
Guide til når man 
streamer et onlinemøde 
Af Nikolaj Vinther Sørensen, GEÅ-medarbejder på 
Bycenter Rysensteen 

Jeg er Giv-Et-År medarbejder, hvilket består af mange opgaver! Men da vi også er 
blevet ramt af nedlukningen siden oktober, har vi arbejdet meget med online 
arrangementer. Specielt streaming af vores aktiviteter via vores Facebookside har 
vi arbejdet meget med. Nogle har gået skidt mens andre har gået vellykket. 
Derfor har vi GEÅer en viden om, hvordan man bedst muligt laver et godt 
streamet møde.  

Hvem er du? 
Du er en leder, som skal lave et arrangement, der skal livestreames henover 
enten Facebook eller Youtube. 

Hvad får du ud af det her? 
Du finder ud af, hvordan man kan livestreame ved hjælp af et kamera, hvilke 
programmer man bruger, hvordan man får en ordentlig lyd, og hvad man kan gøre 
af udvidelser. 
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Hvordan sætter jeg mit kamera til min computer? 
For at man kan sætte et kamera til sin computer, skal 
man bruge et capturecard. Det omformer fra HDMI til 
USB og koster 900-1600 kr afhængig af sælger og model. 
Man kan også finde billigere, dog er det ikke sikkert, de 
fungerer.  
Hvis man køber fra mærket Elgato, som det her eller det 
her, så er man sikker på god kvalitet. 

Derudover skal man bruge et kamera, som har en HDMI 
indgang, der kan streames igennem. Dette kan både 
være almindelig HDMI, Mini HDMI eller Mikro HDMI 
indgang.  
De fleste kameraer, spejlrefleks som digitalkamera, man 
kan købe idag, kan bruges til streaming. Hvis det er 2 år 
eller ældre, så er det ikke sikkert, det kan bruges. Dette 
kan man søge sig frem til på nettet. Hvis man skal være 
helt sikker, kan man købe et videokamera. På Rysensteen har vi et Canon Legria 
HF, der koster 1895 kr. 

For at kunne koble dit kamera til Capturecard, skal man bruge et HDMI kabel. Jo 
længere det er, jo mere kan du rykke rundt på dit kamera. Derudover skal du 
bruge en omformer, hvis kameraet har enten en Micro HDMI eller mini HDMI 
indgang. Her nedenfor kan du se, hvordan de forskellige stik og indgange ser ud. 

Du kan købe en omformer til mini HDMI her 

Du kan købe en omformer til mikro HDMI her 
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På Rysensteen bruger vi Elgato 
HD60 S+ Capturecard. Det 

koster cirka 1600 kr

Mini HDMI ligner Almindelig 
HDMI bare mindre og skal derfor 
bruge en omformer til almindelig 

HDMI

Mikro HDMI er meget mindre og det mest 
almindelige på spejlreflekskameraer. Der skal 

man også bruge en omformer til almindelig HDMI

https://www.merlin.dk/Streamingudstyr/Elgato-Cam-Link-4K/2717705?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.dustinhome.dk/product/5011179531/game-capture-hd-60-s?ssel=true&utm_source=prisjagt&utm_term=Elgato+Game+Capture+HD+60+S%252B+Bl%25E5&utm_medium=pricecompare&utm_campaign=Elgato+Game+Capture+HD+60+S%252B+Bl%25E5&utm_medium=pricecompare&utm_campaign=Hardware/Lyd%2520&%2520billede/Konsoller%2520&%2520spil/Sk%25C3%25A6rmoptagelse/&utm_source=pricerunner
https://www.power.dk/foto-og-video/videokameraer/canon-legria-hf-r806-sort-video-camera/p-759258/
https://www.power.dk/foto-og-video/videokameraer/canon-legria-hf-r806-sort-video-camera/p-759258/
https://www.av-cables.dk/mini-hdmi-adapter/hdmi-til-mini-hdmi-adapter-2.html?utm_source=google&utm_medium=organicshopping&utm_campaign=googleshoppingorganic&gclid=EAIaIQobChMIk6yyxpDQ7gIVcmHmCh2IuAv4EAQYAiABEgI_vvD_BwE
https://www.av-cables.dk/micro-hdmi-adapter/hdmi-til-micro-hdmi-adapter.html


Det skal du bruge til opsætning af kamera 
- Computer 
- Capturecard 
- Kamera med HDMI indgang der kan streame (Enten Mini HDMI eller Mikro 

HDMI) 
- Et HDMI kabel (jo længere jo mere kan du flytte rundt på kameraet) 
- Evt. omformer fra HDMI til enten Mini HDMI eller Mikro HDMI 

Nice to know 
- Hav altid strøm til dit kamera imens du bruger det. Hvis ikke dette er muligt 

så sørg for at have batteriet fuldt opladt inden du begynder. 
- Fast kamera er altid bedre end håndholdt så stil kameraet i et stativ i stedet 

for at holdet det. 
- Du kan også bruge capturecard og kamera til Zoom eller Meet stedet for dit 

webcam. Dette giver bedre billedekvalitet. 
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Hvordan sender jeg live fra min computer? 
Nu har du kameraopsætningen på plads. Nu skal gøre klar på selve computeren 
til at streame. Først skal du have opsat det program, som skal bruges. Der er OBS 
Studio et rigtig godt gratis program, som man kan streame fra. Programmet giver 
nemlig mange forskellige muligheder. Du kan downloade OBS Studio her. 

