
Filmningsinstruktioner
Facebook + iPhone + mikrofon

Det rekommenderas att läsa genom instruktionerna före filmningen och att göra 
en testfilmning för att verifiera att allting fungerar och att det inte skett 
förändringar sedan senaste uppdatering.



Mikrofonen

• I mån av möjlighet rekommenderas att ljudet kopplas rakt från 
ljudsystemet i lokalen till telefonen.

• I annat fall finns åtminstone två alternativ beroende på lokalen (bilder 
på följande sidor):

1. Telefonens egen mikrofon. Nackdelen är oftast att ljuden närmast 
mikrofonen blir starkast.

2. Procaster-mikrofonen med försteg, vars fördel är att man kan justera 
ljudvolymen och därmed dra det helt ner vid pauser och dylikt.

• Nyckeln till framgång är att ljudåtergivningen i lokalen är bra, skruva 
upp ljudet, tala i mikrofonen osv. Om man inte hör i lokalen gör man 
det inte via filmningen heller!



Mikrofonalternativ 

• Här är från vänster mot höger en iPhone kopplad 
via 3.5mm hörlur/mikrofon-uttag (i nyare behövs 
adapter från Lightning till 3,5mm kontakt) till ett 
försteg med XLR-ingång och slutligen till 
mikrofonen med en XLR sladd.

• Observera också att då mikrofonen kopplas till 
stativ (plattan på bilden), krävs här två adaptrar.

• Ljudvolymen kan justeras med reglaget på försteget 
samt slås av och på. Byt 9 V batteriet före filmning 
så det inte tar slut mitt i. Hörlursuttaget kan inte 
användas (adapter saknas).

Exempelutrustning: iPhone 6S, försteg Saramonic
SmartRig II, XLR-mikrofonkabel, Røde Procaster
broadcast-mikrofon, 



Facebook

• Om föreningen har en Facebook-sida kan du sända från den

• Att sända från sin egen Facebook-profil går inte och en Facebook-
grupp lämpar sig inte heller om andra än gruppmedlemmar ska se det

• Om föreningen inte har en Facebook-sida kan du skapa en, du kan 
också skapa den som en testsida först och sen ge över den till 
föreningen senare

• På Facebook-sidan är det bra att lägga så många administratörer som 
möjligt som reservpersoner (tex. styrelsemedlemmar som använder 
Facebook)



Börja filmningen på telefonen så här

• Lägg telefonens inställningar Stör ej ”på”, Tystnad: Alltid, Tillåt samtal från: Ingen

• Lägg telefonen fast i stativets adapter, kolla att inte volymknapparna blir i kläm

• Öppna Facebook-appen på telefonen (installera appen om du inte har den)

• Gå i Facebook-appen till Facebooksidan du ska sända från, klicka ”Skriv inlägg” och välj 
live video, lägg till en rubrik. Eller välj skapa ”Live” om du ser en knapp för det.

• Nu är allt klart och det syns en knapp för att starta live-sändningen. Kolla att bakre 
kameran är vald, byt annars till den genom att trycka på knappen.

• Rotera telefonen i det här skedet till liggande, den måste ha varit stående emellan och 
roteringen får inte vara hindrad i telefonens inställningar. Du kan inte rotera skärmen 
efter att du startat sändningen.

• När du är klar att sända klicka på knappen för att starta sändningen

• Kom ihåg att du inte kan stänga av ljudet medan du filmar förutom om adaptern mellan 
telefonen och mikrofonen har en funktion, om du avslutar filmningen och börjar på nytt 
måste du lägga in den på nytt på webben (nästa sida)



Lägg in sändningen på webben så här
• Du kan bädda in live-video på din förenings webbsida så här:

• Gå till Facebook-sidan med webbläsaren på datorn och öppna inlägget med live-videon, 
kopiera länken till sändningen är adressen som syns uppe i adressfältet, liknar den här 
exempellänken https://www.facebook.com/109829020881458/videos/954819674999423

• Logga in in på webbplatsen

• Redigera den textmodul(det går också med artikel) där du vill bädda in videon klistra in 
länken till sändningen.

• Webbplatsen borde nu bädda in sändningen automatiskt, så att den syns som en ruta med 
Play-knapp för att starta sändningen. Innan du sparat ser du det bara som en gul tom ruta.

• Om du inte vill ha det som en inbäddning, utan en länk till Facebook, kan du använda Ctrl-Z 
för att ångra automatiken

• Spara för att lagra och göra det tillgängligt för besökare av webbsidan att se.

• Kom ihåg att om du avslutar sändningen och börjar på nytt, ändras länkadressen och du 
måste lägga in den nya länken på webben.



När du är färdig

• Klicka avsluta på telefonen för att avsluta sändningen

• Facebook frågar om du vill ta bort eller publicera videon, välj 
publicera (spara innebär att spara den på egen maskin)


