
Nationaldagen i SVT 6 juni 2020 
 

Hej!  

Sveriges Television kommer precis som vanligt att sätta ihop en sändning för att fira Sveriges 
Nationaldag – men som vi alla vet är ju allt långt ifrån som det brukar vara och vi har därför 
heller ingen publik på plats på Skansen i år. Men däremot hoppas vi få många tv-tittare och 
vi känner att det i år är extra viktigt att få till en sändning vi alla kan samlas kring och vi vill 
gärna få in svenska folket i sändningen och för att göra det på ett fint sätt så skulle vi behöva 
hjälp med två saker – se nedan. Du kan välja att spela in en kort film om ditt firande eller om 
du själv inte känner dig manad får du gärna sprida informationen till vänner och bekanta för 
att engagera så många som möjligt. 

 

1. Så firar vi nationaldagen i år. Hur firar ni 6 juni i år? Äter ni jordgubbstårta, tar ni en 
promenad i det gröna, en ridtur i skogen, en båttur, en bakelse framför teven, går era 
tankar till vårdpersonal som måste jobba på som vanligt för att rädda liv, träffar ni en 
äldre släkting framför en plexiglasskiva, känner ni 
tacksamhet/ledsamhet/glädje/sorg…hur ni än spenderar 6 juni i år och vart det än 
sker så är vi nyfikna på hur vi svenskar i år väljer att uppmärksamma Sveriges 
nationaldag runt om i världen. Kanske väcker den här dagen i år särskilda tankar kring 
att vara svensk och vad det betyder när världen går igenom en pandemi. I vanliga fall 
hade många svenskar samlats för att fira tillsammans, nu måste vi hitta andra vägar. 
Vi vill så gärna veta hur just du tänker kring nationaldagen i år, vad väljer ni att göra 
och OM 6 juni betyder något extra just i år så vill vi gärna få höra era tankar kring det. 
Men för att få möjlighet att få med så många hälsningar/skildringar som möjligt så 
tror vi att 10-20 sekunder vore lagom. Är ni i en annan tidzon, berätta det och vad ni 
planerar att göra… Viktigt att den här hälsningen skickas in allra senast kl.13.30 
(svensk tid) den 6 juni 2020. Och glöm inte att i ett mejl också skriva namnen på 
dom som är med i hälsningen samt orten ni befinner er på.  

 
Vi är väldigt glada att ni vill skicka in ett bidrag till Sveriges Televisions 
Nationaldagssändning! Nedan kommer information och instruktioner om hur vi vill att ni 
filmar och sedan skickar filerna till oss. Viktigt att ni läser genom allt noga. Vi kan inte 
garantera att just era hälsningar kommer med och det kan bli så att man kan behöva korta 
någon hälsning, det kan vara bra att känna till på förhand. Vi är oerhört tacksamma för att ni 
vill medverka och vi kommer göra vårt bästa för att sätta ihop en fin sändning.  

 

Tekniska instruktioner:  

Innan ni börjar spela in så kontrollera under inställningarna att kameran spelar in i HD (OBS! 
Viktigt att det inte är 4k utan HD).  



1. Spela in hälsningen, 10-20 sekunder lång med mobiltelefonen i 
LIGGANDE format (se bilden).  
Det är väldigt viktigt att ni står nära telefonen för att ljudet ska bli så 
bra som möjligt. Tänk ungefär en arms längd i avstånd, som när man 
tar en ”selfie” och håll inte för mikrofonen. Det går förstås också bra 
att någon annan håller i mobilen och filmar åt er men tänk på 
hörbarheten. Om fallet är så att hörbarheten på hälsningen inte är tillräckligt bra så 
kan det tyvärr bli så att vi inte kan använda den! Då vi på SVT inte får otillbörligt 
gynna kommersiella intressen så ber vi er att undvika, i den mån det går, att filma 
exempelvis loggor, varumärken etc. Dessa måste nämligen klippas bort och kan i 
värsta fall innebära att vi inte kan använda er hälsning. 

2. Filma gärna aktiviteterna och det som pågår på just ert firande, även detta i liggande 
format, och välj ut de bästa klippen och skicka med MAX 3st extra filer! Viktigt att ni 
inte skickar med fler filer än så då tiden är knapp att redigera inslaget vilket innebär 
att vi inte hinner gå genom mer material. 

3. Döp filerna så att vi tydligt ser var de kommer ifrån och vad det innehåller dvs ORTEN 
HÄLSNING och ORTEN AKTIVITET, exempelvis STOCKHOLM HÄLSNING och 
STOCKHOLM NATIONALDAG. 

4. Skicka klippen (max 4st, varav 1st hälsning + 3st extra klipp) med gratistjänsten 
WeTransfer: https://wetransfer.com till sverigesvepet@svt.se så snart det går den 6 
juni.  OBS! VI MÅSTE HA KLIPPEN FRÅN 6 JUNI SENAST KL: 13.30. OCH NÄR DET 
GÄLLER HÄLSNINGAR TILL NÄRA OCH KÄRA SÅ ÄR DET ALLTSÅ DEN 26 MAJ SOM ÄR 
DEADLINE. 
 

OM WETRANSFER  

WeTransfer hittar du via länken ovan och det finns en gratisversion där det går att skicka 
filer upp till 2GB. Kan ni inte skicka filerna samtidigt så går det bra att skicka dem separat 
alternativt att ni lägger dem i en mapp på skrivbordet som du sedan högerklickar på och 
väljer komprimera. På så sätt kan du skicka hela mappen med WeTransfer. För att kunna 
skicka filerna så krävs en INTERNETUPPKOPPLING, är ni exempelvis långt ute i skogen så 
behöver ni hitta en punkt med bra täckning för att det ska fungera.   

Hör av er till mig, Eva Wilander, på eva.wilander@svt.se alternativt 070-748 47 12 om det är 
något ni undrar över.  

Vår ambition är självklart att vi ska kunna ta med och använda alla hälsningar vi får in, men 
detta är tyvärr inget vi kan garantera. Så länge ni följer instruktionerna och levererar 
klippen i tid så är förutsättningen för att er hälsning kommer med optimal. 

Vi ser fram emot att få in era hälsningar och är övertygade om att det kommer att bli ett fint 
inslag i programmet!  

Tack för er medverkan och glad Nationaldag!  
Bästa hälsningar, 
Eva Wilander 
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