Når det er downloaded, ser det sådan her ud. 

 
Du kan tilføje dit capturecard ved at trykke på plusset her.  

Derefter skal du Videooptageenhed og vælge ny kilde, hvor 
du vælger “Capturecard” som din enhed. Nu skulle den 
gerne vise billedet fra dit kamera på skærmen.  

Du kan også indsætte et billede foran som et FDF logo 
eller andre logoer. Dette kan du gøre, ved at trykke på 
plusset igen og så vælge billede. Du kan indsætte ligeså 
mange billeder ind, som du vil og rykke rundt på det hele, 
som det passer dig.  
(FDF logoet kan du downloade her) 
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https://obsproject.com/da/download
https://kredsservice.fdf.dk/_Resources/Persistent/4/9/f/2/49f2a2b5e099da80bb68ca8a17b87886895e58e3/FDF_Skjold_FDFblaa_Med_Outline_RGB.png


Hvis du gerne vil indsætte en video, skal du klikke på plusset her i stedet. 

Derved får du en ny scene, som du kan tilføje en kilde til her og så vælge 
mediekilde. Derved kan du tilføje ligeså mange scener, som der er videoer og 
bare trykke på scenen når den skal på.  
Der er virkelig mange forskellige ting, du kan gøre i programmet. Du kan også 
skærmdele, indsætte tekst og mange andre ting. 

Nu skal du have gjort selve streamen klar. Dette gør du der, hvor du gerne vil 
sende live fra. Husk at gøre dette klar noget tid inden så du er sikker på at alt 
fungerer. 
Hvis det er på Facebook, så skal du gå ind på jeres facebookside eller gruppe. 
Derinde finder du en knap hvor der står opret live.  
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Derefter skal du trykke planlæg en livevideo 

 
Derefter skal du skrive en titel, beskrivelse og 
tidspunkt for at streame. 
Så skal du trykke planlæg live video. 

Nu skal du bruge det, der hedder 
streamingnøglen. Den skal du kopierer ved at 
trykke her. 
 
Derefter skal du tilbage i dit OBS program og trykke indstillinger og vælge stream. 
 
Her vælger du Facebook 
Live som din tjeneste og 
indsætter streamingnøglen 
fra Facebook 

Når du så trykker hent 
streamingnøgle, kommer du 
tilbage til Facebook, og 
programmerne er så 
tilsluttet.  
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Hvis du skal livestreame på Youtube, skal du have en kanal og så trykke på 
plusset og trykke gå live  
Her skal du igen trykke planlæg  
stream. Så vil du komme til en side, der 
ser sådan her ud. 

Her skriver du igen titel, 
beskrivelse og tidspunkt på og 
derefter trykker du opret stream 

Nu er livestreamen klar og når du 
trykker på den, kommer den frem 
sådan her. 

Igen skal du bruge 
streamingnøgle som 
du finder her 
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På samme måde som før, går 
du ind på stream i OBS og 
skifter tjeneste til Youtube og 
indsætter streamingnøglen og 
trykker hent streamingnøgle.  

 
Når man så skal starte 
streamen, uanset om det er på Facebook eller Youtube, så skal 
man, trykke start stream i nederste højre hjørne. 

Det skal jeg bruge til opsætning af min computer 
- Et program som OBS studio der kan streames fra 
- Et capturecard der er sat ind i computeren 
- En streamingnøgle som man finder under den planlagte livevideo på 

Facebook eller Youtube 

 

Nice to know 
- Youtube bruger 24 timer første gang du vil sende live på at gøre klar så 

planlæg live videoen flere dage inden hvis du bruger Youtube 
- Sæt noget tid af til at lære OBS at kende og eventuelt se nogle youtube 

videoer omkring det 
- Sørg for at bruge en god computer og være på et godt internet. Ellers kan 

det nemt hakke når der skal sendes. 
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Opsæt til brug
Planlæg live og 

skaf 
streamingnøgle
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og tilslut 



Hvordan tilslutter jeg ordentlig lyd til OBS 

Hvis man gerne vil have en anden mikrofon på, end 
den der er i computeren så er der forskellige 
muligheder.  

