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Tips för att lyckas med inspelning, sändning och Zoommöten  

Förberedelser inför inspelning, sändning eller möte 
Testa din teknik (ljud och bild) i förväg.  Då vet du vad som fungerar bäst och slipper stress. 

Tänk på att vid ett Zoommöte kan teknikkrångel 
jämföras med att komma för sent till mötet.  

Innan mötet startar  
Koppla upp dig i god tid före 
möte/sändning.  

Då får du tid att göra de justeringar som kan behöva 
göras och du kan känna dig säker på att allt fungerar. 

Testuppkoppling för dig som är ovan. Om den som håller i mötet har skapat ett kort extra 
möte dagen före det egentliga mötet så får du en 
chans att i förväg testa hur du kopplar upp dig.  

Mötesordning 
Mötesledaren fördelar ordet och tackar 
när en person talat klart.  

Då blir det tydligt när någon annan kan ta till orda. 

Bestäm hur ni vill applådera ljudlöst. - Applådera tyst med händerna synliga framför  
   kameran. 
- Håll upp händerna och vrid de snabbt från höger till 
   vänster och tillbaka osv. 
- I Zoom finns en symbol för handklapp att klicka på.  
  Då syns din klapp som en symbol på din bildruta. 

Hur begär man ordet?  I Zoom finns en digital hand att klicka på. Då syns en  
liten hand på din bildruta. Fördelen är att  
mötesledaren automatiskt får upp en talarlista i  
turordning under ”participants”. 

Ljud vid inspelning sändning eller möte 
Mikrofonen ska alltid vara avstängd när 
du inte pratar.  

Annars kan dina ljud överrösta den som talar.  

Undvik störande ljud. Tekniken prioriterar det ljud som hörs starkast.  
Alla ljud runt omkring kan tas upp av mikrofonen, tex 
prat utanför dörren, skrap av skor mot golvet, 
knarrande stol, tuggljud mm.  

Sätt på mikrofonsymbolen när du ska 
tala. 

- Om du ska tala lite längre sätter du på mikrofonen  
   genom att klicka på skärmen eller använda  
   kortkommando Alt+A. 
- Om du bara ska säga något kort kan du hålla nere  
   mellanslagstangenten medan du talar. 

Tala en i taget.  Om flera personer talar samtidigt så hoppar tekniken 
till den som hörs mest för ögonblicket. Då hörs det 
inte ordentligt vad någon har sagt. 

Mikrofonen i hörlurar brukar ge bättre 
ljud än mikrofonen i datorn/telefonen. 

En mikrofon kan du enkelt ordna genom att ta vanliga 
enkla plug-in-hörlurar och fästa mikrofonen på 
kragen/tröjkanten med ett gem eller klädnypa och 
koppla till datorn. Mikrofonen kommer då närmare 
din mun än datorns/telefonens mikrofon och ljudet 
blir därför bättre.  
Om du använder mikrofonen i din dator behöver du 
oftast sitta ganska nära för att höras ordentligt. 
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Bild vid inspelning, sändning eller möte 
Ljuset ska komma mot ditt ansikte inte 
bakifrån.  

Vid skarpt solljus kan du behöva dra ner persiennerna.  
Eventuellt kan du även rikta en lampa lite snett från 
sidan mot dig.  
Sitt aldrig med ett fönster eller stark lampa bakom dig. 
Då syns du bara som en silhuett. 

Ordna en lugn bakgrund. 
 

Annars tar bakgrunden/kläderna fokus från dig.  
I zoom kan du lägga in fiktiva bakgrunder, vilket 
hjälper mycket. Ett lakan över bokhyllan kan också 
fungera. 

Ha gärna enfärgade eller diskret 
mönstrade kläder. 

Dina kläder ska skilja sig från bakgrunden så att du 
syns ordentligt.  
Småprickigt och smalrandigt kan ge psykedelisk effekt. 
Undvik det.  

Bär du glasögon? Då bör du sitta så att ljuset inte reflekteras i glasen 
och hindrar ögonkontakten. 

Placera kameran i ansiktshöjd så att du 
kan titta rakt fram i kameran. 

