
MÖTEN PÅ DISTANS
Det är ett uttalat mål inom Equmeniakyrkan att vi ska minska vårt resande. 
Ett bra första steg mot det målet är att ha möten på distans via videosamtal. 
Samma teknik kan också vara användbar vid gästföreläsningar, utbildningar, 
gruppsamtal, andakter och predikningar där alla inte kan vara fysiskt 
närvarande.

Vi har valt ut två system som vi nu provar att använda i hela organisationen; 
Jitsi Meet och Skype. Den stora fördelen med systemen är att båda är 
gratis, lätta att använda, och finns på nästan alla plattformar, både för dator 
och smartphone.

Tänk på att om du vill att andra ska se och höra dig behöver din datorn även 
vara utrustad med mikrofon och webbkamera.

Båda programmen har sina för- och nackdelar. Använd det som du och din 
arbetsgrupp är mest bekväm med.

För nya användare och stora grupper rekommenderar vi Jitsi Meet eftersom 
det inte kräver något konto eller inloggning. Det enda tekniska kravet är 
att man har webbläsaren Chrome på sin dator, eller att man har Jitsi Meet-
appen installerad på sin smartphone.

Den här guiden går igenom grunderna i hur man skapar, och ansluter till, ett 
videosamtal.

Bilderna i den här manualen är hämtade från Windows 10 och iPhone. Om 
du använder en Mac-dator eller Androidtelefon kan utseendet på knappar 
och ikoner avvika något.

Om du har några frågor eller problem är du välkommen att kontakta 
kyrkans kommunikationsenhet som du hittar på www.equmeniakyrkan.se 
eller skicka epost till info@equmeniakyrkan.se.



JITSI MEET
Använd Jitsi Meet på dator
För att delta i ett möte via Jitsi behöver du webbläsaren Chrome. Så här laddar du ner Chrome och startar 
installationen.

Använd Jitsi Meet på mobiltelefon
- Gå till Appstore eller Google Play 
- Sök efter ”Jitsi Meet” 
- Välj att ladda hem och installera

Gå till chrome.com

Följ instruktionerna i installationen
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JITSI MEET
Skapa ett möte

Gå till meet.jit.si

Välj ett namn för mötesrummet, gärna ett 
ganska långt som är svårt att gissa sig till.

Viktigt! Svara ja på alla säkerhetsfrågor som kommer upp om att webbläsaren 
behöver få åtkomst till webbkamera, mikrofon osv.

Klicka på kopiera, 
klistra in texten i ett 
e-postmeddelande och bjud 
in alla deltagare.
Här sätter du även lösenord 
på mötesrummet om du vill.

Tips! Deltagarna behöver egentligen bara 
veta namnet på mötesrummet. De kan 
själva skriva in det i punkt 2 och ansluta.
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JITSI MEET
Delta i ett möte
Det finns flera sätt att ansluta till ett Jitsi-möte. Det viktiga är att om du ansluter via en dator 
behöver du använda webbläsaren Chrome.

Viktigt! Svara ja på alla säkerhetsfrågor som kommer upp om att webbläsaren behöver få åtkomst 
till webbkamera, mikrofon osv.

Ansluta med dator
Tre olika sätt att ansluta till ett mötesrum på Jitsi:

• Om du vet namnet på mötesrummet kan du följa instruktionerna på föregående sida ”Skapa ett 
videomöte” och skriva in namnet vid steg 2.

• Om du fått en inbjudan via e-post kan du klicka på länken i meddelandet. Webbläsaren öppnas 
och ansluter till videomötet. (OBS! Om länken inte öppnas i Chrome, se nästa punkt.)

• Kopiera och klistra in länken manuellt i webbläsaren Chromes adressfält. Du kan också skriva 
in adressen manuellt i adressfältet: meet.jit.si/mötesnamnet.

Ansluta med mobiltelefon

E-post med länk till mötet 
”equmeniakyrkanmeeting”
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Skriv eller klistra 
in namnet på 
mötesrummet som 
du fått i inbjudan.

Tips! Du kan skapa ett eget mötesrum även 
från mobilen genom att välja ett nytt rumsnamn.
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JITSI MEET

Dela din skärm (kräver 
installation av ett plugin)

Webbkamera på/av

Begär ordet Avsluta

Mötesdiskussion (text) Mikrofon på/av Brickvy på/av

Inställningar
Inspelning

Delat dokument
med mera



SKYPE
Använd Skype på dator
För att delta i videomöten via Skype behöver du förutom själva programvaran Skype även ett Skype-konto. 
Det är viktigt att veta att det finns två olika varianter av Skype; Skype och Skype for business. De kan inte 
”prata” med varandra. Om du har ett Skype-konto kan du inte ringa upp någon med ett Skype for Business-
konto och tvärtom.

Använd Skype på Mobiltelefon
- Gå till Appstore eller Google Play 
- Sök efter ”Skype” 
- Välj att ladda hem och installera.

Gå till skype.com

Om du använder Windows 10 blir du 
hänvisad till Microsoft Store. Klicka ”Öppna 
Microsoft Store” och sedan ”Hämta”.
Om du har en äldre Windows-version, 
eller en Mac-dator, laddas det istället ner 
en installationsfil som du startar och följer 
instruktionerna.
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SKYPE
Skapa ett Skype-konto
Första gången du startar Skype måste du logga in. Det gör du med ett Microsoftkonto (Det du använder för 
att logga in på din Windowsdator). Om du inte har något sådant, klickar du på ”Inget konto? Skapa ett” när 
du startat programmet.
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Vi rekommenderar kontot 
med e-postadressen 
men det går även med 
telefonnumret.

Klicka ”Nästa” och följ guiden för att välja 
lösenord, namn med mera.

När du gått igenom alla steg får 
du ett e-post till den angivna 
mailadressen men en kod.
Skriv in den på raden och
klicka ”Nästa”.



SKYPE
Ringa upp
När du är inloggad på Skype kan du ringa och skicka meddelanden till en eller flera personer. Enklast är att 
göra det till personer du har under ”Kontakter”, vilket är din Skype-adressbok.

Lägg till kontakt

Ring upp en kontakt
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SKYPE

Webbkamera på/av

Bjud in fler deltagare

Avsluta

Mikrofon på/av

Mötesdiskussion (text)

Inställningar för 
ljud och video

Dela skärm
Inspelning
med mera


