
Streaming: 
Hur-gör-jag?



Vad behöver jag?
Du behöver en dator eller en mobil, streaming kan göras 
enkelt eller svårt! Tänk på dina behov och förbered dig 
därefter. Här följer en checklist.

Nätverk:

Ska du streama behövs en bra uppkoppling. Om du vet att 
nätet är långsamt eller att du blir utkastad, hitta en bättre 
lösning. Bästa alternativet är alltid en nätkabel i datorn.

Software:

Om du kör via Zoom rekommenderas det att du har 
Zoom-appen installerad. Kör du via Youtube-Live behövs en 
streamingsoftware (till detta rekommenderar jag OBS Open 
Broadcaster Software, det är även gratis).

Bild: 

• Telefonkamera
• Webbkamera
• Videokameror

Kommunikation:

• Kommunicera med deltagarna när de ska få streaminglänk-
en. Delas den ut just före tillfället, eller ska de få länken veckor 
på förhand? En schemalagd stream kräver Youtube-live och 
tillhörande streamingprogram. 

• Tänk klar och tydlig kommunikation, och skriv gärna in på 
streamen när den startar och förbered också gärna någon 
trevlig väntbild som visas innan streamen börjar, med info kring 
sändningen.

• Meddela också om sändningen kommer att vara tillgänglig 
senare eller om det är ett live-tillfälle endast. 

• Tänk också på om evenemanget är stängt eller öppet, dvs, 
ska länken marknadsföras åt allmänheten eller åt en privat 
grupp?

Vid problem:

Red ut möjligheter till krishjälp. Vem är på jobb när eveneman-
get går av stapeln, och vem kan assistera på plats eller över 
telefon/chat? 

I dessa fall är det bra att ha t.ex. Messenger öppet för att 
snabbt och tyst kommunicera vidare (det är svårare och mera 
oprofessionellt att ringa mitt under ett föredrag och där agera 
ut nervositeten med ljud).

Checklist:
• Enhet: Mobil / dator
• Programvaror
• Någon form av kamera
• Någon form av mikrofon
• Plan för genomförandet

• Nätuppkoppling
• Kommunikation till 

deltagarna
• Back-up hjälp
• Testat och mixat

• Inställningar för 
• deltagare, chat och 

delning



- Ljudet är viktigast. Se till att du är bekant med din dators ljudin-
ställningar (ljudingångar samt nivåer) innan du börjar. Testa med 
utrustningen du ska använda.

- Bild. Har du en eller fler kameror? Tänk på att ge tittaren så bra 
bild som möjligt. Variera mellan kamera- och presentationsbild. Har 
du ingen kamera på stativ är det kanske bäst att flytta den så litet 
som möjligt för att undvika skakig bild.

- Ha en testkanal. Gå in på streamen som en tittare och se till att 
allt fungerar som det ska. Ser det bra ut för dig ser det bra ut för 
resten! För att inte röra till ljudingångarna kan detta säkrast göras 
på en annan telefon/pad/dator. Kolla denna med jämna mellan-
rum även under streamen.

- Chatfunktion (och möjlighet till frågor) uppskattas ofta. Men 
tänk på att denna chat bör modereras och nån ska hålla 
reda på frågorna.

- Tänk framåt på alla situationer som kan uppstå. Kommer 
flera presentatörer på scen? Kommer publiken att stäl-
la frågor? Förbered så att du kan svänga kameran och 
ljudupptagningen till olika delar av rummet om möjligt.

- Testa på förhand! Rigga inte upp allt live första gången. Se 
till att program etc. är uppdaterade och att batterier i mikro-
foner etc. är fräscha och nya.

- Håll lugnet. Allt är mera nervöst live, men behåll fattningen 
och agera professionellt oberoende fallet.

Detta kan utföras på en person men kan bli stressigt jobb ifall 
att problem uppstår. Generellt rekommenderas det att två 
personer sköter en stream, särskilt vid ett mera avancerat 
upplägg.

