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Få träffsäkra insikter till din videostrategi som du 
kan börja använda direkt tillsammans med en  
uppföljningsteknik som ger dig chansen att  
kontinuerligt identifiera förbättringsmöjligheter.

Onlinevideobyrå - LinkedIn Video
www.stockholmmediafactory.se

onlinevideo@stockholmmediafactory,se
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INTRODUKTION

Sedan LinkedIn lade till sitt 
native videoalternativ har det  
snabbt blivit en central del av 

plattformen. Enligt LinkedIn 
är användarna nu 20x mer 

benägna att dela en video än 
någon annan typ av inlägg.

Den här e-boken kommer 
att ge dig insikter i vad som 
fungerar, vilka format som 

rullar bäst, hur du ska lägga 
upp din videostrategi och 

framförallt hur du ska mäta din 
videos framgång. Mätmodellen, 
framtagen av Stockholm Media 

Factory, ger en träffsäker 
uppföljningsprocess för att 

kontinuerligt kunna jobba med 
förbättringar och optimering av 

din videostrategi. 

Vi hoppas att du gillar guiden!

Vänliga hälsningar,
Teamet på  

Stockholm Media Factory
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STOCKHOLM MEDIA FACTORY

ONLINEVIDEOBYRÅ

På Stockholm Media Factory brinner vi för att hjälpa 
B2B-företag att skapa tillväxt med onlinevideo. Det 
har vi gjort ända sedan starten 2014.

Med fokus på kvalitet och pris har vi tagit fram flera 
produktionsmodeller som täcker allt från sociala  
medier såsom LinkedIn till corporatevideo och HR-
video.

Tillsammans med våra boostkampanjer kommer din 
video att inte bara ses av rätt målgrupp, men även 
driva action och growth-möjligheter för ditt företag.

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta oss 
på:

www.stockholmmediafactory.se 
onlinevideo@stockholmmediafactory.se
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FÖRDELAR 
MED LINKEDIN

Till skillnad från Youtube eller Facebook som innefat-
tar i princip alla sorters människor, företag och idéer 
i en stor blandning, är LinkedIn grundat i att skapa en 
plattform för professionellt nätverkande. 

De som finns på LinkedIn är yrkesverksamma män-
niskor som vill nätverka, bredda sig själva och hitta 
inspiration till yrkesliv och karriär. 

Det är också en plattform där företag kan vända sig 
till andra företag (B2B) och erbjuda sina tjänster och 
produkter. 

Videoområdet för B2B kommer att växa stort, efter-
som man kan vara väldigt specifik mot vem och vilka 
företagsområden man vill rikta sin marknadsföring till.



 5 GUIDEN TILL LINKEDIN VIDEO 2018    (c) Stockholm Media Factory 2018 | www.stockholmmediafactory.se

LinkedIn som plattform ökar transparensen för företag och varumärken. Potentiella 
kunder och framtida anställda kan få en större inblick i både verksamheten och dess 
tjänster. 

Det finns en stor önskan från företag att humanisera sig själva och bli mer person-
liga, gentemot just kunder och anställda. För detta är LinkedIn den ultimata plattfor-
men. Enligt linkedins statistik har video 20 x högre chans att bli delad än något annat 
typ av inlägg - video blir det maximala verktyget”

VAD VILL FÖRETAG UPPNÅ 
PÅ LINKEDIN?
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VIDEO PÅ 
LINKEDIN IDAG

Möjigheten att ladda upp video direkt på LinkedIn, 
även kallat “Native Video” har funnits tillgängligt 
sedan mitten av 2017. Jämfört med andra videoplat-
formar, som funnits i över ett decenium, så är video-
formatet på LinkedIn fortfarande under utveckling.

Det här skapar ett speciellt klimat för de videor som 
publiceras på plattformen. Redigering, influcencers, 
vlogging och professionell videoutrustning är ingen 
självklarhet på LinkedIn som det är på exempelvis 
Youtube. 

På LinkedIn är det högst acceptabelt, av seriösa ak-
törer, att publicera video med ganska dålig bild- och/
eller ljudkvalité. Allt som krävs är en smartphone 
och LinkedIn-appen. Detsamma gäller naturligtvis 
Youtube eller Facebook men där kan liknande video 
snabbt bli stämplad som oprofessionell. 

De stora namnen på andra kanaler har i regel mer 
avancerad utrustning när de skapar sitt innehåll för 
att höja kvalitén.

