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Nye funktioner på Instagram

Hvorfor kommer disse?
● Et modsvar til konkurrenter (Tik-tok og Youtube).
● Det er relevant fordi du ofte kan nå længere ud organisk.

Hvorfor er de relevante at benytte som virksomhed?
● Folk elsker historier fra virksomheder.
● Skil dig ud med Instagram.
● Giver dig mulighed for at vise en mere personlig og mindre 

perfekt side af dit brand.
● Bonus: Ram et nyt publikum og dermed ekspandere din reach!
● Algoritmen favoriserer nye funktioner.



For hvilke virksomheder 
er det relevant at bruge?

Det korte svar er, at det er relevant for alle.

Hvad kan virksomheder bruge IGTV og Reels til?
● Begge formater er en underholdende og fæ ngende måde, hvor folk kan få mere 

at vide om din virks omhed.

Det er s væ rt at vide hvad der præ cis  virker for jeres  virks omhed og/ eller branche.



Introduktion til IGTV
Hvad er IGTV?
● IGTV er Instagrams videoplatform, hvor du kan uploade videoer på 

op til 60 minutter (minimum 1 minut).
● Du kan også oprette LIVE videoer direkte til IGTV.
● IGTV kan tilgås i den almindelige Instagram app, men findes også 

som en standalone app.
● Du kan oprette én IGTV pr. konto.
● En visning af din video i IGTV opstår, når en bruger har set din video 

i op til 3 sekunder.

Hvad er kravene til IGTV?
● MP4-format.
● 9:16 billedformat for lodrette videoer.
● Minimum opløsning på 720p.
● Maksimal filstørrelse på 3,6 GB til klip på 60 minutter.



Hvordan bruger du IGTV?

Gør dit indhold mere interaktivt - Gå live
● De interaktive funktioner gør det muligt for dine følgere at interagere direkte 

med din virksomhed.
● Brug live-funktionen i stories til at interagere med dine kunder i realtid.
● Husk at annoncere, at du går live i forvejen, så dit fællesskab kan planlægge 

at kigge med.
● Tak seerne for at være en del af udsendelsen.

1. Arranger en spørgesession
● Brug spørgsmål (stickers) og besvar spørgsmålene i dine efterfølgende 

stories.
● Du kan også gå live for at svare på spørgsmål i realtid.

1. Arranger Live-shopping
● Vis styles frem på modeller/kollegaer.



Hvordan bruger du IGTV?
Ideer til forudindspillet indhold

1. Vis dine produkter og/eller tjenester frem
● Brug IGTV til at vise dine produkter, lancere nye produkter og annoncere tilbud.
● Hvis du tilbyder ydelser, så kan du give folk et indblik i, hvad du kan tilbyde.

1. Del vejledninger eller tips og tricks
● Vis folk, hvordan de kan bruge dine produkter.
● Etablér dig som ekspert indenfor din branche.

1. Fremhæv særlige trends eller emner
● Opret højdepunkter baseret på de kategorier eller emner, du skriver om, 

såfremt du har en blog eller andet relevant vidensdeling.

4. Behind the scenes: 
● Giv brugerne et indblik i din virksomhed, herunder hvordan I arbejder, 

og hvordan I producerer jeres produkter.



Hvordan bruger du IGTV?

5. Afhold webinar
● Tilbyd rigt indhold til brugerne via webinarer eller talks og på den 

måde fange potentielle kunder til din virksomhed (evt. via LIVE først).

6. Skab nysgerrighed med teasers: 
● Brug IGTV til at promovere nye produkter og tjenester.

7. Lav tutorials : 
● Lær brugerne, hvordan man gør noget, hvordan man bruger dit 

produkt eller hvad dine ydelser kan hjælpe med.

8. Anbefaling af et produkt eller en ydelse : 
● F.eks. spil, sport, film, bøger, produkter, onlineværktøjer osv.



Første step - forbered dig!

● Hvad du gerne vil opnå med det?

○ Alle muligheder er åbne – det skal bare være relevant for 

din målgruppe!

● Hvad du vil sige? Evt. øve lidt, indtil man føler sig klar.

● Skal man have indsamlet spørgsmål inden? Eller direkte?

Når du har gjort dig ovenstående overvejelser og forberedt dig, 

er du klar til at springe ud i det!

Kom i gang med Live IGTV



Du starter en Live session ved at klikke på dit logo enten på forsiden 

(hus et) eller under din profil, og s wipe over på live i bunden. 