Innan du kör; snabba tips för en bättre stream:

Denna guide får gärna läsas en gång i sin helhet, men fungerar också som ett 
snabbt uppslagsverk för olika skeden och eventuella problem.



Setup:
Streaming kan göras mycket enkelt med en kamera och en dator, eller till och med en telefon. Har du däremot flera kameror/mikro-
foner behöver du koppla dem via en mixer. Exempel på streamingkits:

Mobil

Streaming genom mobilen kräver bara rätt appar, en bra uppkoppling och gärna ett stativ. Se till att du är bekant med att streama 
med telefonen innan du börjar - dvs, kör en teststream för att testa ljud och funktioner. 

I denna setup går det givetvis också att koppla externa mikrofoner till telefon. Dessa bör även testas på förhand!



Enkel setup

En laptop har vanligen en inbyggd webbkamera. Annars är det också lätt att koppla en enkel video- eller webbkamera till datorn. 

De flesta enheter som kopplas till datorn brukar vara ganska självgående, vanligen justerar du t.ex. ljudnivån från en mikrofon gen-
om datorn. Likaså hittar du inställningarna för webbkameran på datorns eller streamingprogrammets bildinställningar.

Har du en riktig videokamera sköter du inställningarna direkt på den (vitbalans etc.).



Avancerad setup
I denna variant kommer mixern som mellansteg. Det innebär att du kan koppla så många kameror/mikrofoner som mixerbordet 
tillåter. Denna koppling kan även tillåta presentationer (powerpoints) från föreläsarens dator.

Har du flera mikrofoner ökar också risken för rundgång. Det innebär att du stänger av mikrofoner som inte används (genom mix-
erbordet). Var samtidigt beredd att vrida upp dem om en ny talare kommer i bild. Tänk också på att kamerorna tar upp ljud. För 
mycket rumsljud blir kaotiskt men det rekommenderas att ha mycket svagt i bakgrunden, annars känns det som att talaren står i ett 
vakuum om det är enda ljudet som hörs. Justera och testa på förhand.

Felsökning:
Om du får problem i denna variant gäller det att felsöka, då alltid från vänster riktning på denna karta. T.ex., får datorn ingen signal? 
Kolla då om mixerbordet får någon signal, annars kan det vara fel på sladden / dosan. Får mixerbordet signal? Då är det någonting 
i datorn.

Fas 1 Fas 2
- Hitta bästa platsen att bygga 
upp allt
- Koppla mikrofoner/kameror
- Ställ in kamerabilden
- Koppla in föreläsardatorn (om 
presentation ska användas)

- Justera ljudnivåer (på alla enheter 
som tar upp ljud).
- Kontrollera så att mixerbordet får 
bild från kamerorna.
- Bygg upp strategi för hur ljudet 
mixas i olika situationer.

- Kontrollera så att datorn får in 
ljud och bild på rätt sätt.
- Se till att nätet är stabilt och att 
allt är uppdaterat.
- Kontrollera så att sändningen 
har rätt publikinställningar.
- Säkerställ att bandningen är kor-
rekt inställd (om det är aktuellt).
- Starta sändningsprogrammet 
och dubbelkolla streamen.

- Håll koll på sändningens 
status, ljud- och bildmässigt.
 - Kan ljud/bild för- 
 bättras på ett 
 smidigt sätt?
- Var förberedd på växling-
ar (publikfrågor etc)
- Moderera chatten.

Fas 3 Fas 4



Installation

Gå in på: https://zoom.us/download

Starta filen, följ stegen här nedan;

<Din organisation>



Om våra streamingtjänster: Zoom
Vanliga möten: håller upp till 300 deltagare (Kan ställas i ordning med vanliga Zoom)

Webbinarier: Håller upp till 500 deltagare (Måste beställas/schemaläggas av admin).

Zoom kräver inga andra program. Det vill säga, plugga in kameror och mikrofoner, sen är det bara att köra såvida inställningarna 
är bra. Sändningen kan sparas lokalt eller i molnet.

Oberoende om du kör en schema-
lagd eller direktstartad stream så 
kan det lönas att kolla inställningar-
na på förhand. 