Sammanfattningsvis kan man säga att de två olika 
grundformaten på LinkedIn idag är egenhändigt pro-
ducerade videor av varierande kvalitet. Därefter finns 
mer påkostade videor som tagits fram av professio-
nella aktörer för att marknadsföra ett företag.



 7 GUIDEN TILL LINKEDIN VIDEO 2018    (c) Stockholm Media Factory 2018 | www.stockholmmediafactory.se

Det finns olika format att använda om 
man producerar LinkedInvideo. Vissa 
kräver större förberedelse och ibland extra 
utrustning. 

De format som används flitigast just nu 
är:

1. Talking Head 
Detta är den mest grundläggande och 
enklaste videon. Sätt upp en kamera, 
vilken som helst (den som sitter i din 
mobil räcker gott och väl), och prata på. 
Efterproduktion på den här modellen 
är helt valfritt men absolut inte nöd-
vändigt. Se till att fånga intresset direkt 
inom de första 3 sekunderna för att 
tittaren ska hänga kvar. 

2. Intervju/Q&A 
Samtal med flera deltagare. Här är det 
viktigt att se till att du får en hög ljud-
kvalitet för en dialogen skall höras or-
dentligt. När du filmat klart, överväg att 
lägga tid på efterproduktionseffekter så 
som namnskyltar och övergångar. 
 
3. Instruktioner och utbildning 
Visa folk hur man löser ett problem eller 
lär dem ett nytt knep. För att engagera 
publiken på ett levande och informativt 
sätt, rekommenderar vi animering av 
viktiga aspekter eftersom du verkligen 
vill visa allt klart. 
 
4. Testimonial 
Berätta om ett framgångsrikt kundcase 

eller fallstudie. Dessa videor kommer 
vara mycket värdefulla eftersom det 
visar potentiella kunder hur ditt före-
tag agerar. Här ska du investera med 
både budget och resurser och ta hjälp 
av ett produktionsbolag om du inte har 
resurserna internt. 
 
5. Evenemang och event 
Ta med tittaren till ett evenemang, före-
tagsevent, produkt-demo och få dem 
att känna som om de verkligen är där. 
Även här är det viktigt att lägga både 
tid och pengar för att få fram ett repre-
sentativt resultat. 
 
6. Showcase 
En premiumvideo som verkligen visar 
upp ditt varumärke. Du kan antingen 
visa upp vad företaget gör, berätta 
om företagskulturen, eller ett spän-
nande initiativ ni deltar i. Gå allt, och 
låt kvaliteten i själva videon vittna om 
ditt företags förmågor, lika mycket som 
innehållet.

Blanda gärna formaten som du public-
erar för att få till ett varierat flöde.

Och kom ihåg det behöver inte vara 
för avancerat. Det är ingen Hollywood-
produktion som du ska göra.

VIDEOFORMAT PÅ LINKEDIN
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VAD FUNGERAR 

PÅ LINKEDIN?

LinkedIn är i början av sin video-era och de som vill 
använda sig av video för att kommunicera har därför 
många möjligheter. 

För tillfället fungerar enkla videor s.k. “talking head” 
mycket bra. Kan du bara hålla någorlunda hög stan-
dard på bild och ljud har du ett bra försprång. Det blir 
naturligtvis ännu bättre om du har med musik och lite 
klippbilder men det är inget måste. 

Enligt LinkedIn så sker så mycket som 85% av vid-
eovisningarna utan ljud. Det betyder att undertexter 
får enorm betydelse, för att ditt budskap ska nå fram. 

Att tänka på är att innehållet i din video är viktigare 
än utseendet. Dela med dig av något som du tycker 
inspirerar, engagerar eller berättar något som du brin-
ner för eller vill förmedla. Folk kommer inte engagera 
sig i ditt videoinnehåll om de inte ser värdet med det. 

“Det gäller att skapa video med  
meningsfullt innehåll som samtidigt 

är relativt snyggt förpackad.” 
 
Din video ska vara uppladdad på LinkedIn (native 
video) och gärna vara exklusivt gjord för plattformen. 
Eftersom algoritmen gynnar native video bör du undi-
vika helt att länka in video från t.ex. YouTube.