Her har du følgende muligheder:  

Tilføj titel til din live : Dine følgere og alle andre, der s er dette, 

vil s e denne titel.

Indstillinger : Her får du mulighed for at tillade s var og 

reaktioner fra  pers oner. Derudover kan du s lå  automatis k 

lagring til, og dermed gemme din livevideo i arkiv, s å du ikke 

behøver gemme den på din telefon. 

Når du har trykket på ‘Start Live Video’, kontrollerer Ins tagram, om din 

internetforbindels e er s tæ rk nok. Er den det, s å  er du i gang!

Kom i gang med Live IGTV



Kom i gang med Live IGTV

Del billede: Når der trykkes på et 

billede eller en video, vises denne 

med det samme.

AR effekter: Vælg en effekt i 

effektgalleriet for at optage flere 

klip med forskellige effekter.

Tip: Brug det altid med måde, eller 

så det passer med dit budskab 

eller brand.

Når din live er sat i gang 

Her har du mulighed for at benytte følgende kreative værktøjer:



Kom i gang med Live IGTV

Inviter folk til at gå live sammen: Op 

til tre personer kan sende live 

sammen fra et rum. Alle der kan se 

denne persons livevideoer, kan også 

se denne livevideo.

Tip: Det øger mængden af potentielle 

seere. 

Spørgsmål: Alle, der ser med, kan 

sende og se spørgsmål her.

Når din live er sat i gang 

Her har du mulighed for at benytte følgende kreative værktøjer:



Kom i gang med Live IGTV

Del din video eller slet (valgfri) : Du har nu mulighed for at 

dele eller slette din video med livestreaming.

Ønskes den delt på IGTV udfyldes de tomme felter samt 

definer forhåndsvisning. 

Afslut livestreaming

Når du ikke har mere på hjertet klikker du på den hvide pil (øverst i højre hjørne). 

Du kan sende fra din begivenhed i 60 minutter. Herefter stopper Instagram din livestreaming automatisk. 



Hvordan opsættes IGTV?
Overfør en forudindspillet video til IGTV

Du starter med at klikke på dit logo enten på forsiden (huset) eller på krydset under din profil, 

og swipe over på “opslag” i bunden. 

Vælg videoen

OBS: Skal have varighed på min. 60 sek.
Du har du 2 muligheder:

Klik på dit logo enten på forsiden 

(huset) og swipe over på “opslag” i 

bunden. 

Klik på krydset under din profil, 

og vælg IGTV-video.



Hvordan opsættes IGTV?
Overfør en forudindspillet video til IGTV

Vælg videoen

Indtast en titel og en valgfri 

beskrivelse.

Del som: Del den fulde video med 

IGTV. Det er muligt at dele en 

forhåndsvisning i din profil og nyheder.



Hvordan opsættes IGTV?
Sidste step (valgfri)

Når du har gemt din IGTV kan du inddele den i serier. Dette vil gøre det nemt for brugerne 

at finde frem til lignende videoer. 

Opret serie: 

1. Klik på de tre prikker under den pågældende 

video, som skal sættes i en serie. Efterfulgt af 

rediger opslag. 

2. Klik på “føj til serie”

3. Klik på “Opret din første serie”

4. Navngiv dit serienavn

5. Skriv en seriebeskrivelse (valgfri)



Eksempler på IGTV

ASENTO - Medarbejderportræt Queenandkids - Live shopping N'AGE - Kundeanbefaling WoodUpp - Showreel

http://drive.google.com/file/d/1F6U9rBlMSMdyMby4vg_REQRjgzZLuO9m/view
http://drive.google.com/file/d/1pM6szXCIzYGSrQHTUcErtRkDlAacmR5B/view
http://drive.google.com/file/d/1wgEfo2TfSmxlBVdbDUezuy0LLMvgmPS9/view
http://drive.google.com/file/d/1czugcNcgMti7bmZfhn6DjjOFhy67mOYO/view


Øvelse 1
Udtænk ide til en IGTV serie

30 minutter 

Udtænk en ide til et fast indslag man kan lave om én gang 

ugen/måneden (serie)

(gør fx brug af storyboard)



Introduktion til Instagram Reels
Hvad er Instagram Reels?
● Instagram Reels er en helt ny måde at skabe sjovt og engagerende 

videoindhold på.
● Det er Instagrams svar på TikTok
● Man kan optage og redigere 15 til 30 sekunders videoklip med 

tilhørende musik eller original lyd.

