
Några råd inför ett videomöte 

Bild & Webbkamera  
Om du använder laptop eller läsplatta/mobil behövs som regel ingen extern kamera.  
Använder du däremot din stationära dator kan det finnas anledning att hitta en bra 
extern webbkamera, men känn dig för innan du bestämmer dig för att investera i ny 
teknik.  
 

Konsumentguiden har en bäst i test som kan vara en bra ledstjärna för ev nyinköp. 
https://www.konsumentguiden.se/e-handel/datorer-och-
tillbehor/webbkamera/#webbkamera-bast-i-test-20211  
 
Tänk på att all info om teknik är färskvara, men att läsa recensioner brukar ge bra 
ledtrådar.  
 
Ljud &Mikrofon 
Behagligt ljud är viktigt i alla sammanhang och digitala möten är inget undantag. 
Många inbyggda mikrofoner ger ett skrälligt och väldigt hårt ljud, som är jobbigt att 
lyssna till 
 
Men utbudet av externa mikrofoner är en djungel och det kan vara svårt att välja.  
Mitt bästa tips är att du gör lite research för att hitta det som passar dig.  
Kedjor som Kjell & Company och El-Giganten har proffsiga säljare som kan hjälpa 
dig göra bra val, utefter dina behov.  
Efter en del testande valde jag 2-Sennheiser USB Headset, för ca 500 kr 
 
Justera din webbkamera innan mötet. 
Se till att din kamera är i ögonhöjd. Att titta rakt upp i näsan på någon är inte så kul - 
det är dina ögon vi vill se.  
Du kan se hur det ser ut om du startar upp ett möte för dig själv. Enklast gör du det 
via appen.  
 
Dina ögon bör synas i den övre tredjedelen av skärmen och du ska titta in i kameran. 
De  som deltar får då känslan av att du tittar på dem, att du ser dem i ögonen, precis 
som i ett möte IRL. 
 
Om du har kameran för lågt och tittar neråt i den, kan det ge känslan av att du tittar 
ner på de andra.  
Det  skapar ingen känsla av intresse och samhörighet utan kan lätt uppfattas som lite 
överlägset.  
 

Om du använder laptop eller mobil kan du t.ex bygga på höjden med böcker eller 
lådor.  
Det är svårt att hålla mobilen stilla. Bättre då att används stativ eller något att luta 
den emot. Då slipper andra bli störda av att din bild känns rörig.  
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Ljus är en annan viktig detalj.  
Bästa ljuset är dagsljuset, t.ex från ett fönster. 
Ljuset bör  komma framifrån eller från sidan så att ditt ansikte syns bra.  
Om du sitter med ryggen mot fönstret, får du motljus och ditt ansikte blir mörkt och 
otydligt.  
Så dagsljus eller bra lampor framifrån eller från sidan fungerar bäst.    
Testa dig fram för att välja det du trivs med.  

 

Före mötet: 
Teknisk koll 
Att kontrollera tekniken innan mötet börjar kan vara en god idé, särskilt om du känner 
dig lite ovan vid den här typen av möten. Hur testen går till är olika för olika program 
men i filmen visar jag hur du testar video och mikrofon i Zoom.  
 

Under mötet 

Mötesledare 
Det är värden som anger tonen för mötet och om det passar kan det vara en trevlig 
början om alla får säga några ord och väldigt kort presentera sig själv. Var tydlig med 
att begränsa tiden.  
30 sek – 1 minut kan räcka för var och en.  
 
Ljud och bild 
Stäng av ljudet om du inte begärt ordet. Vi har alltid lite ljud i bakgrunden och det kan 
uppfattas som störande.  
Alla har inte riktigt koll på mikrofon och kamera – ha lite tålamod.  
Värden kan alltid stänga av både ljud och bild för alla, med ett enda klick, om det 
behövs.    
 
 
Ge feedback eller begär ordet 
Det finns en ”räcka upp handen” funktion som är till god hjälp när det finns många på 
mötet under en diskussion, Du aktiverar under Settings/In Meeting Basic /Meeting 
Reactions, och du hittar inställningen på ditt konto i webbläsaren. Den går sannolikt 
inte att aktivera under pågående möte.  
 
 
Dålig kvalité på sändningen  
Videon kan ta mycket bandbredd och det märks främst på att dålig kvalité på bild och 
ljud under sändning.  
Stäng då av så många kameror som möjligt, det brukar hjälpa för att mötet ska kunna 
genomföras utan störningar. 

  

 
 


