
Praktiska filmningstips 

Med de här korta mobil-filmningstipsen hoppas vi att vi tillsammans med dig, kan fixa riktigt 
fina korta filmer och på det sättet skapa många härliga berättelser om underbart 
egensinniga ålänningar.

1. Vänd på telefonen
Vårt första tips är enkelt, men ack så viktigt. En film i liggande format gör sig bäst med tanke på 
våra prioriterade kanaler.

2. Stabilisera kameran
Hur bra innehåll du än har så kommer en svajig bild att störa mottagarens upplevelse. Se 
därför till att du stabiliserar telefonen innan du börjar filma. Du kan till exempel luta dina 
armar eller din mobil mot en stol, ett bord eller en trädgren när du filmar för att få ett bra 
resultat. Har du ett mobilstativ så använd gärna det. Oavsett om du filmar dig själv eller om 
någon annan filmar dig, så är det bra med ett stabilt underlag.

3. Använd ljuset!
Bra ljus är A och O för att få ett fint slutresultat. Filma gärna utomhus i dagsljus för att få en 
naturlig ljussättning. Inomhus är ljuset ofta gulare, men självklart kan du få till en lyckad film 
ändå. Välj till exempel att filma nära ett fönster eller vid en annan ljuskälla. Du kan också leka 
med ljuset för att få till olika effekter i din film. Tänk på att inte stå i allt för skarpt solljus, det 
blir lätt att man kisar och nästan blundar i bild. Testa dig fram och provfilma gärna för att hitta 
vad som blir bäst!

4. Titta in i kameran
Tänk på att titta in i kameralinsen när du pratar, så att det ser ut som om att du tittar på den 
som ser filmen sen.

5. Tänk på bakgrunden – och linjerna
Förutom att du är det som skall filmas, så är det viktigt att fundera på hur bakgrunden ser ut. 
Försök att hitta linjer i bakgrunden som du kan jobba med för att ge din film en fin 
bildkomposition. En bakgrund som passar ihop med det budskap du vill nå ut med eller det du 
säger, är fint om du lyckas få till.



6. Jobba med ljudet
Om du filmar med din mobiltelefons kamera riskerar du att fånga upp brus från bakgrunden 
som stör det ljud som du faktiskt vill ha med. Undvik att stå i blåst när du filmar, det blir ofta 
dåligt ljud. För att lyckas med ljudkvalitén kan en myggmikrofon, en så kallad mygga, vara 
lösningen. Men det är det inte så många som har. Vårt bästa tips är att testfilma och prova olika 
avstånd till mobiltelefonen. Om din telefon har vanliga små hörlurar med sladd, så kan du testa 
att ha den i kopplad i telefon när du filmar, ljudupptagningen kan bli bättre. Men du vill inte att 
hörlurarna skall synas i bild, så det kan vara lite knepigt. Testa!

7. Tänk kort och kärnfullt
Din film skall gärna ha ett kort och kärnfullt budskap. Filmerna kommer i slutligt redigerat 
format bara vara runt 30-60 sekunder. Så fundera därför noga vad du vill säga. Finns det något 
du kan ta bort eller korta ned? Våga vara kort och direkt – det hjälper dig att nå ut med det du 
vill ha sagt. Var dig själv helt enkelt, och slappna av, det blir oftast bäst resultat! 

8. Redigera och förbättra
När du gjort din filmning mejlar du den till aland100@regeringen.ax. Det kan säkert vara så att 
dina filmklipp är för stora att mejla. Då finns det många gratis lösningar som du kan använda. 
Sprend.com, wetransfer.com är två exempel på lösningar som du kan använda för att skicka in 
dina klipp. 

När vi mottagit ditt/dina filmklipp, kommer vi sedan att redigera och producera de slutliga små 
filmerna. Vi lägger kanske till en enkel bakgrundsmusik, en vinjett, ett intro, förstärka 
ljudeffekter eller klippa bort eller ihop delar av din film.

Det här kommer att bli jättebra! Vi ser fram emot många små filmer som visar Åland och 
ålänningarnas alla härliga olikheter och likheter!

Lycka till!
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