Kom ihåg att LinkedIn är de professionellas platform 
och tonen i dina videor bör spegla det.
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Med tanke på hur livestreaming utvecklats och premieras på andra sociala plattfor-
mar tror vi att det är något som även kommer till LinkedIn inom en snart framtid. 
Prenumerationsfunktioner där kreatörer kan skapa en egen kanal likt YouTube tror 
vi också kommer också lanseras. Undertextverktyg som med röstigenkänning kan 
hantera lokala språk och enklare redigeringsmöjligheter är förmodligen också redan 
på gång.  

LinkedIn’s ambitioner bör vara att ha ett lika avancerat videoverktyg som t.ex You-
tube. Det som är intressant att hålla ett öga på är hur innehållet kommer skilja sig 
från andra plattformar eftersom det som är relevant ena dagen kan vara inaktuellt 
redan nästföljande dag. 

FRAMTIDEN FÖR 
LINKEDIN VIDEO



NAME HERE
INIS ENTURIT DOLUPTANÅGRA RESULTAT

19 % AV VIDEORNA HADE UNDERTEXT

21%  HADE MUSIK 

34% HADE GRAFIK MED I PRODUKTIONEN.

27% VAR AV HÖGRE KVALITET OCH REDIGERADE 
MED MJUKVARUPROGRAM.

SNITTID 1 MIN 55 SEKUNDER

8% HADE GRAFIK, MUSIK OCH UNDERTEXTER
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STATISTIK 
FRÅN TRE 

FLÖDEN
Vi undersökte 3 separata flöden på LinkedIn. Detta 
för att få en bred översiktsbild av olika videor som 
publicerats. I studien ingick totalt 60 st olika videor, 
som 60 st olika linkedinanvändare publicerat. Över 
50% håller sig till det s.k. “talking head”-formatet. I 
övrigt finns det stor variation i utformningen, enligt 
resultatet. 

Detta beror primärt på att tillgången till kameran i 
mobilen, tillsammans med LinkedIns app, gör att det 
är det enklaste och snabbaste sättet att publicera en 
video på i LinkedIn idag.

Att enbart 19% av videorna hade undertext kan låta 
förvånande. Den siffran kommer öka snabbt i takt 
med att fler, och framförallt mer lättanvända under-
textverktyg blir tillgängliga. Den nyligen lanserade 
funktionen att lägga upp srt-filer med undertexter 
öppnar verkligen upp den möjligheten för alla  
videokreatörer.
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LVE  -  MÄT DIG TILL 
FRAMGÅNG

En visning på LinkedIn räknas när någon har tittat på din video i 3 sekunder 
eller mer. Det är därför inget tillförlitligt sätt att se om din video fått den 
framgång du hoppats på.

LinkedIn-algoritmen prioriterar innehåll som du mest troligt finner relevant 
och engagerar med. Stockholm Media Factory har därför tagit fram ett eget, 
mer mätbart system för att se hur framgångsrik din LinkedIn video är.

Eftersom LinkedIn’s algoritm belönar videor med högt engagemang är det 
just det vi vill mäta. Vi har valt att kalla metoden för: 
LVE - LinkedIn Video Engagement Rate.

För att räkna fram en videos LVE-värde så slår du ihop antalet likes med 
antalet kommentarer. Den siffra som du får fram delar du sedan men anta-
let visningar. Detta ger en siffra som är videons LVE-värde, som i exemplet 
nedan:
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Använd LVE-värdet för att jämföra dina videor för att se hur bra 
det går. Det är ett utmärkt verktyg för att hitta förbättringsmöj-
ligheter och på så sätt kontinuerligt öka din organiska reach. 

“För att konsekvent hamna i andras  
flöden måste du regelbundet  

lägga ut bra innehåll som på ett  
tillförlitligt sätt engageras med.”

Jämför inte dina videor med andra för det ger inget rättvist 
resultat. Alla har inte 500.000 följare även om det kanske är 
drömmen. Försök istället jämföra dina egna videos och speciellt 
videos som liknar varandra. Har något förbättrats eller försäm-
rats? 

 Forts LVE-värde ...
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LinkedIn Video Engagemang Visningar LVE

Video 1 8 121 6.61%

Video 2 45 582 7.73%

Video 3 31 869 3.57%

Video 4 7 976 0.72%

Video 5 46 1134 4.06%

Video 6 116 1240 9.35%

Video 7 25 1538 1.63%

Video 8 73 1,592 4.59%

Video 9 54 1656 3.26%

Sträva efter att hela tiden utveckla och förbättra dina videor och reflektera över din 
videostrategi. Jämför bara med din egna videor för att hitta förbättringsmöjligheter. 