Detta kan göras via huvudmenyn 
när du startar Zoom, på det lilla 
kugghjulet uppe till höger; 



Inställningarna

Här hittar du de olika 
kategorierna för in-
ställningarna.

Oftast sköter det sig 
själv men kolla ändå 
video, audio, chat 
och recording före 
en sändning.

Här på “General” hit-
tar du främst inställn-
ingar för hur Zoom 
startas etc. 

På de följande sidor-
na går vi genom det 
viktigaste inför en 
stream.



Börja med att klicka på fliken “video” för att få fram kamerainställningarna.

Camera: Här väljer du 
kamerainput. Har du en 
extern kamera borde den 
dyka upp i denna lista.

16:9 är det vanliga forma-
tet, såvida kameran inte 
förutsätter annat.

Enable HD: Ska high-defini-
tion tillåtas? (bättre kvalitet)

[Testvy]

Meetings: 
Always display part. names on their video: 
Om deltagarna deltar med video får du här 
välja om deras namn ska synas - Vanligen 
visas inte namn på en stream.

Turn off my video when joining: Ska videon 
vara av när du kommer med? Som standard 
får den gärna vara det.

Hide non-video participants: Ska deltagare 
utan video döljas? Annars ses deras namn i 
en mörk ruta. På en sändning är deltagare 
vanligen dolda.

Spotlight my video when I speak: Om du har 
många deltagare kan det hjälpa att bilden 
för den som talar får en gul ram. Annars får 
detta vara av.

Display up to 49 participants...: Tillåter att 49 
deltagare visas som video. Detta är vanligen 
av.

My video:

Enable mirror effect: Zoom 
speglar ibland bilden, här 
kan du vid behov ändra 
det.
Enable hardware acceler-
ation: Har du problem med 
hårdvaran/prestandan, 
testa denna funktion.

Touch up my appearance: 
Snabb “photoshop” av dig 
själv



Speaker: Här väljer du hög-
talare som ska användas. 
(Det är mera sällan du be-
höver använda egna hög-
talare under en stream). 

Output level: Mätare för 
ljudnivån, borde hoppa 
upp och ned när du spelar 
upp nåt.

Du kan även justera 
högtalarvolymen här.

Audioinställningar:

Microphone: I denna meny väljer du aktiv mikrofon 
för sändningen. Vanligen har datorn en intern mikro-
fon men det kan behöva ändras om du använder en 
extern mikrofon eller en mixer.

När du pratar i mikrofon borde “Input level” hoppa 
upp och ned. Justera volymen nedanför så att ljud-
nivån varken är mycket låg eller mycket hög. 
“Automatically adjust volume” rekommenderas.

Automatically join audio by computer...: Ska datorn automatiskt koppla in sig med ljud på 
nya möten? Annars frågar den om du vill ansluta dig när du kommer in.

Always mute microphone when joining meeting: Här stängs mikrofon av när man hoppar 
in i ett nytt möte. Kan vara bra att ha på.

Press and hold SPACE...: Genväg för att stänga av/sätta på egen mikrofon.



Chatinställningar:

Chatten är vanligen rätt inställd men kan behöva ändras beroende på evenemanget. 
Kom även ihåg att kolla delnings- och deltagarinställningarna i ett senare skede.

OBS! Denna kan vara bra 
att stänga av så plingar inte 
chatten under sändningen. 
Men du ska ändå hålla koll 
på och moderera chatten.



Inbandningsinställningar:

Local recording: Här väljer 
du var filen ska sparas, se 
till att du har utrymme och 
tillgång.

Manage my cloud recording:
Här ställer du in lagring i molnet.

Record video during screen 
sharing: Denna ska vara 
markerad om även de-
lade skärmar ska sparas på 
bandningen.

Record separate audio file: 
Klicka i denna så får du ett 
eget ljudspår för varje delt-
agare.

Zoom kan banda in på din hårdskiva eller i molnet. Se till att du har tillräckligt med utrymme oberoende vilket 
alternativ du väljer.