Man kan købe en klipsmikrofon som kan sættes ind i 
computeren. Man kan købe sådan en her til 200 kr. 

Hvis der skal flere mikrofoner på, så skal man købe sig 
en mixer. På Rysensteen har vi en Behringer Xenyx 
802 til 400 kr.  

Derudover skal man også have et kabel ud derfra 
som bliver til AUX-stik. Du kan se på billedet, 
hvordan det skal sættes i. 
 
Derudover skal man have nogle mikrofoner. Der er 
forskellige muligheder.  
Man kan købe en håndholdt mikrofon. Det 
kunne være en Shure SM58 LC til 725 pr. 
stk. Det er en rigtig god mikrofon, og dertil 
kan skal man have et XLR-JACK kabel.  

En anden løsning er et trådløst headset. Her er 
der mange forskellige, men et godt et kunne 
være AKG WMS 40 til 966 kr. pr. stk. Hertil skal 
man have et jackstik.  

Du kan se de to forskellige forslag hernedenfor. 

 

Det 
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De to store kabler skal i output

Ind i computeren

Dette er en dyr versionDette er en billig version

https://www.av-cables.dk/mikrofon-til-streaming/professionel-lavalier-mikrofon-til-smartphones-3-5-mm-sti.html?utm_source=google&utm_medium=organicshopping&utm_campaign=googleshoppingorganic&gclid=EAIaIQobChMIkaXQhMbQ7gIVSrTtCh0-ewApEAQYASABEgKEAvD_BwE
https://www.thomann.de/dk/behringer_xenyx_802.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMI4uPL78jQ7gIVBrDtCh1_rwcAEAQYAyABEgICTPD_BwE
https://www.thomann.de/dk/behringer_xenyx_802.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMI4uPL78jQ7gIVBrDtCh1_rwcAEAQYAyABEgICTPD_BwE
https://www.thomann.de/dk/shure_sm58.htm
https://www.thomann.de/dk/the_sssnake_smp6bk_mikrofonkabel.htm
https://www.thomann.de/dk/akg_wms_40_mini_headmiked_ism2_set.htm
https://www.thomann.de/dk/fender_deluxe_cable_3m_tweed_n.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMI3J27vs7Q7gIVA-vtCh2rEQsPEAQYASABEgKu0vD_BwE


skal jeg bruge til opsætning af lyd 
- En clipsmikrofon 

ELLER 
- En mixer 
- En Shure mikrofon 
- Et XLR-Jack stik 

ELLER 
- En mixer 
- Et headset 
- Et jackstick 

 

Nice to know 
- Sørg for at tjekke lyd på alting ved lydprøver inden da. 
- Hvis du kører med headset så tjek batterier inden brug. 
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Hvordan sætter jeg flere kameraer til  
Nu at alt er sat ordentligt til, kan man udvide ved at tilsætte flere kameraer. 
Dette kan man gøre ved hjælp af en videopult, hvor man kan tilslutte flere 
kameraer til og tilkoble til ens capturecard. På Rysensteen bruger vi en 
Blackmagic ATEM mini, hvor man kan tilslutte 4 kameraer. Den koster 2525 kr og 
kan købes her 

Den kan utroligt meget. Man kan blandt andet arbejde med greenscreen på og 
skærm inde i en skærm. Den skal dog også bruge et Ethernetkabel for at man 
kan kontrollere den. 

Det skal siges, at dette er et produkt til den, som har overskud til det. Det er en 
god feature at tilføje, når man har lært alt det andet. 
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Sådan her ser den ud bagpå med et HDMI output der skal ind i Capturecard og 4 indgange til kameraer. 
Derudover en indgang til Ethernetkabel så man kan kontrollere den.

https://www.dustinhome.dk/product/5011177073/atem-mini?ssel=false&LGWCODE=5011177073;90883;5443&gclid=EAIaIQobChMIj_7Yp9PQ7gIV8IFQBh278AVXEAQYAiABEgKL6PD_BwE


Afrunding 

Med disse remedier burde du være klar til at lave en god stream til kredsen. Brug 
de dele, som du tænker, du har brug for. Det kan også være, at du selv har en 
bedre måde at gøre tingene på. Der findes mange andre måder at gøre dette på. 
Det er heller ikke alle delene, som er vigtige. Med de to første dele på plads 
(opsætning af kamera og computer), så burde man kunne lave et rigtig godt 
stream møde.  

Hvis der skulle være nogle spørgsmål til det, kan man skrive til os GEÅerne. Så vil 
vi hjælpe så meget vi kan. Derudover er Youtube din bedste ven og kan hjælpe en 
igennem næsten alt. Halvdelen af alt det jeg ved, har jeg lært gennem Youtube. 
Den anden del gennem erfaring og hjælp fra mere professionelle.  

Held og lykke!
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