
Här har vi samlat ett antal punkter som 
ger dig goda förutsättningar för ett 
lyckat videomöte med verktyg som 
Zoom, Skype, Microsoft Teams och 
Google Hangouts. Mycket har ni säkert 
koll på, men förhoppningsvis hittar ni 
någonting som kan göra er nästa di-
gitala presentation ett snäpp vassare.  

TIPS
DIGITALA MÖTEN & 
PRESENTATIONER



För att de andra mötesdeltagarna ska 
se dig så bra som möjligt är det viktigt 
med god belysning.  

• Sitt gärna med ansiktet riktat mot 
ett fönster under dagtid 

• Undvik att sitta placerad med ryg-
gen mot skarpa ljuskällor, då det 
skapar oönskat motljus. 

LJUSET

Ljudet är om möjligt ännu viktigare än 
övriga punkter på listan. Dåligt ljud 
kan på egen hand stjälpa hela mötet.
Med bara några små enkla knep för-
bättras ljudkvaliteten avsevärt. 

• Koppla om möjligt in ett par väl-
fungerande hörlurar med mikrofon.  

• Genomför ett testmöte med en 
kollega för att försäkra dig om att 
ljudet är bra.  

• Välj med fördel ett så ljudisolerat 
rum som möjligt.  

• Stäng dörrar och fönster.  

• Om rummet är kalt och tomt, place-
ra ut mattor och filtar omkring dig. 

LJUDET



De flesta kommer att använda sig av 
kameran i sin dator eller smartphone 
vilket fungerar utmärkt.  

• Torka av linsen/objektivet för skar-
pare bild. 

• Placera kameran ungefär i höjd 
med ditt ansikte.  

• Använd skokartong, böcker eller 
annat lämpligt för att höja upp 
laptoppen.

DATOR ELLER 
SMARTPHONE

BLICK OCH 
PLACERING

Precis som vid ett vanligt möte påver-
kar ditt kroppsspråk upplevelsen av 
dig och en eventuell presentation.  

• Titta in i kameran för att ”möta” de 
andras blick 

• Hitta ett ”lagom” avstånd till ka-
meran så att varken för lite eller för 
mycket av ditt ansikte upptar bild-
en.  

• Skapa optimalt ”head room” för 
bästa komposition. Det innebär 
att toppen på ditt huvud placeras 
nära bildens övre ram, men utan att 
hamna utanför bild. 



Beroende på mötets, föreläsningens 
eller webbinariets karaktär bör du an-
passa omgivningen för en någorlunda 
professionell och neutral framtoning.  

• Plocka undan sådant som kan upp-
levas rörigt och störa fokus från dig 

• Enklast är att placera sig med 
ryggen mot en vägg, bokhylla eller 
annat som passar som bakgrund.  

• Placera dig om möjligt framför ett 
skrivbord om du önskar skapa en 
kontorsliknande miljö. Det kan ge 
en något mer yrkesbetonad eller 
professionell framtoning.

OMGIVNINGEN INTERNET-
UPPKOPPLING

För att undvika onödiga hack och 
avbrott i mötet är det viktigt att alla 
gör vad de kan för att försäkra sig om 
en så stabil uppkoppling mot internet 
som möjligt.  

• Använd kabel om möjligt  
(och nödvändigt).  

• Be deltagare stänga av sin  
webbkamera.  

• Stäng i värsta fall av din egen 
webbkamera och ersätt med 
stillbild. 



Ska du hålla en presentation gäller, 
med vissa undantag, samma grund-
regler som vid ett fysiskt evenemang.   

• Skapa en genomarbetad Power-
point- eller Keynotepresentation.  

• Presentera dagens agenda och ge 
en tidsuppskattning.  

• Visuella exempel och tydlig rubrik-
sättning levandegör presentatio-
nen.  

• Undvik filmer i din presentation 
(många verktyg för digitala möten 
har problem att streama dessa). 

PRESENTATION VERKTYG

Det finns flera välfungerande digitala 
verktyg att välja mellan däribland: 

• Zoom
• Skype
• Microsoft Teams
• Google Hangouts
• Adobe Connect
• GoToWebinar 

Välj med fördel ett verktyg du tidigare 
använt och känner dig bekväm med. 
För de allra flesta behov är skillnader-
na mellan de olika alternativen förhål-
landevis små.  
 



Vid mer formella tillfällen som webbi-
narier, presentationer och workshops 
är digital facilitering en viktig del av 
arrangemanget. Till detta kan du med 
fördel ta hjälp av en kollega eller med-
arrangör.  

• Presentera tema, talare och agenda. 
 

• Be en kollega att hålla koll på  
 o  Plötsliga teknikstrul 
 o  Deltagare som ställer frågor 
 o  etc. 

• Använd funktioner som:  
 o  Handuppräckning 
 o  Chattfunktion 
 o  Frågeruta  

FACILITERING

Önskar du lyfta produktionsnivån på 
ditt digitala möte ytterligare kan du 
exempelvis:   

• Installera enklare studiobelysning.  

• Koppla in en podmikrofon  
(exempelvis Røde Yeti).  

• Livestreama video med en  
systemkamera. 

YTTERLIGARE 
FÖRBÄTTRINGAR

Allt detta ställer betydligt högre tek-
niska krav. Ta hjälp av/anlita någon 
kunnig inom området eller hitta infor-
mationen du behöver online. 




