 
filmen ska visas. Den som tittar  
på exempelvis Youtube har ofta 
kortare tålamod, och därför är de 
flesta (och bästa) filmerna där  
ca 30–90 sekunder långa. Ska du 
däremot visa den internt för en 
publik som är intresserad av ämnet 
så kan filmen bli längre, ca 2–4 
minuter. Men undvik att pröva 
tittarens tålamod med filmer på 
5–10 minuter, det brukar sällan 
fungera bra.

Vem ska du prata till?

1 2 3 4
Var ska den spelas in?Vad vill du kommunicera? I vilka kanaler ska filmen visas?
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RETORIKEN FÖR ATT NÅ FRAM

Räkna inte med att alla förstår 
vikten av det du vill förmedla, 
eller att de har bästa fokus 
när de tittar. Så lägg gärna 
upp det enligt den kända 
retorikmodellen:

•  Detta ska vi prata om  
i den här filmen…

• Nu pratar vi om det…
•  I den här filmen har vi  

pratat om…

Om du håller dig till detta 
enkla upplägg ökar chansen 
att tittaren faktiskt uppfattar 
ditt budskap – och att hen 
också kommer ihåg det.
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INTERVJUTEKNIK

Några knep för att få fram  
det du vill veta
•  Vad är syftet med intervjun?  

Vad vill du veta?
• Läs på så att du är väl förberedd
• Var inte onödigt konfronterande
•  Ställ enkla och öppna frågor,  

en i taget
• Korta frågor är bättre än långa
•  Undvik ledande frågor och  

värdeladdade ord
• Ställ följdfrågor
• Lyssna aktivt och visa ditt intresse
•  Ju mer du pratar, desto mindre 

får du veta
•  ”Hur menar du då?” är en bra 

fråga att använda
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Välj rätt utrustning till rätt 
tillfälle. Allt du spelar in och 
sedan delar internt eller 
externt blir en del av HSBs 
varumärke och grafiska profil.

Mobiltelefonen kan vara ett 
praktiskt redskap när du 
snabbt måste dokumentera 
ett tillfälle, medan större 
utrustning är att föredra när 
du vet att materialet bör ha 
längre livslängd och större 
spridning.

TÄNK PÅ BILDEN

Smartphone kamera

Enklare hjälpmedel mot skakig bild Avancerad kamera-rig

Stativ och DSLR – en enkel och bra lösning
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TÄNK PÅ BILDEN – TIPS

Se till att du inte har en massa 
störande detaljer i bilden. Ska 
du till exempel filma en person 
i en intervjusituation, håll 
bakgrunden enkel och så ren 
som möjligt. 
Tänk på att bakgrunden även 
kan hjälpa till att förstärka din 
historia. Om du intervjuar 
någon på ett kontor får det 
gärna förekomma andra 
människor i bakgrunden.

Du kan vara hur stadig som 
helst på handen, och kame-
ran kan ha antiskak-funktion, 
men inget slår ett stadigt 
stativ. Det gör det också lättare 
att panorera snyggare, och 
skulle ljuset vara lite dåligt så 
finns det inga alternativ till ett 
stadigt stativ.

Bakgrund Använd stativ
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Det finns olika typer av bild-
utsnitt. Helbild, halvbild och 
närbild är några.
När du gör en intervju är det 
bra om du försöker placera in 
den intervjuade personen i en 
halvbild om möjligt. Det är 
också bra att inte placera den 
intervjuade personen rakt i 
mitten av bilden utan antingen 
lite till höger eller vänster.  
Du kan gärna låta den inter-
vjuade prata i tittriktning mot 
den intervjuande, alltså inte 
titta rakt in i kameran.  
Att titta rakt in i kameran är 
alltså bättre när du håller en 
presentation, eller när du 
direkt vill tala till åskådaren.
Anpassa kompositionen efter 
antal personer i bild.

BILDKOMPOSITION

Helbild/Halvbild/Närbild En, flera och grupp av personer



9

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION 1.0
04/2016

LJUS

Se till att du har bra och  
rikligt med ljus när du filmar. 
En solig dag finns det gott om 
ljus, men kontrasten i rakt 
solljus är inte snygg. Försök 
att filma i skuggan, det ger ett 
vackert ljus.

