
Jitsi Meet, en beskrivning av video-plattformen VT 2021 

Gunilla Örnberg 070 6689610, Seniornet Södermalm 

 

Du behöver inget konto eller registrering för att använda Jitsi 

meet. 

Jitsi på PC eller Mac, utan app, direkt i webbläsaren 
 

Anslut till ett någon annans möte 

Öppna en webbläsare, t ex Chrome eller Firefox. (Webbläsare laddas ner 

från Play butik respektive Appstore) 

 

Skriv meet.jit.si i adressfältet. (Retur) Då kommer du till den här sidan 

och kan ansluta till ett möte vars länk du fått t.ex. gunillakurs1007. 

 

 

Skriv in mötesnamnet i rutan till vänster om Start meeting och klicka 

på den. Då kommer du in i mötesrummet direkt. 

Skapa eget möte 

Här ska du skapa ett möte med namnet MinBokklubb  



Skriv meet.jit.si i adressfältet. (Retur) Då kommer du till den här sidan 

och kan skriva in namnet som du valt själv. 

Länken ska skrivas utan mellanslag eller skiljetecken eller % etc och minst 

nio tecken. 

 

 
 

 

Klicka på Start meeting. Nu har du möjlighet att skriva in eller ändra Ditt 

namn.  Mötet har nu skapats och länken för mötet kan skickas till de som 

ska delta. Genom att klicka i fältet “invite more people” i mötesrummet 

kan du kopiera länken. “Share meeting link” Öppna sedan ditt 

mailprogram (t.ex gmail) och klistra in länken i mailet. För detta 

mötesexempel är länken: https://meet.jit.si/MinBokklubb 

https://meet.jit.si/MinBokklubb


 

 
 

När det är dags för mötet är det bara för alla deltagare att öppna sina 

webbläsare och skriva in länken i adressfältet. Första gången du 

använder Jitsi meet måste du tillåta åtkomst till kamera och högtalare. 

 

 

När vi ses i rummet presenterar mötesledaren ikonerna och annat vi ser i 

mötesrummet.  

Om det uppstår problem brukar de kunna lösas i mötesrummet eller via 

mobilsamtal. Men prova att klicka på den lilla kameraikonen som ligger 

längst till höger i adressfältet. Där ser du om Jitsi meet har åtkomst till 

kamera och mikrofon vilket behövs. 

Det är bra att starta mötet med att öppna chattikonen längst till vänster i 

nedre fältet i mötesrummet. Där kan man kommunicera skriftligt t ex om 

ljudet trasslar. 

Använd hörlurar eller öronsnäckor och gärna en mikrofon. 



Det är bäst att använda en PC eftersom skärmen är störst på den. 

Mötet är gratis och pågår så länge vi vill. 

             Jitsi Meet för iPhone, iPad eller  
androidsmartphone/platta 

 

Jitsi Meet har färre funktioner när den körs på dessa enheter. Du kan t ex 
inte dela din skärm på ios-enheter, Iphone/Ipad. Har du möjlighet välj 
hellre en PC, Mac eller en android smartphone/platta för att använda 
den funktionen. 
 

Det går åt mycket ström och bredband så det är bäst att vara 
uppkopplad via Wifi och att ha strömkabeln till hands om mötet skulle 
dra ut på tiden. 

Ladda ned Jitsi Meet-appen från Apples App Store för iPhone/Ipad eller 
från Googles Play Butik för Android. Ikonen ser ut som den i rubriken 
ovan. 
                   

Anslut till ett möte 

Du får en inbjudan till ett Jitsi-möte i form av en länk eller ett 
mötesrumsnamn. Det är samma sak. 

Har du fått ett rumsnamn ska du öppna Jitsi-appen och skriv in 
rumsnamnet t ex Evasbokcirkel i inmatningsruta. Klicka sedan på Gå 
med. 

OBS Det är mycket viktigt att skriva korrekt. Minsta stavfel så kommer du 
till ett annat mötesrum.  

Har du en länk t ex https://meet.jit.si/TestaJitsi  behöver du bara klicka på 
den. Jitsi-appen kommer att öppna sig automatiskt. 

Första gången måste du godkänna åtkomst till mikrofon och kamera. Nu 
har du kommit fram till mötet. 

Skapa ett möte 

Öppna appen och skriv in namnet på ditt möte i inmatningsfältet och 
klicka på Gå med. Klicka sedan på den blåa knappen Bjud in andra. Välj 
hur du vill skicka inbjudan, e-post, SMS. Du behöver du bara fylla i 
namnen på de du vill bjuda in, resten är redan ifylld.  

 

 

 

 

 

https://meet.jit.si/Testa_Jitsi
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