
 

 

Presentatör på distans – att tänka på 

Här följer tips för dig som ska medverka som presentatör på distans vid en digital livesändning. 

 

1. Bakgrund. Tänk på att ha en statisk och helst neutral bakgrund när du är i sändning. Allt som 

finns/pågår bakom dig i sändning kommer tittarna att se och distraheras av.  

2. Ljud. Testa ditt ljud i förväg i ett digitalt möte med en ytterligare en deltagare, för att försäkra dig 

om att ljudkvaliteten är bra. Om du använder ett headset, se till att mikrofonen är i närheten av 

munnen samt inte skrapar emot något klädesplagg. Använd inte AirPods. Se även till att inte ha 

störande ljud runt dig. 

3. Kameraplacering. Det ser trevligast ut att ha kameran placerad i ansiktshöjd rakt framifrån. Om 

du använder en laptop kan du ställa den på t ex några böcker för att få upp den i höjdläge.  

4. Ljus. Se till att befinna dig i ett ljust rum, helst med naturligt ljus från ett eller flera fönster. Försök 

ha ljuset rakt framifrån och inte bakifrån eller från sidan.  

5. Inkludera tittarna. Interagera med och aktivera gärna tittarna på olika sätt. T ex ställ frågor, ge 

uppgifter, gör digitala omröstningar eller quiz och låt tittarna ställa frågor live eller i chatten. 

6. Klicka försiktigt. Tänk på att trycka försiktigt på tangenterna och musen under sändning, 

exempelvis när du byter bild i PowerPoint. Annars riskerar ljudet att slå igenom i sändningen. 

7. Alltid redo för bild. Som presentatör bör du tänka att du alltid kan vara i bild. Producenten kanske 

väljer att visa din bild även när du inte talar. Om din kamera är på, agera som om du hela tiden är i 

bild, även om det kanske inte känns så. 

8. Dela rätt fönster. När du delar din skärm, se till att endast ha relevanta fönster öppna. Förbered 

dig genom att stänga ner alla program som inte behövs för sändningen. Om du använder 

PowerPoint, se till att dela presentationen i presentationsläge och inte i redigeraläge. 

9. Ha koll på läget. Se till att du har koll på körschemat för sändningen, talarordningen och 

tidsramarna. Gå igenom detta i förväg med moderatorn för sändningen. 

10. Var självsäker. Du behöver inte fråga om du hörs och/eller syns under sändningen. Detta sköter 

producenten för sändningen, som säger till om något blir fel. 

11. Tala tydligt och ha kul. Tänk på att tala lugnt och tydligt. Men gärna med engagemang och 

personlig närvaro. Din känsla smittar av sig på tittarna.  

 

Nu är du redo för sändning, lycka till! 