Ifall ljuset inte räcker till kan 
du ta med dig egna lampor. 
Det finns olika enklare typer 
av lampor att använda sig 
utav. LED-belysning är lätt att 
ta med och blir inte varm. 
Ta gärna hjälp av ljuset från 
ett fönster genom att placera 
personen bredvid fönstret, 
men inte rakt framifrån. Då 
blir det lätt motljus och 
personen uppfattas mörk.

Utomhus

Inomhusbelysning

Naturligt ljus från ett fönster är en bra och enkel lösning.Gott om ljus men mjuka kontraster.
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Använd alltid mikrofon eller 
mygga om du ska göra en 
intervju eller om en person 
ska hålla en presentation. Det 
höjer kvaliteten på din film. 
Hitta en bra plats där det inte 
förekommer för mycket buller.  
Att filma på bullriga platser 
kan vara jobbigt, och likaså att 
ha olika bakgrundsljud på 
olika scener. Ska du själv lägga 
musik på din film i redigeringen 
spelar bakgrundsljudet ingen 
större roll då du ändå tar bort 
allt ditt inspelade ljud och 
lägger på dina egna ljud. 

TÄNK PÅ LJUDET

Mikrofon

Mygga kopplad till smartphone AV-Audio Editor

Digital trådlös mygga
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Redan när du planerar din 
film kan du ha detta schema 
framför dig. 

Inledningen har du redan i 
den grafiska starten där du 
placerar din titel. Avslutningen 
har du också klar, med varu-
märke och ”pling-plong” som 
ljudlogo.

Däremellan kan du jobba 
med intervjubilder, reportage-
material eller grafiska redovis-
ningar. Glöm då inte bort 
möjligheten att arbeta med 
inklippsmaterial som med 
fördel kan läggas över en 
intervjupersons replik, för att 
förtydliga eller illustrera det 
ämne som är aktuellt.

Voice over kan generellt vara 
bra om du mer vill berätta om 
en process eller en teknisk 
tjänst.

Musiken är också en viktig 
del, som bakgrund och som 
identifikation. HSB har idag 
en bank där du hittar utvald 
bakgrundsmusik som ser till 
att tittaren känner igen HSBs 
manér och ton.

EFTERBEARBETNING

Titel/grafik

Musik

Berättare (sk voice over)

Avslut, logotyp, ljudlogoFilm

Inklippsmaterial
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Att använda grafik och text i bild 
kan vara en nyckel till förståelse 
och avgörande för att få din publik 
att komma ihåg det du vill förmedla.
Men använd den med måtta – här 
är några användningsområden:

• Betona viktiga argument
•  Beskriva komplexa funktioner/ 

skeenden
• Spara tid
•  Berätta flera saker samtidigt  

eller jämföra
• Sammanfatta budskap 

GRAFIK

Film utan grafik blir ineffektivare... ...än med grafik. Då kan du berätta mer i samma bild.

HSB MITT STÄMMAN 2016

Lisa Kristofferson
PROJEKTLEDARE

STÄMMAN IDAG HIGH LIGHTS:

• Lorem ipsum doler sit amet

• Quersat culo intero spiatet

• Buci vanno sperums tou

• Eiusmod tempor incididunt

• Labore et dolore magna aliqua
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FORMAT OCH DELNING

Storlek och format på filmen är  
viktigt beroende på användnings-
område.
Hur ska filmen visas i slutänden?
 
•  I full storlek på en större skärm  

vid presentationstillfällen?
• På intranätet?
• På Youtube eller Vimeo?
 
På de flesta av dagens mobiler och 
videokameror har man möjlighet att 
ställa in hur pass högupplöst inspel-
ningen ska vara. Formatet HD är den 
vanligaste förinställningen. HD finns 
just nu i två format, 1080 p och 720 p. 
 
1080 p = 1920x1080 pixlar i 72 dpi
720 p = 1280x720 pixlar i 72 dpi
 
Båda dessa storlekar fungerar att visa 
på en stor skärm upplösningmässigt.
Det är att rekommendera att spela in 
i HD-format, för då har man en hög-
upplöst filmfil som man senare kan 
välja att göra i mindre storlekar.
 
