
”Början av videon är absolut vikti-
gast. Har du inte fångat tittaren då 
så är det kört.”

Har du hört det förut? Och känt 
ångest och förvirrat tänkt: Men 
hur ska man göra då?

Här får du några riktlinjer att gå 
efter.

Det är bara att gå till ditt eget be-
teende. Du har några minuter över 
och sitter med mobilen på bussen, 
tunnelbanan, i soffan, på toan eller 
på jobbet (fast du privatsurfar väl 
inte på jobbet? Nej, absolut inte jag 
heller…) och scrollar genom flödet 
på Facebook.

Kanske har någon kompis, släkting 
eller någon annan vi följer har postat 
något intressant. Och det går ganska 
snabbt att scanna av floden av inlägg 
från företag som vill att vi ska köpa 
något, kompisen som är på semester-
resa eller medlemmen i lokala grup-
pen som undrar vem den svartvita 

bortsprungna katten tillhör.
Men man klickar på långt ifrån 

allt som flödar förbi. Det publiceras 
mängder av inlägg på Facebook och 
mängder av videos. Konkurrensen 
är stenhård, tiden är knapp och vår 
förmåga att fokusera minskar för 
varje år som går. Eller som Time 
uttrycker det: Du har lika bra kon-
centrationsförmåga som en guldfisk 
(KÄLLA: http://time.com/3858309/
attention-spans-goldfish/).

Så när du vill fånga dina följares 
intresse och få dem att faktiskt klicka 
på din jätteintressanta video bland 
alla miljontals så har du bara några 
sekunder på dig. Men det finns några 
saker du kan göra för att öka chan-
sen att följarna väljer just dig.

1. Använd en bra startbild
Börja gärna med en bra bild i din 

video. Och då kan det vara en stillbild 
eller några sekunder ur din video 
som du har saktat ned. En snutt som 

går långsammare är till för illustra-
tion, ett sätt att visa en intressant 
detalj ur videon. Det blir som en bild 
men det händer något litet som ändå 
fångar ögat.

Har du en bild/långsam rörlig bild 
i början får tittaren får chansen att 
uppfatta vad videon handlar om.

Om den är bra, alltså. Lägg krut på 
att hitta en tydlig, klar bild med klara 
färger av hög kvalitet. Det är väl värt 
mödan att optimera färger, skärpa 
och tillskärning på en bild och lägga 
den i början av en video. Handlar 
videon om människor så får det gär-
na vara en tydlig bild på ett ansikte. 
Mänsklighet är alltid fint.

Men pass på här: Att man lägger 
ned tid på att göra startbilden så bra 
som möjligt betyder inte att du ska 
publicera studiofotograferade kon-
stverk. Risken är att det då känns för 
tillgjort för Facebook flöde.

Nyckelord: Tydlighet, färger, 
kvalitet, människor.
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2. Jobba på rubriken
Ingen kan läsa dina tankar. Ingen 

vet de briljanta saker du stoppat i 
din video om du inte berättar det. 
En bra rubrik hjälper dig att både 
fånga Facebook-scrollarens intresse 
och väcka hens nyfikenhet. En annan 
anledning att ha en bra rubrik är 
att det är alltid bra att berätta för 
tittaren om just din video är värd 
att lägga tid att titta på. Berätta för 
tittaren vad hen kommer 
att få se – uppfyller du 
löftet så kommer du att 
få en nöjd användare och 
chansen är större att 
denne kommer ihåg ditt 
företag på ett positivt 
sätt. 

Men pass på här: Det 
fungerar sällan att lova 
runt och hålla tunt. Hur 
många gånger har du 
sagt till dig själv att ”ja jäklar, det var 
faktiskt det värsta jag någonsin sett – 
precis som det stod i rubriken” när 
du tittat klart på en video? Det du 
skriver i rubriken måste ha täckning 
i videon.

Nyckelord: Rak, tydlig, täckning. 

3. Placera logotypen rätt
Ska företagets logga sitta i slutet 

på videon? I början? Eller ska den 
vara med under hela videon?

Härom tvista de lärde. Det finns 
inget klart svar på det.

