


Ljud!
Ljus!

Action!



Ljus!
Nyckelordet i mobilkamera 
är mobil, så jobba utifrån 
dess förutsättningar! 
• Vad är bra ljus? 
• Vad innebär en liten sensor? 
• Konstljus 
• FÖNSTER och var i rummet 
• Utomhus (hoppas på sol!)



Mobilvideo
ett försvarstal!



Ljus!
Nyckelordet i mobilkamera 
är mobil, så jobba utifrån 
dess förutsättningar! 
• Vad är bra ljus? 
• Vad innebär en liten sensor? 
• Konstljus 
• FÖNSTER och var i rummet 
• Utomhus (hoppas på sol!)



Q&A
Använd chatten för 
att ställa frågor eller 
räck upp handen för 
att vara med i video.

Skulle vi få tid över så finns det en bonus presentation om föredömlig paketering! 





Vad krävs för att det ska bli en film?
Story 

& 
Format

Location

Teknik

Post 
Produktion

Paketering 
& 

Publisering

Karraktärer



It’s not a matter of attention span!

0 sec

Bookmark

At a glans

3 seconds

10 seconds

10 minuts

It’s an equation: will I (as a reader/viewer) gett return on investment in spending my time on this object?

How much can you tell at each checkpoint and how would you go about to hit the mother load?

1 hour Subscriber

Contributer

∞



Fast and deep information surfaces!
Förklarande rubrik som svarar på varför 
du borde bry dig om den här artikeln, i 
det här fallet: vilka komponenter behöver 
en artikel för att göra sitt jobb?
Ingress som fungerar på samma sätt som en executive 
summery, om du inte läser något annat så ska du klara dig med 
den här texten som ett beslutsunderlag. Undertonen i ingressen 
ska var entusiasmerande och uppmuntra läsaren att läsa vidare 
men utan cliffhangers. Ingressen är den viktigaste delen av den 
snabba informationen och här kan du aktivera läsarens fantasi 
och fånga deras nyfikenhet.

Apropå bröd, brödtexten är där vi berättar vår historia, och även 
om vi ska jobba med video så är det faktiskt här som vi berättar 
historien. Att länka till allt som går att länka till är en central del 
av nätets mekanik, och frågan som du ska ställa dig är: Om “alla 
vägar leder till Rom”, vill du vara vägen eller vill du vara Rom? 
Det är så mycket bättre att vara ämnets hubb som läsarna 
bokmärker för att det är en så bra utgångspunkt i ämnet än att 
vara en dead end som inte har några anknytningar  till världen.

<stillbild> <stillbild> <stillbild>

Bildtexter i kombination med 
stillbilder är utan tvekan den 

bästa sättet att fånga en läsare 
uppmärksamhet på ett sätt där 
du kan aktivera deras empati, 

samtidigt som du definierar 
spelplanen.

Vi behöver mer bild kollage i 
dagens kommunikation. Fler 

bilder i kombination är ett snabbt 
sätt för läsaren att skapa sig en 
uppfattning om den här artikeln 

är värd att lägga tid på.

Stillbilder är ju också en media 
källa som kan agera som en 
satellit och vara en potentiell 

kontaktyta som kan vara 
trafikdrivande och bör ligga på 

en extern tjänst

<embed video>

<embed video>

Mellanrubriker, det bästa sedan skivat bröd!

Du är bara så cool som andra säger att du är!
Att länka till andra varumärken 
verkar vara något som 
varumärken är allergiska mot. 
Men realiteten är precis 
tvärtom, genom att lyfta andra 
så påvisar du att ditt varumärke 
är del av något större och inte 
är en ensam öde ö. 

Så länka till de företag, 
organisationer, institutioner och

Du behöver inte berätta allt på en gång, det här är inte TV!
När vi publicerar filmer på nätet 
så har vi inte samma 
begränsningar som en TV-
produktioner har och därför 
behöver vi inte bakbinda oss till 
TV formaten i vår produktion och 
kan t.ex. dela upp vår historia i 
flera delar och på det visset göra 
berättelsen både större, djupare,

Bygg på berättelsen med fler lager och källhänvisa till filmen!
Om vi inte bakbinder oss med att göra TV-produktioner och berätta 
allt i en film utan medvetet delar upp filmerna för att svara på så 
specifika frågor som möjligt så öppnas också fler möjligheter för 
oss att källhänvisa till till våra egna filmer, samtidigt som vi ökar vårt 
digitala fotavtryck i frågan och är effektivare i berättandet

Klart en video ska ha en bildtext på samma sätt som en stillbild. 
Låt oss kalla det en “filmtext”. Sen slösa inte en massa text på 

att presentera personerna i filmen, namnge dem och länka sedan 
bara till deras Linkdin-profil, mycket bättre och snabbare, både 

för dig, personen och tittaren, en är bara så cool som andra 
säger att en är, så boosta dina hjältar!

personer som ditt varumärke inspireras, samarbetar med, eller 
imponerats av för du är bara så cool som andra säger att du är och 
om du vill att andra ska titta på dig så är det bra att börja med att 
berätta vilka du tycker är coola.