 

I programmet Dreambroker laddar 
du upp ditt material i den upplösning 
du filmat med, rekommenderas 
HD-format. Medan filerna laddas 
upp omkomprimeras de också för  
att vara lättuppspelade på HSBs 
intranät. Därför är det viktigt att  
du har bra råmaterial med bra  
upplösning från början, innan du 
börjar ladda upp.
 
Youtube och Vimeo fungerar på 
samma sätt. Båda tjänsterna känner 
av vilken typ av format som laddas 
upp och anpassar sig efter det för att 
kunna visa upp ett så bra filmresultat 
som möjligt.  

När det är dags att dela din färdiga 
film finns det olika tjänster för det.
 
Har du jobbat i Dreambroker finns 
filmen redan på intranätet och behö-
ver alltså inte laddas upp någonstans.  
I Dreambroker kan man addera sk. 
taggar så att filmen blir sökbar. Du 
kan publicera den i passande intern-
kanaler samt även skicka länkar till 
filmen via mail.
 

Youtube
Här följer en pedagogisk länk på 
svenska hur du gör:
http://www.marknadsförd.se/on-
line/hur-man-laddar-upp-en-video-
pa-youtube/
 
Kom ihåg att välja om filmen ska vara 
synlig för allmänheten eller om den 
enbart ska visas för speciellt inbjudna.
 
Vimeo
Här följer en bra pedagogisk film-
länk för hur du laddar upp din film:
https://vimeo.com/53004805

Format Delning

http://www.marknadsförd.se/online/hur-man-laddar-upp-en-video-pa-youtube/
http://www.marknadsförd.se/online/hur-man-laddar-upp-en-video-pa-youtube/
http://www.marknadsförd.se/online/hur-man-laddar-upp-en-video-pa-youtube/
https://vimeo.com/53004805
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RÄTTIGHETER

Vid produktion av film är det extremt 
viktigt att vara medveten om vilka 
rättigheter man har för det produ-
cerade materialet.
Detta innefattar allt från medverkande 
i filmen (modeller/skådespelare), 
voice over (speaker), inklippsbilder, 
filmklipp, illustrationer samt musik.

Rättigheter förhandlas oftast efter  
tre olika parametrar.

1. Licensperiod
(räknat från första visning i något av  
de medier som anges nedan)
• Ett (1) år
• Två (2) år
• Annan tid nämligen …… år
• Obegränsad licensperiod.

2. Medier
• TV
•  Internet (inklusive sociala medier, 

annonsörens eventuella YouTube-kanal 
eller motsvarande)

• Radio
• Internt bruk

3. Territorium
• Sverige
• Norden
• Europa
• Samtliga territorier

Viktigt att notera att dessa avtal alltid 
måste finnas på plats, detta även om 
materialet helt eller delvis producerats 
internt dvs egna illustrationer, egna 
iPhone-bilder, modellavtal etc.

Vi rekommenderar att du skapar ett 
separat dokument där du kan skriva  
i vilka rättigheter ni innehar för 
respektive material, detta så att vi på 
HSB gemensamt vet vad som gäller 
samt när rättigheter behövs förhandlas 
om och köpas till. Viktigt att notera är 
att det oftast är relativt dyrt att ”köpa 
loss” samtliga rättigheter för all fram-
tid. Detta rekommenderas inte då 
materialet oftast kommer att behöva 
uppdateras efter något/några år.
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DIN CHECKLISTA INNAN DU BÖRJAR

❏  Ska vi göra en film på ämnet? 

❏  Briefen – vad, till vem, var och för vilka kanaler?

❏  Retoriken – Detta ska vi prata om…

❏   Tänk på bilden – kompositionen, stativet och insticksbilderna

❏   Ljuset – är du inomhus eller utomhus?

❏  Ljudet – mick eller mygga? Utomhus eller inomhus?

❏  Efterbearbetning – har du materialet du behöver?

❏  Grafiken – ska du förtydliga eller sammanfatta?

❏  Vilket är ditt slutformat och hur ska du dela materialet?

❏  Rättigheter – har du säkrat alla deltagare och allt material?

Lycka till!


