
Lär dig livestreama

Webbinarium:



Dagens upplägg

• Introduktion - Vad är streaming?

• Vilka plattformar finns? 
Vilken ska jag välja och vad skiljer dem åt?

• Enkla steg för att starta en livestream på Facebook

• Nå din målgrupp
Hur gör man för att bäst marknadsföra sin livesändning?

• Val av teknisk nivå
Klarar jag mitt evenemang själv eller krävs extern hjälp?

• Teknisk grundkurs - Bild och ljud

• Lagar och regler att tänka på

• Frågor och avslutning



Dagens upplägg

• Grundläggande nivå

• 30-40 minuter följt av frågestund

• Frågor går bra att ställa under hela 

webbinariet men besvaras på slutet

Frågor ställs i sändningens chattfunktion på 
youtube eller mailas till fraga@filmregionsydost.se



Introduktion

• Livestream och förinspelad video

• Frågor att ställa sig:
• Varför?
• För vem?
• När, var, hur?

• Välj plattform där din publik finns



Vilka plattformar finns

• Facebook Live

• YouTube Live

• Instagram Live

• LinkedIn

• Vad skiljer dem åt? 



Enkla steg för att starta en livestream



Från konto för offentlig sida



Nå din målgrupp
Marknadsföringstips



Val av teknisk nivå

• Kvalitetsnivå
1. Grundläggande - exempelvis egen mobil

2. På egen hand med lite bättre teknik
• Bättre kamera, mikrofon, lampor

• OBS - Open Broadcaster Software

• Adapter (ex. Cam link)

• Ljud från XLR

3. Behov av extern hjälp

• Testsänd med ex kollega innan 
skarpt läge



Teknisk grundkurs - Bild

• Komposition

• Ljus
• Tänk på var du har lampor och fönster



Teknisk grundkurs - Ljud

• Ta bort störande bakgrundsljud
• Trafik, fläktar mm.

• Utöka med bättre mikrofon
• Riktad mikrofon
• Rundtagande mikrofon
• Mygga



Lagar och regler att tänka på

• GDPR

• Upphovsrättslagen
• Bilder, musik och andra verk

• Myndigheten för press, radio och TV

• Förhållningsregler för just er organisation



Frågor



Våra bästa tips

Albin:
 
• Förbered dig väl

• Tänk på bild och ljud

• Testsänd så att allt fungerar

• Google och youtube är din vän

Emma:

• Välj ett tydligt ämne 

• Välj den sociala medieplattformen där 
din målgrupp befinner sig både till val av 
streaming och marknadsföring

• Marknadsför livesändningen i förväg 

• Interagera med publiken  



Tack så mycket för att ni tittat!

Våga prova!