En social kontaktyta som många glömmer bort är slideshare.net

Om din film innehåller en presentation lägg upp den på 

Slideshare och länka till den som ett socialtobjekt!

snabbare och mer lätt tillgänglig på samma gång.

At a glans

10 sec

3 sec Surface contact
D

eep  dive

10 minuts

1+ hour

Whats missing? 



Om ingen annan länkar till dig så kan du 
iallafall länka till dig själv!

En bra och relevant film publicerad på din 
Youtube under CC-licens 
Om ditt innehåll är bra nog så möjliggör creative 
commons licensieringen att andra kan remixa ditt innehåll 
och därmed synliggöra din hjärtefråga med fler 
kontaktytor och ditt innehåll får en högre relevans och 
algoritmerna lyfter fram det mer!

Satellit systematik med snabba och djupa kontaktytor
Fattighjons SEO 
Den våta drömmen för alla som jobbar med 
sökmotoroptimering är att toppa det organiska 
sökresultatet på google.com inte bara på varumärket, 
tjänster och produkter, men också på konkurrenternas 
namn och produkter. Den heliga gralen i SEO är att ligga 
högst upp på resultatet när någon googlar en fråga och din 
artikel representerar svaret och det är här våra användar 
beteenden kommer in, vi är väldigt mycket mer benägna 
att klicka på en av Google rekommenderad film än ett text 
svar. Så miljon kronersfrågan är hur får vi våra filmer att bli 
rekommenderade av Google? Min lösning är att använda 
”The power of the Crowed” genom vad jag kallar 
”fattighjons SEO”.

Youtube Metadata måste vara väldigt svårt då det är 
något som väldigt få använder på ett bra sätt! 
Titel ska vara förklarande utan cliffhangers och ge den 
potentiella tittaren ett beslutsunderlag som får dem att 
gå vidare till att läsa beskrivningen..

Beskrivningen ska vara fyllig och vid namn nämna alla 
som är med i filmen och varför de är med samt svara 
på frågan som filmen försöker förklara, det här är en 
fråga om lång vs. kort kontaktyta. Vi vill ju påverka även 
dem som väljer att inte starta filmen på andra raden i 
beskrivningen ska det finnas en kort länk som pekar 
mot artikel som filmen är embedad i på den egna 
webbsidan.

Taggar är det absolut viktigaste när du postar en film, 
tagga ALLT som är du anser är relevant i förhållande till 
vad folk kan söka på, som den här filmen är ett relevant 
svar på . Glöm inte att de här är ett dubbeleggat svärd, 
taggar du saker som tittaren sedan anser var felaktiga 
och deras förväntningar inte uppfylldes så kommer du 
att straffas i längden.

Sociala objekt kommer i många former! 
Är det presentationer i filmerna, ladda upp 
presentationen på slideshare.com och länka till den 
från artikeln och tillbaka från presentationen till artikeln

Bildsök! 
Glöm inte att i filnamnet skriva vad det är på bilden 
som t.ex. personens namn, platsen bild bilden togs 
på eller vad som händer i bilden. SEO poängen på 
“Bild 37a.jpg” är ganska låga, det samma gäller ju 
givetvis också videos!

<förklarande rubrik som svarar på varför 
du borde bry dig om den här artikeln, i 
det här fallet: vilka komponenter behöver 
en artikel för att göra sitt jobb?>
<ingress som fungerar på samma sätt som en executive 
summery, om du inte läser något annat så ska du klara dig med 
den här texten som ett beslutsunderlag. Undertonen i ingressen 
ska var entusiasmerande och uppmuntra läsaren att läsa vidare 
men utan cliffhangers. Ingressen är den viktigaste delen av den 
snabba informationen och här kan du aktivera läsarens fantasi 
och fånga deras nyfikenhet>

<Apropå bröd, brödtexten är där vi berättar vår historia, och 
även om vi ska jobba med video så är det faktiskt här som vi 
berättar historien. Att länka till allt som går att länka till är en 
central del av nätets mekanik, och frågan som du ska ställa dig 
är: Om “alla vägar leder till Rom”, vill du vara vägen eller vill du 
vara Rom? Det är så mycket bättre att vara ämnets hubb som 
läsarna bokmärker för att det är en så bra utgångspunkt i 
ämnet än att vara en dead end som inte har några anknytningar  
till världen.

