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Vad är IGTV? 
Instagram TV (förkortat IGTV) lanserades 2018 och är en funktion som låter dig ladda upp 
längre videoklipp – videoklipp i Stories får max vara 15 sekunder och inlägg max 1 minut, medan 
IGTV-videor kan vara allt från 1 minut till 1 timme. Sedan lanseringen har funktionen utvecklats 
mycket, i början var det exempelvis bara möjligt att ladda upp vertikala videor men nu kan du 
välja om du vill publicera en horisontell eller vertikal video på IGTV. Funktionen har kommit att 
bli en ordentlig utmanare till Youtube! 

Ett videoklipp som du laddar upp på IGTV måste som sagt vara minst 1 minut och kan uppgå 
till 1 timme – dock kan du bara ladda upp klipp som är max 15 minuter om du laddar upp via 
telefonen. Vill du ladda upp mer material än vad som ryms på en timme kan du använda dig av 
serier som är ett sätt att kategorisera videor på IGTV. 

Fördelar med IGTV 
• IGTV kan öka synligheten för dina produkter & tjänster 
IGTV är ett perfekt komplement till inlägg och Stories i och med längden på videoklippen – 
detta ger dig som företagare många möjligheter att generera mer trafik till dina plattformar och 
öka synligheten för dina produkter och tjänster.  

• Genom IGTV kan du effektivt underhålla och utbilda dina följare 
En tutorial är en video där mottagaren får se hur något utförs, exempelvis hur man tar fram en 
vektoriserad logotyp, hur man bakar en tårta eller hur man sminkar sig. Tutorials är en av de mest 
populära typerna av digitalt videoinnehåll. Genom IGTV kan du som företagare marknadsföra 
dina produkter och tjänster genom att skapa material som visar hur man använder dem och hur 
de g jort skillnad för andra. Det ger ett otroligt mervärde för dina kunder. IGTV-formatet är 
också optimalt när du vill presentera ditt företag, lansera nya produkter eller dela med dig av 
historien bakom ditt företag.

Matvarukedjan Coop använder exempelvis IGTV till att spara alla sina Livesändingar så att 
följarna kan ta del av dessa även efter att livesändningen avslutats.  

• Möjlighet till engagemang och konvertering 
Video som marknadsföringsmedel har länge setts som det bästa sättet att skapa engagemang 
och boosta din konvertering. Nu när dina videor kan vara längre än 1 minut finns det utrymme 
att utnyttja kreativiteten och skapa tilltalande innehåll – allt för att generera engagemang som 
gilla-markeringar, kommentarer och delningar. I beskrivningen av din IGTV-video kan du också 
ha klickbara länkar så att mottagaren enkelt kan ledas in till din webbshop eller webbsida. 
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• Reklamfritt (än så länge) 
En annan fördel med IGTV, till skillnad från YouTube, är att det ännu inte finns någon reklam där. 
Troligtvis kommer detta ändras inom en snar framtid men just nu är det reklamfritt vilket innebär 
en behagligare upplevelse för dina följare.

• 4 gånger större bild
Ytterligare en fördel med IGTV är att dessa videor visas 4 gånger större än inlägg på Utforska-
sidan – något som verkligen ger dig chansen att nå ut till ny publik. 

Publicera på IGTV 
En video på IGTV kan vara allt från ett enskilt videoklipp på några minuter som spelats in direkt 
med telefonen, till en riktigt bra produktion med en ordentlig grundidé, animerad text och flera 
olika scener – du väljer själv vilken nivå du vill ligga på eller vilken du siktar på att uppnå. Sätt dig 
gärna in i en video-redigeringsapp där du skapar ditt innehåll som du sedan publicerar på IGTV. 

Längd, storlek och format 
En video på IGTV behöver vara minst 1 minut lång. Om du publicerar din video via telefonen 
kan du publicera en video som är uppemot 15 minuter lång, väljer du däremot att publicera din 
video via en dator kan du ladda upp en video som är hela 60 minuter lång. Storleken på din video 
får vara max 650 MB om den är max 10 minuter, annars är maxstorleken 3,6 GB. Din video bör 
vara i formatet 16:9 (horisontell) eller 9:16 (vertikal). Gör du din video i en app som är till för 
videoredigering finns dessa format som standardval.

Horisontell eller vertikalt? 
Innan du skapar din video behöver du bestämma dig för om den ska vara horisontell eller 
vertikal. En horisontell video lämpar sig bra om du ska filma på längre avstånd, exempelvis natur 
utomhus eller bilar som kör ett race. Är ni flera personer som ska synas i bild, exempelvis baka 
något tillsammans, är horisontell video också att föredra. Vertikalt video är dock bra om du ska 
göra en video som visar hur man sminkar sig. Flera klädbutiker har också börjat visa upp sina 
produkter genom enklare modevisningar på IGTV. Formatet är verkligen helt perfekt för just 
modevisningar. 

Omslagsbild 
Välj omslagsbild till din IGTV-video antingen genom att välja en sekvens från klippet eller genom 
att ladda upp en bild från din kamerarulle – precis på samma sätt som när du laddar upp en video 
som ett inlägg (som vi pratade om i del 4). Skapa gärna en egen bild till din video med en rubrik 
och säljande bild. Instagram rekommenderar formatet 420 x 654 px för omslagsbilder. 
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Serier
När du laddar upp en video på IGTV kan du välja att lägga till videon i en serie. Att använda sig av 
serier är ett sätt att organisera bland sina IGTV-videor. Exempelvis kan ett bageri ha en serie som 
heter “Studiebesök” där man filmar från verksamheten när bagarna bakar bröd eller tårtor. En 
annan serie skulle kunna heta “Recept” och dessa videor är rena bak-tutorials. 

Användningsområden 
Driver du en restaurang? Varför inte lägga ut veckans meny som en IGTV där du filmar de 
olika rätterna och gärna någon sekvens från restaurangen när lunchgästerna börjar strömma 
in. Du kan också filma när din uteservering monteras ihop och snabbspola detta – det blir både 
intressant att titta på medan mottagaren blir väl medveten om att ni nu öppnat er uteservering. 

Är du exempelvis en frisör är möjligheterna med IGTV oändliga! Visa före- och efter-bilder på 
dina kunder, ta med dem på en liten resa genom olika behandlingar och visa upp dina produkter. 

Ladda upp din video
När du väl skapat din video och det är dags att publicera trycker du helt enkelt bara längst ner i 
appen på plus-ikonen. Kom ihåg att ändra till rätt format på din video så att den inte automatiskt 
beskärs till en kvadrat. När du valt din video och trycker på nästa får du – om videon är över 1 
minut lång – upp alternativet att publicera till IGTV. I nästa steg väljer du omslagsbild, antingen 
en sekvens från videon eller en egen. Omslagsbilden är den som kommer synas på ditt IGTV-
flöde medan profilomslag är den kvadrat-bild som kommer att visas i ditt flöde om du valt att 
publicera din video även där. 

Praktisk övning    
Om du känner att IGTV kan vara något för din verksamhet är det dags att testa att publicera din 
första video. Skriv till @finemangetfeedback för att få feedback på din produktion. Lycka till!
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