
Vad är livesändningar?
Instagram har en funktion som heter Livesändning. Det innebär helt enkelt att du sänder 
en video i realtid, här och nu. Du kan hela tiden se hur många tittare du har, tittarna kan 
kommunicera med dig genom att skriva kommentarer och skicka förfrågan om att få vara med 
i din sändning. En livesändning kan pågå i max 60 minuter och sedan sparas om du vill ge folk 
möjlighet att se den i efterhand.

Varför ska du livesända?
Att livesända på Instagram är ett kanonbra sätt att samspela med dina följare på ett direkt, 
transparent och autentiskt sätt. Till skillnad från videor som läggs upp i Stories eller som inlägg 
och som är färdigredigerade är Livesändning ett helt oredigerat format där dina följare kan 
ansluta och medverka i ditt innehåll. Livesändning är att bra sätt att visa en mer mänsklig sida 
av din verksamhet och där du kan återkoppla direkt till följarnas frågor eller funderingar. Detta 
är ett bra sätt att bygga en stark relation till befintliga och potentiellt nya kunder. Genom att gå 
live kommer din verksamhet också att synas hos dina följare eftersom att alla aktiva följare får en 
notis högst upp på sin skärm om att du sänder live. Bättre chans än så får du inte när det gäller 
att nå dina följare! Inte nog med att alla följare får en direkt-notis, du hamnar också först bland 
alla aktiva Stories på alla dina följares startsidor. 

Vad kan man livesända?
Vad passar då att sända live? Exempelvis kan du livesända ett evenemang – kanske en spelning 
med ett lokalt band som uppträder i din butik? Eller en frågestund där dina följare får chans att 
ställa frågor som rör ditt företags verksamhet? Du kan också livesända en butiksöppning eller 
lansering av ett nytt koncept, nya lokaler eller nya produkter. Att livesända tutorials är också 
kanonbra, likaså behind-the-scenes som alltså är en video där du visar allt som händer “bakom 
kameran”. Behind the scenes förkortas ofta till BTS. 

City Örebro livesände nyligen en auktion där flera av organisationens medlemmar auktionerade 
ut produkter från sina butiker till högstbjudande. Konceptet var väldigt uppskattat och 
upprepades några veckor senare. I kommentarsfältet budade tittarna hem de olika produkterna 
eller tjänsterna – allt från lunchpaket och hotellvistelser till skor och fikabröd. 

Att tänka på innan du sänder live 
Speciell anledning
Du bör endast sända live när det finns en speciell anledning till att göra det, exempelvis en 
lansering, en frågestund eller en behind-the-scenes-video. Din livesändning bör visa något som 
inte visas i ditt flöde eller på Stories. Så börja med att bestämma varför du ska livesända.  
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Skapa en hype 
Se till att informera dina följare om att du ska livesända och när. Coop sänder exempelvis live 
varje tisdag klockan 12 och visar då hur man lagar en rätt eller ett bakverk på 4 minuter. 

Kontrollera batteri, WIFI och kameran 
Se till att du har bra batteritid på telefonen som du ska filma med så att din livesändning inte 
bryts rätt som det är för att telefonen får slut på batteri. Se även till att din WIFI-anslutning är 
snabb och stabil. Se också till att kameralinsen är avtorkad så att inga fläckar gör bilden suddig. 
Se även till att först kontrollera bild och ljud så att allting fungerar. 

Oroa dig inte över få tittare
När du livesänder kan det ta en stund innan en tittare ansluter och kanske blir det inte fler än 15 
stycken personer som tittat på din livesändning – om ens så många! Hur många som tittar beror 
dels på hur många följare du har men det beror också på om dessa följare är aktiva på Instagram 
när du sänder och om de väljer att ansluta till din livesändning. Låt dig inte skrämmas av ett 
lågt antal tittare – utan kör på och skapa ett bra innehåll eftersom din livesändning kommer att 
kunna ses i efterhand och även då kommer kunna generera frågor, nyfikenhet och kanske nya 
följare.