Felsökning:

Är Zoom rätt inställt men någonting krånglar ändå? Kolla för säkerhets skull Windows-inställningarna. Nedan följer 
exempel för hur man felsöker ljud.

Högerklicka nere till höger på skärmen, på högtalarikonen. 
Då öppnas denna ruta. Klicka på “Open sound settings”.

Kolla dessa inställningar så att de är korrekta. Se till så att mikrofon (Input) är 
rätt markerad. Du kan även justera nivåerna här. 

I bland kan det också uppstå problem med drivrutinerna (hur datorn förstår en-
heten). En enkel reset på detta är att koppla ur och koppla in igen, alternativt 
starta om datorn.

Tips: När du felsöker, tänk i etapper så blir det enklare. Börja från början. T.ex; 
kommer ljud från mikrofon in i mixern? In i datorn? In till Zoom? På det sättet 
kan du leta dig fram efter problemet. Det betyder inte att alla problem kan 
lösas, men oftast hittar du boven i dramat på detta sätt.



Kom ihåg:
- Ska deltagarna någonsin dela video? Om de inte ska, klicka ”Participants off” på video.
- Meeting password kan behövas om det ska vara absolut hemligt. Men vill man ha ett stängt event räcker det vanligen att bara dela ut länken åt de som ska ha den.
- Mute participants on entry: Detta ska alltid vara iklickat för att undvika ljud från deltagarna.
- Record the meeting automatically: Klicka i denna ruta om det ska sparas i molnet. Filerna sparas dock inte för evigt, så ladda ner dem när du har möjlighet. Kolla även 
dina inspelningsinställningar.

Schemaläggning:

Schemaläggning

Starta direkt

1.

2.

3.

Här ska du fylla i när 
streamen går live. 

Vem ska ha kameran 
aktiverad? 
(Viktigt att ha rätt)

Övriga inställningar



Bjuda in deltagare:
Om du schemalägger en stream får du streaminglänken direkt. Om du däremot startar streamen direkt hittar 
du inbjudningslänken på följande ställe:

1. Klicka på “Invite”

2. Välj önskat delningssätt. 
Eller klicka på “Copy URL” 
nedtill om du helt enkelt 
vill kopiera länken direkt till 
klippbordet.



Inställningar inne i Zoom:

Det mesta kan ställas in på förhand (se tidigare sidor) men du kan även nå vissa inställningar mitt under en sändning. 
Detta blir också mer aktuellt om du startar streamen direkt (om du schemalägger kan du däremot påverka vissa 
inställningar på förhand).

Inne i sändningen så har du en menyrad längst nere i rutan.

Join Audio - Styr ljudet. På den lilla pilen kan du också nå ljudinställningarna.

Start Video - Styr videon. Även här kan du nå videoinställningarna om någonting är galet.

Manage participants - Här hittar du deltagarinställningar (t.ex. deras ljud o bild) 

Polls - Enkla frågeformulär med färdiga svarsalternativ.

Share - Dela skärm samt inställningar kring skärmdelning.

Chat - Chatten öppnas här samt dess inställningar.

Record - Här aktiverar du inspelningen. Välj lokalinbandning eller Cloud.

Breakout rooms - Här skapar du små diskussionsrum.

Obs! Se närmare info om inställningarna tidigare i guiden.

Den lilla uppåtpilen ger ofta fler alternativ.



Deltagarinställningar

Fastän du ställer in en del på förhand, kolla alltid deltagarinställningarna före en stream.

Då öppnas ett fönster till höger på sidan. 

Där kan du dels justera inställningar för varje person separat, men också för hela mötet. 
Du kan även skapa s.k. co-hosts som nästan har samma befogenheter som en host 
(värd).

På “More” här nedan, ser du några snabba men viktiga inställningar. 

Mute participants on entry: Deltagare ska inte ha ljud på streaming, viktigt att denna är markerad.
Allow participants to unmute themselves: Samma sak gäller här, vanligen ska de inte ha ljud vid streaming.
Play enter/exit chime: Stäng av detta, så plingar det inte för varje ny deltagare.

