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Allmän checklista med 
åtgärdsplan för inspelningsplats 
Den här allmänna checklistan med åtgärdsplan ska fyllas i för varje inspelningsplats och lämnas till 
ansvarig chef på produktionskontoret. Inspektera och förebygg risker i arbetsmiljön, förklara alla 
riskmoment samt hur och när dessa ska förebyggas. Utse även en person som är ansvarig för 
respektive åtgärd. Om du svarat ”Nej” på en fråga kräver den en åtgärd.  

Risk: Ja/Nej: Åtgärd: Ansvarig: Åtgärds-
datum: 

Signatur: 

Går det att utrymma 
platsen snabbt? 

Nej Flytta fikabord och utrustning i 
trapphuset 

KA 8/3 

Är nödutgångarna 
tydligt markerade? 

Ja 

Finns relevant 
släckutrustning? 

Ja 

Ryms tekniken utan 
att nödutgångar 
blockeras? 

Nej Ordna ett separat teknikrum KA 8/3 

Finns beskrivningar 
av hur man agerar 
vid brand? 

Nej Bifoga info med dagbeskedet 
och informera på briefing på 
morgonen. 

KA 8/3 

Finns relevant första 
hjälpen-utrustning? 

Ja 

Finns beskrivningar 
av hur man agerar 
om någon skadas? 

Ja 

Är platsen fri från 
farliga material? 

Ja 

Är platsen säkrad 
mot fallolyckor? 

Ja 

Är områden som ej 
får beträdas tydligt 
utmärkta? 

Nej Sätt upp tydliga skyltar och 
spärra av med 
avspärrningsband 

CW 8/3 

Är platsen fri från 
skadliga kemikalier 
som kan framkalla 
allergi? 

Ja 
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Är lokalen fri från 
damm, mögel och 
höga partikelhalter? 

Nej Dela ut munskydd till teamet. 
Ventilera ofta. 

CW 8/3 

Är lokalen fri från ex. 
blod eller avföring 
som kan sprida 
sjukdom? 

Ja 

Är det säkert att 
jobba ensam på 
platsen alla tider på 
dygnet? 

Ja 

Är elinstallationer 
korrekt utförda och i 
bra skick? 

Ja 

Finns tillräckligt med 
el för att inspelningen 
ska kunna 
genomföras? 

Nej Beställ elverk CW 1/3 

Är belysningen 
tillräcklig för alla 
ändamål? Även för 
kvälls- och 
nattinspelning. 

Nej Sätt upp arbetsbelysning KA 8/3 

Är ljudmiljön på 
inspelningsplatsen 
lämplig att vistas i? 

Nej Dela ut öronproppar CW 8/3 

Är området fritt från 
störande ljud? 

Ja 

Fungerar 
ventilationen som 
den ska? 

Ja 

Finns tillräckligt 
många toaletter för 
hela teamet? 

Ja 

Finns det tillräckligt 
med uppehållsrum 
/utrymmen? 

Nej Ordna ett separat utrymme 
för team och skådespelare 

CW 8/3 

Finns det tillgång till 
rent vatten? 

Ja 

Är klimatet 
/temperaturen okej 
utan justering? 

Ja 

Finns det tillräckligt 
med parkering för 

Ja 
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teambilarna? 

Om du är i en 
filmstudio eller annan 
hyrd lokal som har 
egna 
säkerhetsföreskrifter, 
har ni stämt av med 
de som ansvar för 
lokalen? 

Ja 

Har ni gjort specifik 
riskbedömning om 
filmning i trafik 
kommer att ske? 

Ja 

Har ni gjort specifik 
riskbedömning om 
filmning på hög höjd 
kommer att ske? 

Nej Gör specifik riskbedömning. 
Kontakta en höghöjdsfirma 
som kan göra en korrekt 
bedömning 

KA 1/3 

Har ni gjort specifik 
riskbedömning om 
filmning på eller vid 
vatten kommer att 
ske? 

Ja 

Finns nödvändiga 
tillstånd från polis, 
brandförsvar, etc.? 

Ja 

Glöm inte att sammanställa och sprida lämplig information om arbetsmiljön till berörda, detta kan göras 
till exempel på dagbeskedet eller i dokumentet ”Information om risker och åtgärder”. 


