
Videoworkshop for iværksættere i Helsingør Kommune

Den 12. juni 2019

Lav video, 
der virker



Kort om os

• Filmspor

• Anne-Mette Vinter

• Morten Lindegren



Agenda

• Hvorfor virker video ifølge teorien?

• Virker det også i praksis – lokal case

• Forbered den gode video

• Præsentationsteknik

• Optagelse: Teknisk udstyr og filmiske virkemidler

• Øvelse

• Redigering

• Link til side med tips og viden



Hvad kan I forvente at kunne efter i dag?



Hvorfor virker video
ifølge teorien?



• Du skaber forståelse af, hvad din virksomhed kan

Hvorfor virker video (1)



• Du skaber tilknytning og relation

Hvorfor virker video (2)



• Du får dit budskab ud hurtigt

Hvorfor virker video (3)



• Du kan få stor eksponering gratis

Hvorfor virker video (4)



Det siger teorien, men hvad siger praksis?



Intro til case: 
Equi-Physiq

Formål med case-studiet
• Kan video hjælpe en iværksætter?

Mål med videoen
• Større kendskab

• Større forståelse af hendes virksomhed

• Flere kundehenvendelser

Primære medier
• Facebook og hjemmeside





Fra 1. august 2018 til 1. december 2018



Fra 1. august 2018 til 1. december 2018

3,7 %

14,3 %

82,1 %



Fra 1. august 2018 til 1. december 2018

29,5 %

6,3 %

64,1 %



Opsummering:
Videoernes performance på Facebook 

• Videoopslag genererede 32 gange flere visninger end traditionelle opslag (fx 

tekstindlæg, billeder og links til artikler)

• Videoopslag genererede 12,5 gange flere handlinger end traditionelle opslag

• Bonusinfo: Marta lagde i perioden selv en hjemmelavet video op. Den performede 50 % 

af vores professionelle videoer. Dvs. 16 gange flere visninger og 6 gange flere handlinger 

end traditionelle opslag



Hjemmeside trafik





20 % af nye kunder udenfor eget netværk

Fra 1. august 2018 til 1. december 2018



Citater fra Marta

I think the video really gave me more customers, and more recognition. I especially reach an 

audience over my Facebook page.

The video really explains the best way what I do - instead of only read about it. If they can 

see me working on a horse, then suddenly they can have a picture in their heads: ‘Oh, that’s 

interesting. It seems like it is working. The horse looks relaxed. I might contact her’.



Forbered den 
gode video



Fokuser på 
din modtager

Social selling – opbyg relationer

• Del tips og tricks

• Virksomhedskommunikation
• Drop traditionel marketing

• Relevant og fagligt indhold

• Din målgruppe vil gerne lære



Fasthold fra 
start til slut

Berettermodel – 7 faser (fiktion)

Hvordan kan vi lade os inspirere?

• Fasthold dit publikum ved at fx at:

• Skabe bevægelse

• Sætte noget på spil

• Skabe tvivl om udfald

• Skabe forventning om en spændende afsløring

Verdens ældste fortællermodel (Aristoteles, 350 f.KR.)

• Start - Midte – Slutning

• Eksempel robotstøvsuger

Den vandrette akse er en tidslinje. Den viser filmens længde. Den 
lodrette akse er spændingsaksen. Den viser spændingens niveau.

Kilde: DFI



Planlægning af 
optagelser

• Hvad er budskabet?

• Hvordan skal det portrætteres?

• Selfie-video – hvad skal der siges?

• Interview – hvilke spørgsmål stilles og hvem skal interviewes?

• Hvilke dækklip (illustrative scener) skal med? 

• Lav arbejdsdokument: manuskript eller storyboard



Præsentations-
teknik



Krop og stemme

Hav et åbent kropssprog

• Kropsholdning, øjenkontakt og smil

Tal med gennemslagskraft

• Toneleje, betoning, tempo, pauser, tal med maven







Action!

