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VIDEOSAMTAL 

Så fungerar Jitsi Meet 
Videosamtal är ett sätt att umgås digitalt. Du kan 

genomföra en bokcirkel med vänner, småprata med 

grannen eller äta middag med släkten. I ett 

videosamtal kan du både se och höra den du pratar 

med. Det går att stänga av kameran om en inte vill 

synas.  

 

Om du har Facebook kan du använda appen 

Messenger för att ringa videosamtal, men om du inte 

vill ha Facebook kan du använda Jitsi Meet.  

Då behöver du inte ha ett konto.  

Det är enkelt att komma igång! 
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Så startar du ett videosamtal 
Det finns många olika tjänster för videosamtal.  

Jitsi Meet är en tjänst där du inte behöver ha ett 

konto. Det är enkelt att komma igång.  

 

Du besöker hemsidan: meet.jit.si 

För att Jitsi ska fungera på en dator behöver du 

använda webbläsaren Google Chrome → 

 
Du kan också ladda ner appen Jitsi Meet.  

Ett alternativ är att skriva direkt i webbadressen.  

 

 

Ett alternativ är att använda rutan som finns på Jitsis 

hemsida. Vi testar och skriver ”Gunnars bokcirkel”  

Tänk på att välja ett unikt namn!  

Klicka på den blå rutan för att starta mötet.  
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Inställningar 
 
Kamera och mikrofon 

 
 

Det kan hända att du får den här frågan. Klicka på 

Tillåt så kommer du både höras och synas. Du kan 

senare stänga av kameran om du vill.  

 

 
Du kan få den här frågan. En extension är ett tillägg som gör att du 

kan lägga in Jitsi-möten i din kalender. Det är inte nödvändigt för 

att använda Jitsi. Du kan bocka i Don’t show me this again och klicka 

på krysset högt upp i det högra hörnet.  
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 Den här symbolen betyder kopiera. 

Klicka på den så är länken sparad och du 

kan klistra in den i ett sms eller i ett mail 

till den du vill ha videosamtal med. Klistra in på 

dator är Ctrl och V på tangentbordet. På mobilen 

håller du ner fingret där du vill klistra in något och 

väljer sedan Klistra in. Till exempel i ett SMS.  

 

Klicka på den blåa knappen så startas videosamtalet.  

Den här knappen betyder Lägg på luren.  

Så avslutar du videosamtalet.   
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Säkerhet 
 

✓ Vem som helst som har en möteslänk kan komma in 
i mötet. Därför är det bra med ett unikt mötesnamn. 
Du kan även sätta lösenord på mötet. När du 
använder Jitsi på en dator finns en symbol som ser 
ut som en sköld. Klicka på den för att 
lösenordskydda mötet. Inställningar hittar du under 
en symbol som ser ut som tre punkter … 
 

✓ Att skicka en länk till någon som ska delta i ett möte 
är smidigt! Men som alltid på internet är det viktigt 
att bara klicka på länkar om du vet vad det är för 
något. Om du är osäker på en länk du fått på ett 
mail, ta en paus, fundera och fråga någon!  
 
 

Hjälp att komma igång 
Du får gärna boka in en telefontid så hjälper 

DigidelCenter Säter dig att komma igång.  

Då får du möjlighet att ställa frågor och i lugn takt 

bli guidad genom varje steg. 

Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 
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DigidelCenter Säter 
hjälper dig som bor i Säters kommun  
och har frågor om det digitala livet.  

 

Behöver du digital hjälp?  
Kontakta Säters biblioteks informationsdisk på 

telefonnummer 0225 55186 
 
 
 

Detta verk är licensierat under CC BY-NC-ND 2.5 SE 
Om du jobbar på bibliotek, besök bibliotek.sater.se 

för att se hur du får använda materialet. 
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