Precis som när du möter någon på riktigt. Vi vill mötas 
i ögonhöjd. 
Ställ datorn/kameran på en pall, låda eller 
uppochnervänd papperskorg på bordet. 
Har du flera skärmar, tänk på att ha zoom-fönstret på 
samma skärm som kameran sitter på. 

Sitt med ungefär en armlängds avstånd 
från kameran vid möten. 
 

Om det gäller ett möte så är det bra om du syns med 
hela huvudet och en del av överkroppen. Det är också 
bra om det finns lite luft ovanför ditt huvud. 

Stå gärna upp när du ska berätta.  Det ger mer energi för dig som talare när du kan röra 
på dig. Det räcker vanligtvis med att huvud, armar och 
bål syns.  

Titta in i kameran, inte på skärmen, när 
du pratar.  

Då upplever tittarna att ni får kontakt.  
 

Le gärna. Var inte rädd för kameran. Tänk på kameran som din 
bästa vän. 

Sitt stilla om du håller i datorn/telefonen! Annars blir de som tittar på din bild sjösjuka. 

Omröstning via webben 
Zoom har en knapp längst ner för poll (omröstning). Kräver licens för att komma åt det.  

Sälja biljetter inför evenemang 
I Simple Sign Up kan man sälja biljetter. Det kostar dock några kronor per biljett. 
Se simplesignup.se/betalningar för detaljer. 

 

Här finns filmer med korta enkla tips för dig som vill veta mer. 
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=rapha&ctype=videos&doi=2019-04-

03&geo=se&guid=27dcb3a7-c059-4e75-8fea-

befdef220831&locale=sv_se&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Erapha%5E&page=1&prt=ngc&q=tips+f%C

3%B6r+videom%C3%B6ten+p%C3%A5+n%C3%A4tet&tpr=sbt&trackId=&ver=3.14.2.1&vidOrd=1&vid

Id=9J8XMdAzl0o 

Här är en länk med avancerade tips för den teknikintresserade 
https://teilo.se/spela-in-forelasningar/  

https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=rapha&ctype=videos&doi=2019-04-03&geo=se&guid=27dcb3a7-c059-4e75-8fea-befdef220831&locale=sv_se&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Erapha%5E&page=1&prt=ngc&q=tips+f%C3%B6r+videom%C3%B6ten+p%C3%A5+n%C3%A4tet&tpr=sbt&trackId=&ver=3.14.2.1&vidOrd=1&vidId=9J8XMdAzl0o
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=rapha&ctype=videos&doi=2019-04-03&geo=se&guid=27dcb3a7-c059-4e75-8fea-befdef220831&locale=sv_se&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Erapha%5E&page=1&prt=ngc&q=tips+f%C3%B6r+videom%C3%B6ten+p%C3%A5+n%C3%A4tet&tpr=sbt&trackId=&ver=3.14.2.1&vidOrd=1&vidId=9J8XMdAzl0o
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=rapha&ctype=videos&doi=2019-04-03&geo=se&guid=27dcb3a7-c059-4e75-8fea-befdef220831&locale=sv_se&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Erapha%5E&page=1&prt=ngc&q=tips+f%C3%B6r+videom%C3%B6ten+p%C3%A5+n%C3%A4tet&tpr=sbt&trackId=&ver=3.14.2.1&vidOrd=1&vidId=9J8XMdAzl0o
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=rapha&ctype=videos&doi=2019-04-03&geo=se&guid=27dcb3a7-c059-4e75-8fea-befdef220831&locale=sv_se&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Erapha%5E&page=1&prt=ngc&q=tips+f%C3%B6r+videom%C3%B6ten+p%C3%A5+n%C3%A4tet&tpr=sbt&trackId=&ver=3.14.2.1&vidOrd=1&vidId=9J8XMdAzl0o
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=rapha&ctype=videos&doi=2019-04-03&geo=se&guid=27dcb3a7-c059-4e75-8fea-befdef220831&locale=sv_se&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Erapha%5E&page=1&prt=ngc&q=tips+f%C3%B6r+videom%C3%B6ten+p%C3%A5+n%C3%A4tet&tpr=sbt&trackId=&ver=3.14.2.1&vidOrd=1&vidId=9J8XMdAzl0o
https://teilo.se/spela-in-forelasningar/