Enligt Animoto kan loggan med 
fördel placeras i det övre eller nedre 
hörnet under videons gång (LÄNK: 
https://animoto.com/blog/business/
best-practices-logo-in-video/). Men 
håll det enkelt och subtilt – blås inte 
upp den i ansiktet på folk.

Nackdelen med att placera den 
på det här sättet är att videon kan 
kännas reklamig.

Fördelen är att det aldrig går att 
missförstå vem som är avsändare. 
Görs det snyggt blir det ett sätt 
att förmedla sitt varumärke så 
människor kommer i håg det. Ett 

exempel på det är KIT som alltid 
placerar sin logotyp i övre högra 
hörnet på sina videor (LÄNK: 
https://www.facebook.com/
watch/?v=2241023366211981)

SVT jobbar så att bolaget avslu-
tar sina videos med sin klassis-
ka SVT-stängnings-logga (LÄNK: 
https://www.facebook.com/svt/vid-
eos/272760460307597/).

Nackdelen med det är att det 
också är en signal för 
tittaren att snabbt scrolla 
vidare – och befästandet 
av företagsnamnet i folks 
sinne går förlorat.

Fördelen är att det är 
ett tydligt sätt att berätta 
att videon är slut.

Man kan säga att hur 
loggan placeras i en 
video är upp till tycke, 
strategi och smak för just 

ditt företag eller din organisation. 
Men placerar du den i de första tre 
sekunderna – börja inte med en stor, 
blaffig logga som startbild. Då skräm-
mer du garanterat bort större delen 
av din potentiella publik.

Nyckelord: Synlighet, smak, strategi

4. Försök beröra
Här kommer ett väldigt bra – och 

ett rätt så svårt – tips för hur du ska 
tänka kring de första tre 
sekunderna. De skäl-
vande första sekunderna 
är så snabba men ack 
så viktiga för att fånga 
någons intresse. Det som 
alltid fångar människor 
väldigt bra är känslor.

Det roliga. Det sor-
gliga. Det dråpliga. Det 
bedårande. Det mänsk-
liga.

Och lika självklart som det låter, 
lika svårt är det att veta vad den 
rätta känslan är. Vilken känsla ska du 
lyfta fram ur din video och lägga i de 
första tre sekunderna? Vad kom-
mer tittarna skratta, gråta eller bli 

bedårade av? Ett sätt att hitta den 
rätta känslan är att gå till sig själv. 
Vad är det första du reagerar på i din 
egen video? Är det någon person i 
den som får dig att le? Är det någon 
situation som du känner igen dig i? 
Troligen kommer de flesta andra 
också känna likadant.

SVT har i flera omgångar postat en 
video om Förintelseöverlevaren Hédi 
Fried (LÄNK: https://www.facebook.
com/watch/?v=1493388987375414). 
En video som inte uppfyller många av 
ovanstående punkter i hur de första 
tre sekunderna borde se ut. Rubrik-
en är pratig och för lång och bilden 
är inte av bästa kvalitet. (Dessutom 
är videon i sig alldeles för lång ur 
ett sociala medier-perspektiv.) Ändå 
hamnar just videon med Hédi Fried 
högt upp på listorna över videor som 
gått väldigt bra. Den delas, kom-
menteras och gillas i mängder varje 
gång den publiceras. Troligen för att 
den börjar med en stark känsla av 
mänsklighet, sorg, ett enormt livsöde 
och hopp. Allt paketerat i Hédi Frieds 
otroligt starka uttryck.

Nyckelord: Känslor, mänsklighet, 
reaktioner

5. Oväntat är oväntat!
Vi avslutar med en rätt så enkel 

punkt att förstå. Videon som man 
hajar till när man ser 
kommer man troligen att 
klicka på. Har din video 
någon utstickande detalj? 
En oväntad slutsats? Fak-
ta som man inte visste 
att man ville veta? Lyft 
upp det till de första tre 
sekunderna. 

Men tänk på: Håll alltid 
vad du lovar. Säger du 
att tittaren ska få se fem 

djur som lever ett jävligt hårt liv, då 
måste tittaren få se fem djur som 
lever ett jävligt hårt liv. Annars tappar 
du i förtroende.

Nyckelord: Oväntat, utstickande, 
löfte.

”Håll alltid  
vad du lovar.

”Det som 
alltid fångar 
människor 
väldigt bra 
är känslor.
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