Kom sen även ihåg chat och delningsinställningarna för deltagarna.



Skärmdelning:

Om du har presentation uppe kan du dela din skärm på den gröna “Share”. Ställ gärna in så att ingen annan kan dela 
förutom du, se inställningarna nedan;

Om du ska streama är det alltid snyggare att dela en presentation direkt i stället för att fånga upp den på kameran. För 
att få föreläsarens slides med i sändningen finns det flera tillvägagångssätt. 

 1. Har du en videomixer kan du splitta signalen mellan föreläsardatorn och projektorn, och ta förgreningen till 
 mixern så får den som en videokälla.

 2. Få tillgång till föreläsarens presentation. Om den som streamar får tag på denna går det lätt att själv dela skärm  
 som Zoom-host, låta föreläsaren göra sitt, medan man själv växlar mellan skärmdelning (presentation) och kamera.

 3. Att föreläsaren själv delar från Zoom. Detta är möjligt men kan vara distraherande för föreläsaren iom 
 bildväxlingen, eller så blir det tråkigt för publiken ifall att presentationen är uppe hela tiden.

Viktigt



Breakout-rooms
Breakout-rooms är en funktion som skapar små diskussionsgrupper. Säg, du har en stor grupp som ska delas in i flera 
mindre. Klicka då på “Breakout Rooms”.

Välj antal breakout rooms samt om de ska be-
folkas automatiskt eller manuellt. Deltagaren får 
då ett pop-up fönster om att den blivit inbjuden 
till ett breakout room och kan välja ja/nej.

Här kan du lägga till folk i ett breakout room. 
Klicka bara på “Assign”.

Här nedtill skapar “Recreate” nya rum, 
m.a.o. blandar om deltagarna. 
Options - inställningar
Add a room - Här lägger du till fler rum



Breakout-rooms 2

Menyn för “Recreate”-funktionen. Deltagarna 
plockas om automatiskt eller manuellt.

Inställningarna. Här kan du styra deltagarna rätt bra. Dels 
om de ska flyttas automatiskt, om de ska kunna röra sig 
själva och om rummet ska stängas efter en viss tid och delt-
agarna slussas till det stora rummet.

Som tips kan du under en sändning t.ex. ge deltagarna 15 minuter diskussion. Ställ då in så att de slumpas in i olika rum, lägg en 
timer på 15 minuter och att deltagarna meddelas och slussas tillbaks till huvudrummet efter att tiden gått ut.



Polls

Polls är en enkel funktion för att samla in enk-
la svar. Värden för ett möte kan skapa ett poll 
(med en eller flera frågor) samt erbjuda delt-
agaren färdiga alternativ att välja mellan. 

Ett aningen begränsat formulär men kan ha sin 
nytta ibland.



Checklist
Blev det mycket på en gång? Följ denna snabba checklist för att se om du har allt klart.

Utrustning...

Dator/mobil

Internet

Program

Kablar + 
adapters

Kameror/
mikrofoner/
annat

Inställningar för... En plan för...

Har du dessa punkter klara har du kommit långt! Då är det bara att följa planen, hänga med i 
mikrofonbyten och ändra nivåer vartefter. Följ med i chatten och se till att allt rullar smidigt. 

Ju mer förberedd du är på olika situationer, ju mindre chans att du blir överrumplad av problem. 
Och vid problem; ha en plan också för problemlösning och ansvarsfördelning.

Bild

Ljud

Deltagare

Skärmdelning

Chat

Inbandning

Genomförandet

Mikrofonbyten

Back-up/hjälp

Deltagarkontakt

Tillstånd 
(vid publicering)

Ansvarsfördelning



Fler länkar och användbart

Detta är på väg:
Följande tillägg ska komma till guiden och är för tillfället under utveckling.

Guide för Youtube-live
Guide för OBS - Open Broadcasting Software
Vidareutvecklat Zoom-paket
Layout

https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200108436
Zooms egna guides

https://zoom.us/download
Download