En extra person
Fundera på om du behöver ha hjälp av någon för att sända live. Om du ska filma dig själv eller 
om du ska filma något med den bakre kameran utan att själv vara i bild kan du manövrera hela 
livesändningen själv. Men ska en lokal visas kan det vara trevligt med en person i bild som faktiskt 
går runt och visar och tittar in i kameran från och till. Då är det bra att någon annan håller i 
telefonen och ser över kommentarer och frågor – det blir mer professionellt!

Att tänka på medan du sänder live 
Gör en fastnålad kommentar 
Skriv en egen kommentar som berättar vad livesändningen handlar om och “nåla fast den” så 
att den visas högst upp för alla tittare. På så sätt kan nytillkomna tittare snabbt bilda sig en 
uppfattningen om sändningen så att de kan avgöra huruvida det är värt för dem att stanna kvar 
och titta.  

Dra in folk till din livesändning
Genom att publicera en Story strax innan eller under livesändningen kan du öka chansen att få in 
fler tittar till din sändning. 
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Integrera med tittarna 
Om det passar din livesändning bör du löpande interagera med tittarna. Du kommer hela tiden 
kunna se kommentarer och frågor som dina tittare bidrar med och du kan besvara dessa i din 
livesändning. Dina tittare kan också skicka en förfrågan om att få vara med i din livesändning. 
Det innebär att halva skärmen kommer att upptas av den andra personen och ni kan samtala så 
att alla tittare får se och höra er. På din egen skärm kommer du att kunna se hur många frågor 
som ställts. 

Tysta oönskade tittare
Alla tittare kan lämna kommentarer men skulle det vara någon som spammar dig, det vill säga 
lägger ut något otrevligt eller reklam för sin egen sida om och om igen kan du enkelt stänga av 
personens möjlighet att kommentera genom att trycka på krysset intill personen. 

Använd CTA 
Om du har ett syfte med din livesändning – vilket du verkligen bör ha – kan det vara på sin plats 
med en CTA. Uppmana tittarna att antingen ställa frågor, besöka din webbplats eller ta del av 
något erbjudande om det är det som du vill marknadsföra med din livesändning. 

Bra avslut – i tid
Eftersom att en livesändning endast kan pågå i 60 minuter är det viktigt att du har detta i åtanke 
så att du hinner avsluta på ett bra sätt innan sändningen automatiskt stängs av. Tacka dina tittar 
för att de tittat och tryck på knappen för att avsluta. 

Att tänka på efter du sänt live 
Spara din livesändning till IGTV
Genom att spara din livesändning kan du göra det möjligt för folk att se den i efterhand. Det 
kan vara en jättebra möjlighet att förbereda folk inför nästa livesändning – om de ser att din 
livesändning var bra kommer de sannolikt att hålla ögonen öppna inför kommande sändningar. 
Du kan spara din livesändning antingen som en Story, som en höjdpunkt eller till IGTV. 

Titta och reflektera
Efter att du livesänt är det väldigt bra om du tittar på hela videoklippet och reflekterar kring vad 
som var bra och vad som kan göras bättre vid nästa livesändning. Du kan lära dig mycket av detta! 
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Notera antal tittare och kommentarer 
Se till att notera antalet tittare och gå igenom kommentarerna. Kanske finns det frågor som inte 
hann besvaras och som kan ge upphov till en ny livesändning eller ett inlägg. 

När du ska livesända 
Tryck på kamera-ikonen högst upp till vänster, som om du skulle publicera en Story. Svep nere 
till höger tills du kommer till Live-läget. Gå till inställningarna och se över dessa – här kan du 
bland annat välja om du vill dölja din livesändning från specifika personer och om tittarna ska få 
dela din livesändning som ett meddelande – detta bör du tillåta för att få mer spridning på din 
livesändning. 

Praktisk övning    
Prova dina vingar och gör en livesändning! Tagga @finemangetfeedback innan din sändning så är 
vi med och tittar och kommer med feedback när din sändning är över. Stort lycka till! 
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