LVE ger dig möjligheten att se om du ökar din organiska reach eftersom engage-
mang betyder allt.

Om du kontinuerligt följer upp dina videor och jämför data med hjälp av LVE-värdet, 
så kommer du direkt få mer konkreta insikter om dess framgång. 

Som exempel kan du titta på skillnaden mellan Video 7 och Video 2. Video 7 har 
betydligt fler visningar men samtidigt lägre engagemang. Jämför nu LVE-värdet och 
du ser direkt att Video 2 lyckats engagera mycket bättre trots 1/3 av visningarna. 

Högt LVE värde innebär att fler personer tittat längre än 3 sekunder. Värdefull data 
när du planerar din nästa video.

 Forts LVE-värde ...
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VAD KAN 
FÖRBÄTTRAS?

Att skapa och publicera personliga videor är ett bra 
sätt att sätta ett ansikte på- och humanisera ett före-
tag eller varumärke. 

Problemet i nuläget är att många av dessa videor har 
bristande kvalitet som du däremot kan lösa med lite 
mer avancerad utrustning. 

Med hjälp av t.ex en selfie-stick eller stativ stabiliserar 
du bilden. En extern mikrofon ger dig mycket bättre 
ljud. Ta den som sitter på din hörlurar om du inte vill 
lägga några hundralappar på en mikorfonmygga. 

Fundera lite extra innan videon spelas in och försök 
hitta en bra plats att filma på. Allt detta ger din video 
lite högre kvalitet.

Om du planerar att publicera video mer regelbundet 
är det bra att försöka ha samma struktur med inled-
ning och outro. Allt för att etablera igenkänning för 
ditt varumärke.

Återigen är det viktigt att ha undertexter på videon 
då många tittar med ljudet avstängt.
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INFLUENCERS 
OCH VD:AR

Allt eftersom LinkedIn och videomöjligheterna ut-
vecklas tror vi att det kommer komma nya influencers 
och LinkedIn-personligheter som blir mer aktiva på 
just denna plattform. 

Många unga influencers som börjar utan ett långsik-
tigt mål kommer allt eftersom de växer upp kanske 
vilja skapa och definiera sitt varumärke samtidigt som 
de vill fortsätta producera video.

Även en VD för ett stort eller mellanstort företag 
tjänar mycket på att använda LinkedIn som video-
plattform. 

I och med att man kan vara mer personlig i en video 
än i ett mail så kan man minska distansen mellan olika 
nivåer inom företaget. 

På så sätt kommer anställda känna större tillhörighet i 
företaget och trivseln ökar trivseln.
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VIDEOSTRATEGI 

FÖR ENGAGEMANG

När man publicerar en video på LinkedIn så ska man 
inte göra det för enbart jaga likes eller visningar. Istäl-
let så ska man försöka skapa innehåll som tillför värde 
för tittaren. Detta i sig kan skapa engagemang och 
uppskattning som kommentarer och delningar. 

Det är bra att försöka skapa en tvåvägskommunika-
tion genom att uppmana människor att komma med 
förslag, feedback och kommentarer.

Till stor del handlar LinkedIn också om att nätverka så 
i kombination med att man publicerar egen video och 
interagerar med de kommentarer man får så måste 
man också reagera och kommentera andras inlägg.

Att vara aktiv i andras flöden ger dig en bättre möj-
lighet att ses som kunning och villig att dela med dig 
av dina kunskaper. Att dela med sig av sin kunskap 
har blivit den viktigaste aspekten för kunna nå ut på 
LinkedIn.

Större LinkedIn-personligheter som Quentin Allums 
och Goldie Chan spenderar en stor del av sin tid på 
LinkedIn med att kommentera och tipsa om andra 
personers material.

Skapa en återkommande struktur på dina videor som 
t.ex. intro och undertext. Bestäm vad du skulle vilja 
dela med dig av. Tips och tricks eller vad som är på 
gång på kontoret etc.

Försök att inte göra för långa videor om det inte finns 
en tydlig orsak. Runt 3 minuter brukar vara lagom 
men om det är något som kräver en längre berättelse 
är det självklart okej att producera längre videor. Se 
bara till att mäta resultatet.

Måste man då producera en video varje dag? Nej, det 
är ju bra att vara produktiv men risken finns att du 
tillslut inte delar med dig av något meningsfullt och 
på så sätt tappar värdet i dina videor. Vänta hellre tills 
du har något att berätta och gör det riktigt bra.
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