<stillbild> <stillbild> <stillbild>

<bildtexter i kombination med 
stillbilder är utan tvekan den 

bästa sättet att fånga en läsare 
uppmärksamhet på ett sätt där 
du kan aktivera deras empati, 

samtidigt som du definierar 
spelplanen>

<Vi behöver mer bild kollage i 
dagens kommunikation. Fler 

bilder i kombination är ett snabbt 
sätt för läsaren att skapa sig en 
uppfattning om den här artikeln 

är värd att lägga tid på>

<Stillbilder är ju också en media 
källa som kan agera som en 
satellit och vara en potentiell 

kontaktyta som kan vara 
trafikdrivande och bör ligga på 

en extern tjänst>

<embed video>

<embed video>

<Mellanrubriker, det bästa sedan skivat bröd!>

<Du är bara så cool som andra säger att du är!>
<Att länka till andra varumärken 
verkar vara något som varumärken 
är allergiska mot. Men realiteten är 
precis tvärtom, genom att lyfta 
andra så påvisar du att ditt 
varumärke är del av något större 
och inte är en ensam öde ö. 

<Du behöver inte berätta allt på en gång, det här är inte TV!>

Så länka till de företag, organisationer, institutioner och personer 
som ditt varumärke inspireras, samarbetar med, eller imponerats 
av för du är bara så cool som andra säger att du är och om du vill 
att andra ska titta på dig så är det bra att börja med att berätta 
vilka du tycker är coola> 

<När vi publicerar filmer på nätet 
så har vi inte samma 
begränsningar som en TV-
produktioner har och därför 
behöver vi inte bakbinda oss till 
TV formaten i vår produktion och 
kan t.ex. dela upp vår historia i

<Bygg på berättelsen med fler lager och källhänvisa till filmen!>

flera delar och på det visset göra berättelsen både större, djupare, 
snabbare och mer lätt tillgänglig på samma gång>

<Om vi inte bakbinder oss med att göra TV-produktioner och 
berätta allt i en film utan medvetet delar upp filmerna för att svara 
på så specifika frågor som möjligt så öppnas också fler möjligheter 
för oss att källhänvisa till till våra egna filmer, samtidigt som vi ökar 
vårt digitala fotavtryck i frågan och är effektivare i berättandet> 

Sharing is carring! 
If you want stuff to grow,  you need to spreed that 
shit around!

Det är ett måste att marknadsföra din content tills 
dina kanaler når kritisk massa och du som avsändare 
har ett tillräckligt förtroende inom community´n, 
varumärken har generellt ett väldigt lågt förtroende 
så det här är något som måste hanteras med 
försiktighet och silkesvantar.

Bara för att du har publicerat så har det en låg 
relevans för postens sociala värde. Det är först när 
målgruppen upptäcker och börjar interagera runt 
posten som den får ett faktiskt värde. 

Interaktionen är något som kan uppmuntras genom 
en handlingsplan där personer inom varumärket 
sprider, kommenterar och interagerar med posten. 
Det viktiga med en sån handlingsplan är att den ska 
resulterar i att posten byggs på över tid.

Enklaste sättet att hantera det här är en checklista 
enligt Svenonius-modellen.


Personer vs. Varumärken! 
I din artikel, när du källhänvisar till en person, varför 
ska jag som läsare ta ditt ord på att den här personen 
är en auktoritet i ämnet eller för den delen är 
trovärdig?

Bygg istället karaktärens trovärdighet på deras egna 
meriter så att posten och ditt varumärke kan dra nytta 
av att associeras med kompetenta karaktären! Det här 
är jätte lätt, länka mot karaktärens linkdin profil och 
deras varumärkes hemsida! Den bästa win-win på 
nätet, för du är bara så cool som andra säger att du är 
och det bästa sättet att visa det är med en länk.

Det personliga engagemanget 

Conny på Linkedin som gott föredöme

Din publiceringsplattform

http://google.com
http://slideshare.com
https://se.linkedin.com/in/bjornfalkevik
http://socialvideo.ninja



