


Ljud!
Ljus!

Action!



Ljud!
Hör man inte vad som 
sägs skiter man i att titta! 

• den interna mic:n 
• Avståndet mellan 

mic:n och ljudkällan  
• Ljudmiljöer - mjuk, 

hård och ute 
• Headset tricket 
• Mic-teknik



Varför (jag tycker) video är så fräckt?
1. (det uppenbara) ta med folk dit dom inte kan komma! 
2. Mobilvideo är en bra plantskola för att utveckla ditt berättande 
3. Video kan kommunicera så mycket mer än andra medier 

(nästan lika mycket som i köttet). 
4. Video kan berätta en historia över längre tid. 
5. Rörlig bild på nätet är så mycket mer än TV och film.



Mitt mål med det här?
1. Att inspirera dig till att börja experimentera och öva! 
2. Att bli så bekväm med video att du börjar fundera på “hur” du 

berättar, inte bara vad! 
3. Att du gör filmer som bara tar 15 minuter att producera, så att du orkar 

göra en varje dag. 
4. Att du får fler verktyg i verktygslådan, som underlättar ditt arbete även 

efter Corona-krisen. 
5. Gör det enklare för dig att sprida kunskap 
6. Ge dig möjligheten att förstora ditt rum och sätta alla på första raden.



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 vad som krävs för att det ska bli en film!



Vad krävs för att det ska bli en film?
Story 

& 
Format

Location

Teknik

Post 
Produktion

Packetering 
& 

Publisering

Karraktärer

A B
Traditionellt TV & film berättande

På webben har vi inte samma begränsningar 

Kamera, ljud, ljus… Action
Men den bästa kameran är den du har 
med dig så passa på att vara opportunist.

Stå inte i scen, stå framför den, 
så det syns i bakgrunden av din bild!
Bakgrunden i din bild börjar berätta 
historien redan innan du öppnat 
munnen

Det är inte bara “vad” som sägs, 
det är “hur” det sägs!
Personen som berättar historien, gör den 
ett bra jobb?

Var vi ska publicera sätter förutsättningarna 
för vår berättelse!
Därför kan vi optimera vår film så att den 
fungerar där vi ska publicera den och 
anpassa vår berättar stil. 

Postproduktion ger oss möjligheten att 
destillera och effektivisera vårt berättande
Men tyvärr spenderar vi större delen av vår 
tid med att pussla ihop saker som vi inte 
tänkte på när vi spelade in.
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Teknik Story Karraktär Distribution Location Post-Production

Vilken kvalitet pratar vi om?

Good enough

Verkningsgrad

High end

Super duper




