
Roller vid sändning av webbinarium hos Sveriges folkhögskolor 

Sveriges folkhögskolor använder Zoom, Teams eller Teams Livehändelse för att sända webbinarium. 

Vid sändning behövs det ofta flera personer som arbetar framför och bakom kameran för att allt ska 

fungera ordentligt. Här följer en översikt över de roller som förekommer och deras respektive 

ansvarsområden. 

  

Arrangör 

• Planerar upplägget och har huvudansvaret för arrangemanget. 

• Bokar in och håller kontakten med medverkande roller. 

• Bokar in planeringsmöten med medverkande roller. 

• Levererar rubrik och sändningstid för webbinarium till producenten i god tid. 

• Skickar vårt dokument “Inför medverkan som presentatör” till extern presentatör. 

• Sammanför extern presentatör med producent för eventuell testsändning och coachning i 

god tid.  

• Bjuder in deltagare/tittare. 

• Bokar in eventuell teckentolkning och undertextning för publicering i efterhand. 

  

Producent 

• Skapar Livehändelse i Teams, bokar ett möte i Teams eller schemalägger möte i Zoom. 

• Ställer in de medverkandes olika behörigheter. 

• Väljer lämpliga inställningar i valt verktyg. 

• Ser till att nödvändig teknisk utrustning fungerar (mikrofon, kamera, dator) 

• Står för teknisk support för övriga medverkande roller. 

• Genomför testsändning/coachning med extern presentatör som medverkar på distans. 

• Styr sändningen och startar och stoppar livehändelsen. 

• Delar sin egen video vid behov. 

• Delar presentatörernas video (vid Livehändelse). 

• Delar aktivt skrivbord eller fönster från presentatörer (vid Livehändelse). 

• Väljer layouter för sändningen.  

• Håller kontakten med övriga medverkande via möteschatten under sändning.  

• Spelar in sändningen om det är överenskommet. 

• Laddar ner och redigerar inspelningen och publicerar i Screen9 och på webben. 

• Filmar och redigerar in eventuell teckentolkning i efterhand. 

• Publicerar eventuella undertexter i efterhand. 

 

Chattmoderator 

• Modererar chatten Frågor & svar. 

• Besvarar inkomna frågor i chatten under sändning om möjligt. 

• Bekräftar att vi mottagit inkomna frågor. 

• Publicerar inkomna frågor/kommentarer om det är lämpligt. 



• Håller kontakten med övriga medverkande via möteschatten under sändning. 

• Sammanställer och vidarebefordrar frågor till Moderatorn.  

 

Moderator  

• Hälsar välkommen och förklarar upplägget för sändningen. 

• Presenterar medverkande presentatörer (och andra roller vid behov). 

• Håller kontakten med övriga medverkande via möteschatten under sändning. 

• Ställer inkomna frågor till medverkande presentatörer. 

• Avslutar och tackar medverkande och tittare. 

 

Presentatör 

• Föreläsare som bidrar med innehåll i sändningen. 

• Håller sin presentation antingen på plats hos FSO eller på distans. 

• Delar sin video, skärmbild och eventuellt datorljud under sändningen. 

• Vid medverkan i Livehändelse på distans måste presentatören vara inbjuden som Gäst till ett 

Team hos FSO, använda Microsoft Teamsappen och där logga in som Gäst via ett 

Microsoftkonto. 

 

Kontrollant 

• Deltar som en vanlig deltagare, med den skillnaden att hen snabbt rapporterar till 

producenten om något konstigt händer. T ex dåligt/inget ljud, dålig bild, otydliga 

instruktioner, något konstigt syns i bild, etc. 

• Det bästa är att vara controller utanför våra lokaler och vara uppkopplad på annat nätverk, 

så det passar bra att sitta hemma.  

• Kontaktväg till producent bestäms i förväg, t ex via direktchatten i Zoom/Teams eller via 

messenger/sms. Det viktiga är att nå fram snabbt så att åtgärd kan göras.  

 

Deltagare (tittare) 

• Tittar på sändning live eller i efterhand via webbläsare eller Zoom/Teamsappen, anonymt 

eller i inloggat läge.  

• Kan ställa frågor och kommentera i chatten  

• Kan välja att ha egen kamera på vid Teams/Zoommöte. 

• Kan ställa frågor live om moderatorn ger ordet till deltagaren, som då slår på mikrofonen. 
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