
Information till Dig som ska delta i SWERA-konferensen den  

6-8 oktober 2020 
 

Glädjande nog har vi i år satt rekord i antalet anmälda till SWERAs konferens, vilket är 

fantastiskt roligt. Vi ser fram emot tre synnerligen intressanta dagar tillsammans! 

På grund av rådande omständigheter är 2020 års SWERA-konferens digital. Huvudkonferensen 

genomförs den 7-8 oktober, men redan den 6 oktober stundar professorsmötet och 

doktorandernas förkonferens.  

Program för samtliga dagar, samt andra för konferensen viktiga dokument, finner Du på länken 

https://swera.blogg.gu.se/  

 

I programmet kan Du se att vissa sessioner genomförs med Zooms webinar-funktion (dessa 

benämns ”webinar” i programmet) medan andra är vanliga zoom-möten (dessa benämns 

”zoom” i programmet).  

I webinar-sessionerna finns ett antal personer som i förväg har fått tilldelade roller som värdar 

och panelister. Dessa har någon form av aktiv roll i webinariet, antingen som ordförande, 

presentatörer eller ansvariga för chatt-funktionen. Övriga deltagare kan inte aktivera kamera eller 

mikrofon. Som deltagare i ett webinar ges Du i stället möjlighet att ställa frågor via chatt-

funktionen. Värdar och ordförande för respektive webinar förmedlar inkomna frågor vidare till 

presentatörerna. 

När Du deltar i de möten som benämns ”zoom” ansvarar Du själv för att se till att din mikrofon 

är avstängd, och att Du endast slår på den om ansvariga för sessionen uppmanar dig att göra det. 

Det är ytterst viktigt att tänka på att mikrofonen är avstängd, då påslagna mikrofoner kan bidra 

till att mötet störs. 

I de vanliga zoom-mötena finns möjlighet för gruppsamtal i så kallade ”breakout-rooms”. I vissa 

sessioner kan sådana komma att tillämpas, och om det blir aktuellt kommer ordförande och 

värdar informera om hur det går till.  

Alla webinarier och vanliga zoom-möten kommer att ha en länk och ett lösenord. Av 

säkerhetsskäl meddelas dessa först dagen före konferensstart, dvs den 5 oktober. Ett program 

som uppdaterats med länkar och lösenord skickas då ut via mail och kommer därtill att vara 

åtkomligt via länken ovan.  

 

https://swera.blogg.gu.se/

