
Videoworkshop for GLS Danmark
Den 21. januar 2020

LAV VIDEO, 
DER VIRKER



Kort om os



Kort om jer
● Marianne Møller Jensen

● Jette Christensen 

● Maia Bogut

● Nicklas Lykke Nielsen



• Hvorfor virker video? (teori og praksis / case)

• Planlægning den gode video

• Teknik

• Videoeksempler

• Øvelser i videooptagelse

• Frokostpause (12.15)

• Intro til redigering

• Øvelse i redigering

• Eksponering – tips til deling

• Kage, bif og feedback på video 

• Uddeling af kursusbeviser samt link til læringsside

Agenda



Forventninger
• Kompetenceløft
• Stærkere formidling af budskab gennem indhold og teknik



HVORFOR VIRKER 
VIDEO?



Hvorfor virker video
ifølge teorien?



• Show it. Dont’ tell it!
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 hvordan ser det ud i praksis?
Case
• Samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden / Helsingør Kommune

• Equi-Physiq Hestefysioterapi ved Marta Kulikowska (dyreforsker og 
hestefysioterapeut)

• Martas mål: Større kendskab og flere kundehenvendelser

• Martas kanaler (Facebook og website)

• Vi producerede 2 videoer
• En 3 minutters version til website
• En 1 minuts version til sociale medier



https://vimeo.com/295308542


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 %



Website-trafik
• 250 % flere besøgende

• 225 % flere sidevisninger 

• 400 % længere sessionsvarighed



Fra 1. august 2018 til 1. december 2018



Opsummering på case
• Videoopslag genererede 32 x flere visninger 

• Videoopslag genererede 12,5 x flere handlinger

• Øget trafik til Martas website

• besøgende
• sessionsvarighed 
• besøgte sider per besøgende

• 275 % stigning i kundehenvendelser

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.



PLANLÆG DEN 
GODE VIDEO



Fokuser på din 
modtager
Social selling – opbyg relationer

• Del viden og tips

• Virksomhedskommunikation
• Relevant og fagligt indhold
• Din målgruppe vil gerne lære



Historien - 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 

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

Kilde: DFI



Start-midte-slut i praksis
1. Start: Hvorfor skal din målgruppe se videoen. Kan de lære noget? Fortæl dem, hvilket spørgsmål, de 

kan få svar på (what’s in it for me?)

2. Midte: Kom med et svar på det spørgsmål / en løsning på det problem, du gjorde opmærksom på i 
‘Start’-delen? 

3. Slutning: Call-to-action: Motiver seeren til at udføre en handling (fx besøge webside med relevant 
information)



Eksempel

1. Start: Kunne du godt tænke dig at komme i gang med at lave dine egne videoer, men synes, det 

er lidt uoverskueligt at komme i gang?

2. Midte: I Filmspor kan vi tilbyde dig et videokursus, hvor du bliver klædt på til at lave gode 

videoer. Helt kort om hvad du lærer …

3. Slutning: Læs mere på filmspor.dk/undervisning

Målgruppe: Virksomheder, der gerne vil lære at lave video med en smartphone



Og vi har snydt lidt ...





Planlæg dine 
optagelser
• Hvad er budskabet?

• Hvem er målgruppen?

• Hvordan skal det portrætteres?

• Selfie-video – hvad skal der siges?

• Interview – hvilke spørgsmål stilles og hvem skal interviewes?

• Hvilke dækklip (illustrative scener /b-roll) skal med? 

• Lav arbejdsdokument: manuskript eller storyboard

• Husk samtykkeerklæring





5 minutters pause ☺



TEKNIK



Præsentationsteknik



Krop og stemme
Hav et åbent kropssprog
• Kropsholdning, øjenkontakt og smil

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







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



Billedudsnit
• Nærhed skaber identifikation og troværdighed

• Fra distance til påtrængende

Supertotal Total Halvtotal Nær Ultranær



Perspektiver



Perspektiver
Politikernes ved det …



Eksempel 1
E-learning
Implement Learning Institute



Eksempel 2
Facebook-video
Ralf fra Byens Kro



VIDEOOPTAGELSE



Gruppe 1
• Marianne og Maia

• Emne: Hvorfor er GLS en god arbejdsplads?

Gruppe 2
• Jette og Nicklas

• Emne: Hvorfor skal du anvende bruge GLS næste gang, du skal sende en pakke?

Opgave
• Lav en video over jeres emne

• Brug modellen ”Start-midte-slut”

• Brug gerne et storyboard til at skitsere jeres idé

• I har halvanden time til opgaven

• Vi går til frokost kl. 12:15

Grupper og opgaven



Øvelse i optagelse
Lav optagelser, der dækker dit emne. Byg videoen op over 3 dele:

1. Start: Hvorfor skal din målgruppe se videoen. Kan de lære noget? Fortæl dem, hvilket spørgsmål de kan få svar på 
(what’s in it for me?)

2. Midte: Kom med et svar på det spørgsmål / en løsning på det problem, du gjorde opmærksom på i ‘Start’-delen? 

3. Slutning: Call-to-action: Motiver seeren til at udføre en handling (fx besøge webside med relevant information)



REDIGERING



Introduktion til 
Premiere Pro



Tips til redigering
• Vis seeren, hvor vi befinder os (etableringsskud)

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

• Drop de unødvendige pauser

• Brug musik

• Brug undertekster (mere om det senere)



Den gode redigeringsproces
• Hovedklip (kronologien)

• Dækklip / b-roll

• Tekst, intro, outro, 

• Effekter og farvejustering

• Lydjustering

• Musik 



Tips til deling
● Tænk på din modtager – lav indhold de har lyst til at dele 

● Hav en god thumbnail

● Skriv kort i opslaget, hvorfor videoen er relevant

● Opfordr til debat i kommentarfeltet

● Tag relevante personer og virksomheder

● Læg undertekster på

● Upload direkte til de sociale medier 

○ Videoer uploadet direkte til Facebook har 10 gange større rækkevidde 
end, hvis der blot linkes til YouTube

● Følg med i, hvordan logoritmen ændres - og find din egen stil

Vi har større tillid til personer end til virksomheder. Så I hjælper med at brande jeres GLS, 
når I deler som privatpersoner.



Kage, bif og feedback
• Hvad fungerer godt?

• Hvordan kunne man gøre videoen endnu bedre?



På jeres læringsside kan I finde
• Slides fra workshoppen

• Links til udstyr

• Inspiration til historiefortælling og forberedelse af din video

• Guides til installation og brug af Premiere Pro

• Links til andre gratis redigeringsprogrammer

• Links til royalty free musik

• Guides til at lave undertekster

• Guide til justering af lyd

• Tips til deling

• Artikel om casen med Equi-Physiq

filmspor.dk/gls

https://www.filmspor.dk/gls




Ekstra information og 
videoeksempler



Typer af videoer
• Præsentation af foreningen

• Mod medlemmer

• Mod kunder

• Kunde-testimonial

• Reportage fra event

• Tips og tricks

• Undervisning / e-learning

• Produktbeskrivelser / kurser og arrangementer



Eksempel 3
Den lange videopræsentation af

Equi-Physiq Hestefysioterapi

https://vimeo.com/292564559


Eksempel 4
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/


Eksempel 5
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