Teknisk udstyr og filmiske 
virkemidler

• Lys

• Miljø

• Lyd

• Udstyr til telefonen

• Billedudsnit

• Perspektiv



Belysning



Belysning



Miljø



Miljø



Miljø



Lyd



Udstyr til telefonen

• Lampe

• Mikrofon

• Stativ

• Opgraderingsmuligheder

Se forskellige muligheder i udstyr

https://www.filmspor.dk/helsingoer-videoworkshop/#udstyr


Billedudsnit

• Nærhed skaber identifikation og troværdighed

• Fra distance til påtrængende

Supertotal Total Halvtotal Nær Ultranær



Perspektiver



Perspektiver

Politikernes ved det …

https://youtu.be/Yd-JtwaNBhs?t=62


Øvelse

Præsenter din virksomhed, som du ville gøre det i en kort video. 

Byg videoen op over 3 dele:

1. Start: Hvorfor skal din målgruppe se videoen. Kan de lære 

noget? Fortæl dem, hvilket relevant spørgsmål, de kan få svar 

på (what’s in it for me?)

2. Midte: Kom med et svar på det spørgsmål, du gjorde 

opmærksom på i ‘Start’-delen? 

3. Slutning: Call-to-action: Motiver seeren til at udføre en 

handling / (fx besøge webside med spændende information)



Eksempel på video for Filmspor

1. Start: Er du iværksætter, og vil du gerne have skub i forretningen? Jeg kommer fra Filmspor, og jeg har mange års erfaring med 

at lave video. Vi har undersøgt, hvilken effekt en video kan have for en iværksætter. Se med her.

2. Midte: Vores undersøgelse viste, at iværksætteren Equi-Physiq fik langt mere eksponering og flere kundehenvendelser, efter 

virksomheden lancerede en virksomhedsprofilvideo. Du kan få adgang til hele undersøgelsen. 

3. Slutning: Det du skal gøre er at kontakte os via kontaktformularen, som vi linker til i slutningen af denne video. Så sender vi 

dig et download-link til undersøgelsen.

Målgruppe: Iværksættere



Redigering
Hvorfor?



Og vi har snydt lidt



Tips til redigering

• Brug dækklip (show it, don’t tell it)

• Vis seeren, hvor vi befinder os 

• Drop de unødvendige pauser

• Undertekster

• Brug musik!

Link til redigeringsprogrammer, gratis musik 

og guides til undertekster

https://www.filmspor.dk/helsingoer-videoworkshop/#redigering


På vores læringsside kan I finde:

• Slides fra workshoppen

• Link til udstyr

• Inspiration til historiefortælling og forberedelse af din video

• Guides til installation og brug af HitFilm Express

• Links til andre gratis redigeringsprogrammer

• Links til royalty free musik

• Guides til at lave undertekster

• Guide til justering af lyd

• Tips til deling

filmspor.dk/helsingoer-videoworkshop

https://www.filmspor.dk/helsingoer-videoworkshop


Kort version om Equi-Physiq



Martas egen video

Facebook-video
Marta fra Equi-Physiq

Dette er videoen, Marta selv
lavede, som er en del af
statistikken i vores case ovenfor

https://www.facebook.com/EquineBodyworkandMovementTherapy/videos/197738034233715/


Typer af videoer

• Virksomhedsprofilvideo / virksomhedspræsentation

• Kundetestimonial

• Tips og tricks

• Produkt- og servicebeskrivelser



Eksempel 1

Facebook-video
Ralf fra Byens Kro

Sjovt eksempel. 

Byens Kro deler sin opskrift på dødsgløgg med os. 
Han forsøger ikke at sælge noget. 

Kunne man forestille sig, at videoen kan lokke flere
kunder ned på hans værtshus?

https://www.facebook.com/watch/?v=417682192105015


Eksempel 2

E-learning
Implement Learning Institute

Mindre god video

Det er svært at forstå hans budskab, og hvorfor
vi skal se videoen. 
Hvem er han, og hvad er hans forudsætninger
for at udtale sig om emnet?



Eksempel 3

Youtube-video 
Thomas Bigum fra Bigum & Co.

Engagerende video

Thomas Bigum giver os tips til 
Facebook-annoncering. Han fortæller 
os i starten, at han har en lille 
opgave til sidst i videoen. 

Måske får vi lyst til at se videoen helt 
til slut, så vi kan starte godt ud med 
vores egen Facebook-annoncering

https://youtu.be/Zfc4Rjjw1Xk