Hvorfor bruge Instagram Reels som virksomhed?
● Reels er indhold af høj kvalitet, der stadig er uformelt, men som har 

længere holdbarhed end 24 timer (som stories).
● Det er en dynamisk og kreativ mulighed for at fremvise mere af din 

personlighed og dit brand.
● Vær med på bølgen fra start - så har du større chance for 

eksponeringer.



Hvordan opsættes Reels?
Første step

Du opretter en Reel ved at trykke på kamera-ikonet i appen. Her har du 

mulighed for at benytte følgende kreative værktøjer:

Lyd: Søg efter en sang fra Instagram-musikbiblioteket eller 

brug din egen originale lyd ved at optage.

Hastighed: Vælg at fremskynde eller sænke hastigheden på 

din video eller lyd. Det kan hjælpe dig med at følge et beat eller 

lave slowmotion -videoer.

AR effekter : Vælg en effekt i effektgalleriet for at optage flere 

klip med forskellige effekter.

Timer og countdown : Indstil en timer til at optage et af dine 

klip håndfrit.



Hvordan opsættes Reels?
Første step

Du opretter en Reel ved at trykke på kamera-ikonet i appen. Her har du 

mulighed for at benytte følgende kreative værktøjer:

Lyd: Søg efter en sang fra 

Instagrams-musikbiblioteket eller 

brug din egen originale lyd gennem 

optagelse.

Herefter bliver du bedt om at vælge 

den del, du vil bruge.

Tip: vælg stemningsfuld musik 

- noget som matcher dit budskab.

Hastighed: Vælg at fremskynde 

eller sænke hastigheden på din 

video eller lyd. 

Det kan hjælpe dig med at følge et 

beat eller lave slowmotion-videoer.



Første step

Du opretter en Reel ved at trykke på kamera-ikonet i appen. Her har du 

mulighed for at benytte følgende kreative værktøjer:

Hvordan opsættes Reels?

AR effekter: Væ lg en effekt i 

effektgalleriet for at optage flere klip 

med fors kellige effekter.

Tip: Brug det a ltid med måde, eller s å  

det pas s er med dit buds kab eller 

brand.

Timer og countdown : Inds til en 

timer til a t optage et af dine klip 

håndfrit.

Træ k for at væ lge. hvor lang tid 

klippet s kal vare. Når tid er valgt, 

kommer der en nedtæ lling inden 

s elve optagels en går i gang.



Hvordan opsættes Reels?

Brug pre optaget video : Gør brug af materiale, som 

er optaget på forhånd ved at klikke på ikonet 

nederst i venstre hjørne. 

Vælg herefter det stykke af videoen, som skal 

bruges.

Næste step

Når du har optaget de ønskede klip, klikker du på den hvide pil til højre for knappen



Hvordan opsættes Reels?

Tilføj stickers til dine stories: Du kan tilføje forskellige stickers 

for at gøre dine historier mere underholdende.

Der findes forskellige typer af stickers (i skrivende stund dog 

ikke lige så mange muligheder som på stories).

Definer selv tidsinterval ved at trække i de hvide kanter 

i bunden. 

Næste step

Du kan nu tilføje ekstra effekter til din Instagram Reel. Ligesom Stories indeholder Reels en række 

forskellige værktøjer, som du kan bruge til at udtrykke dig med.



Hvordan opsættes Reels?

Definer lyd: Du kan mikse din lyd med 

et forhåndsvalgt lydspor eller tilføje 

nyt nu.

Skru ned for orginal lyd ved at holde 

finger i toppen og træk ned - og 

omvendt.

Stemmeindtalning: Tryk eller 

hold inde for at optage lyd over 

videoen.

Næste step

Du kan nu tilføje ekstra effekter til din Instagram Reel. Ligesom Stories indeholder Reels en række 

forskellige værktøjer, som du kan bruge til at udtrykke dig med.



Hvordan opsættes Reels?

Tegneredskab: Tegn i frihånd på din 

reel. Her kan benyttes forskellige 

farver samt type “streg”.

OBS: Denne vil være placeret under 

hele reel.

Fængende tekst: Brug en række 

forskellige tekst værktøjer til at 

udtrykke dig med.

Kreative tips:
● Bland farverne i din teks t.
● Match dine farver.
● Opret graduerede baggrunde.
● Skab bevæ lgels e.

