
Skapa video för 
Sociala medier
Av Elin Nylund



Dagens agenda
1. Den nya digitala världen
2. Ljud, Ljus och Bild
3. 7 steg för en bra videoproduktion
4. Olika sorters innehåll för Youtube
5. Grunder i storytelling
6. Tips: Video på Instagram
7. Case



Den nya digitala världen

Budgetar flyttas – Från
traditionella medier till 
sociala medier

Personlighet premieras

Viktigt att vara duktig på
berättande

Andra måste vilja prata 
OM dig 



Utgångspunkt: 
Blicka innåt
• Vilka är vi?
• Vad står vi för?
• Vilken plattform är lämplig? 

• LinkedIN? Instagram? Facebook?

• Vad har vi som är intressant?
• Hur vill vi göra världen bättre?
• KOM IHÅG: Det unika skapas i berättelsen!



BÖRJA 
PRODUCERA!

Många fastnar



Bild
- Mobilkamera räcker långt
- Enklare kamera: Canon G7X ii
- Fastna inte i utrustningen!



Ljus
DO’s
• Använd naturligt ljus – Filma gärna vid fönster!
• Studiolampor (vid behov)
• Kamerainställningar

DONT’s
• Undvik direkt solljus – Molnigt är bra!
• Undvik mörka rum
• Undvik motljus



Ljud
- Använd mikrofon eller myggmikrofon om du 

ska filma på avstånd
- Tänk på ljudnivån runtomkring
- Undvik att filma när det blåser
- Texta ALLTID om det är något viktigt som sägs
- Myggmikrofon till mobiler



7 steg för en bra 
videoproduktion

1. Planeringsfas
2. Inspelningsfas
3. Redigering
4. Publicering
5. Utvärdering



1. PLANERINGSFAS
Vilket format?
Vad ska vi fylla formatet med?



3. INSPELNINGSFAS



4. REDIGERING



4. PUBLICERING



5. UTVÄRDERING



Skapa innehåll till Youtube

HUB HERO HELP



STORYTELLING

- Det handlar inte om VAD 
du berättar utan om HUR 

du berättar det!



STORYTELLING 
- Grundprinciper

1. Setup
2. Conflict

3. Resolution

- Går att applicera på alla sociala kanaler!



Tips: Instagram
• Instagram ”testar” din post först
• Engagemang och screentime avgör
• Använd Instagrams funktioner

• Kortare video, fler views
• Längre video – ev. mer screentime



Tips: Instagram stories
• Rankas upp varje gång du postar
• Använd Instagrams stories funktioner – Premieras!
• Röd tråd och storytelling
• KOM IHÅG: Många ser stories utan ljud



Bubblare - IG TV

@garyvee

- Möjligheten att posta längre än 1 minut
- Stående



CASE – Josef Fallesen
(SoMe strategi)

- Instapost + Stories
- #15SecondPitch
- #Måndagsvideon
- Organisk reach + annonsering
- https://www.instagram.com/p/Btux

WiBI03J/?igshid=mjxdrl3letvf

https://www.instagram.com/p/BtuxWiBI03J/?igshid=mjxdrl3letvf


CASE – CAIA Cosmetics
(Lanseringskampanjer)
• Filmer med nedräkning inför

kampanjsläpp
• En längre film dagen när produkter

släpps
• Bygger en hype
• https://www.instagram.com/p/BzGTLGzlzid

/?igshid=18tgqc1dywe5d

https://www.instagram.com/p/BzGTLGzlzid/?igshid=18tgqc1dywe5d


CASE – Nicole Falciani 
(Diktbok)
• 6 st Instagramfilmer
• Varje film representerar en dikt
• Publicerades inför boksläppet
• https://www.instagram.com/p/BxF

oyJFIncM/?igshid=s2anp3zj03a9

https://www.instagram.com/p/BxFoyJFIncM/?igshid=s2anp3zj03a9


CASE – Yves rochér
(Daglig Instagram)
• Publicerar enkla videos
• Produktfokus
• Vill ge en viss känsla
• ”Det behöver inte vara svårt”
• https://www.instagram.com/p/B1gtmyRhBa

d/?igshid=1beaoe4jsntgc
• https://www.instagram.com/p/BziJU3rh31X

/?igshid=11grnjgukvn2d

https://www.instagram.com/p/B1gtmyRhBad/?igshid=1beaoe4jsntgc
https://www.instagram.com/p/BziJU3rh31X/?igshid=11grnjgukvn2d


Kom ihåg…

• Mål: Att väcka känslor

• Vara duktig på att foto och film ≠ vara duktig på 
Sociala medier

• Budskapet är det viktigaste!

• Majoriteten av virala videor på internet är 
filmade med en mobiltelefon



TACK!
• Mail: elinnylundconsulting@gmail.com
• Instagram: @elinnylund
• Telefon: 070-1445491

Hör av er om ni behöver hjälp med video eller 
strategi till era Sociala kanaler!

mailto:elinnylundconsulting@gmail.com