Næste step

Du kan nu tilføje eks tra effekter til din Ins tagram Reel. Liges om Stories  indeholder Reels  en ræ kke 

fors kellige væ rktøjer, s om du kan bruge til a t udtrykke dig med.



3 måder du kan bruge Reels på
Opret autentisk indhold, der resonerer med din målgruppe 
● Instagram Reels er designet til at være hurtigt og sjovt, og så er det 

fyldt med specialeffekter, der gør det nemt at skabe fængslende og 
autentisk indhold.

Del indhold der informerer
● Giv fx dine følgere dine top 5 rejsetips, lær dem hvordan man tager 

det perfekte foto, eller vis dem hvordan man styler en nederdel på 
5 måder.

Fremvis produkter
● Da Reels dukker op i både Udforsk og den nye fane med Reels på 

navigationslinjen, så kan brugere, der ikke følger dig, se dit indhold. 
Du når altså længere ud med Reels.



Eksempler på Instagram Reels

Katrinekaemsgaardbidstrup
Try-out

Visninger: 55,3 tusind

Stjernevinger
Mit februar 2021
Visninger: 12 tusind

http://drive.google.com/file/d/18__e_Ofznwj2Z7JbNn6GpK5aWgC2pFNV/view
http://drive.google.com/file/d/1LMO3_8JocMfY4T4a83wPLJtZ3HQ2mvH7/view


Eksempler på Instagram Reels

Keramik - Behind the scenes Smykker - showreel Plante - How to

http://drive.google.com/file/d/1hUaeWLM0Hg2uVBWW-PZDMn6M7TrDgDQu/view
http://drive.google.com/file/d/1UskjFFeMEQTv1Js_IIzDTTNn3VxybOln/view
http://drive.google.com/file/d/1s11d20Ulda8leyUY4oh1KzXdbC3MxpJZ/view


Øvelse 2
Lav en Instagram Reel

45 minutter 

Opret din egen Instagram Reel

- Vær kreativ og leg med de forskellige effekter

Du behøver ikke at offentliggøre din Instagram Reel bagefter, hvis 

du ikke følger, at de er klar.



Få indblik i dine videoer

Hvad er “Indblik” i Instagram?

● Indblik i Instagram er en funktion, som er tilgængelig for alle 

konti, som har en virksomhedsprofil.

● Du kan bruge Indblik til at få mere at vide om overordnede 

tendenser blandt dine følgere, og om hvordan dit indhold klarer 

sig over for din målgruppe.

● Du kan eksempelvis se specifikke opslag, historier og IGTV-

videoer, du har oprettet, for at s e hvordan de har klaret s ig, og 

hvordan folk interagerer med dem.

● Du kan væ lge at få  vis t indblik i din Ins tagram de s enes te 7 eller 

30 dage.



Få indblik i dine videoer

Indblik i din IGTV video på Instagram

● Tryk på de tre prikkerunder dine individuelle IGTV-videoer, 

og klik på Vis indblik.

A. Interaktioner : Dette afs nit vis er, hvilke handlinger 

folk udfører, når de interagerer med din konto.

B. Fastholdelse : Dette afs nit holder s tyr på, hvor læ nge 

folk har s et dit IGTV-indhold.



Tips og tricks

1. Videoerne bør være optimeret til at de kan ses uden lyd.

2. Brug gerne tekst på skærmen, stickers eller emojis til at 

gøre videoen endnu mere visuelt spændende.

3. Videoer til IGTV behøver ikke nødvendigvis at være 

professionelle.

4. Tænk over længden på videoen.

5. Del din reels mm. på tværs af andre Instagram formater

6. Optag gerne “Behind the scenes”. 

● Folk els ker at følge med i hvad der s ker bag facaden.



Øvelse 3
Lav en Instagram strategi

30 minutter

Lav din egen IG strategi 

Hvad er det for noget indhold jeg gerne vil lave - og formater

Hvad vil du bruge opslag til?

Hvad vil du bruge stories til?

Hvad vil du bruge Reels til?

Hvad vil du bruge IGTV til?

Du behøver ikke bruge alle - men gør dig gerne nogle tanker



Spørgsmål?



Tak for i dag!
Vi ses til online sparring.

MARCUS MØBERG
CEO & Partner

LOUISE STAUTZ
SOCIAL MEDIA 

SPECIALIST
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