
Distansmöte med Skype för 
Företag

För oss i Region Östergötland

Steg 1





• Detta är Skype för företag
• Utrustning och inställningar
• Delta i ett möte
• Ljud och bild 
• Chat
• Vanliga problem
• Var kan jag få support?

Innehåll



• …stänga av och på ditt eget ljud (även kallat [mjuta])
• …sätta på din egen video
• …skicka chatt-meddelanden till de andra
• …se presentatörens skärm (om hen visar något)

Under mötets gång kan du…



• Du kan kontakta de andra med ett direktmeddelande med 
hjälp av mötes-chatten. Klicka på pratbubblan.

Chatten



Det finns två olika tjänster som kallas Skype:
• Skype (gratis): för privat bruk, får inte användas i RÖ
• Skype för Företag: hette tidigare Lync, fungerar inte 

tillsammans med gratis-Skype och är egentligen ett helt 
annat verktyg. Skrivs ibland Skype4B (Skype for business)

Vad är Skype?



• Appen/programmet finns i två versioner, Standard eller 
Avancerad

• Alla har standard som standard (japp)
• Din IT-samordnare kan beställa Avancerad vid behov
• Avancerad krävs för att organisera möten med mer än 2 

personer i.

Skype: Standard eller Avancerad



• På våra datorer finns det en app för Skype för företag
• På telefonen och paddan måste man ladda ner appen
• På datorerna kan man välja att ansluta med den browser 

som man använder för att surfa på Internet. Bra om appen
inte är installerad (t.ex. på hemmadatorn) eller om det 
krånglar

• Resten av denna presentation gäller appen på datorn om 
inget annat anges

App eller browser?



• Under ett pågående möte, finns de 
2 olika Skype-fönster

• Du ser de bägge fönsterna 
genom att hovra över Skype-
ikonen i Aktivitetsfältet längst
ner på skärmen

Rundtur i de olika fönsterna



• Många av Skypes funktionaliteter 
finns i inte i Skype-fönsterna utan i 
Outlook, t.ex.
– Länk till ditt möte
– Organisera ett möte

Skype           Outlook = sant



• Kontrollera först att din mikrofon och högtalare fungerar 
(instruktioner längre fram i denna presentation)

• Hitta länken till mötet, 
ligger oftast i kalendern  

• Klicka på ”Anslut till Skype-mötet”
• Välj ”Använd Skype för företag” i 

dialogrutan 

Anslut via dator



• Ladda ner appen (Skype för Företag, INTE Skype!)
• Logga in (be gärna om hjälp med detta): Ange epost-

adress samt lösenordet för mobil e-post-synk. För vissa 
efterfrågas också HSA-ID.

• Om du inte är inloggad kan du ändå ansluta, som gäst

Ansluta med appen i iPhone/iPad



• Klicka på länken i din kalender
• Du erbjuds då att öppna appen, klicka ”öppna”

Ansluta via iPhone/iPad



• Utrustning för personligt bruk´(när man sitter ensam): 
headset, mikrofon, webbkamera, iPhone…

• Utrustning för konferensrum: fast monterade kameror, 
konferenstelefoner, ”termosar”... (Detta sparar vi till steg 2, 
nästa webbinarium).

Utrustning



• Använd ett bra headset
• Undvik datorns inbyggda högtalare och mikrofon, 

annars riskerar du att förstöra mötet för alla: brus, 
rundgång. Också viktigt för sekretess.

• De flesta ”musiklurar” är inte bra för möten, utan mest 
avsedda för att lyssna på musik. Mikrofonen är ofta 
dålig, risk för flås, blåsljud, skrapljud från krage, hår etc

Utrustning för ljud



• Öppna Skype-fönstret (INTE 
mötesfönstret)

Inställningar ljud



• Klicka på lilla pilen bredvid 
kugghjulet

Inställningar ljud



• Ett nytt fönster öppnas 
(”Alternativ”)

Inställningar ljud



• 2 val (eller fler)
– Headset
– Egen enhet (datorns ljud och 

mikrofon). Undvik denna.

Välj ljud-enhet



• Prova högtalare genom att klicka på 
den lilla gröna pilen

• En ringsignal ska höras 
• Inget hörs?

– Har du valt rätt enhet (se 
föregående)?

– Fungerar ditt headset (låna ett 
annat)?

– Starta om datorn, med headsetet 
inkopplat från början

Prova dina högtalare



• Prova mikrofonen genom att prata, en blå 
stapel syns då. Den ger utslag när du 
pratar

• Problem?
– Har du valt rätt enhet (se föregående)?
– Fungerar ditt headset (låna ett annat)?
– Starta om datorn, med headsetet 

inkopplat från början

Prova din mikrofon



• Hör du dåligt?
• Hörs du dåligt?

– Du kan reglera ljudnivån i både 
högtalare (hörlurar) och mikrofon

– Ta tag i den blåa pilen och dra den 
till önskat läge

Ställ in ljudnivåerna



• Använd ”mute” när du inte pratar, annars riskerar små ljud 
hos dig (skrap, andningsljud, rundgång) förstöra för de 
andra mötesdeltagarna

• Mötesarrangören kan också stänga
av din mikrofon

Slå av och på mikrofonen



• Använd video så mycket som möjligt! Alla föredrar att se 
den de pratar med. 

• Kan vara lättare att t.ex. räcka upp handen eller visa att 
man inte hör

• Ökad säkerhet vid känsliga möten (video ger säker 
identifiering om du vet hur personen ser ut)

Varför använda video?



• Den bärbara datorns kamera fungerar utmärkt
• Det finns också externa kameror som man fäster ovanpå 

skärmen.
• Brukar du ha datorn i dockan? Fäll upp locket!

– Utvidga eller spegla din skärm (Inställningar…)
– Ställ in Energialternativ så att den inte stänger av sig när 

du fäller ihop den igen (Inställningar…)

Utrustning för video



• Klicka på ikonen för ”Starta 
min video”. 

• Detta ger en pre-view, som bara 
du själv ser. Passa på att  kolla 
frisyren, bakgrunden, ljuset…

Slå av och på kameran: preview

Starta min video



• När du är nöjd med din preview, sänd ut videobilden till de 
andra genom att klicka på textrutan där det står ”starta min 
video”. Först då startar videon
verkligen.

Slå av och på kameran: på riktigt

Snyggfilter? 
Nej, tyvärr. Däremot kan 
exposition, vitbalans etc
kan ställas in manuellt 
men INTE under 
pågående möte. Det kan 
bli jättebra, prova!



• Klicka på ikonen
• Välj vy:

– Gallerivy: 5-6 personer visas relativt stort (de som talar 
eller just har talat), övriga som små ikoner

– Talarvy: Talaren samt dig själv
– Innehållsvy: Innehållet visas störst

• Programmet känner av vem som talar och byter plats på 
bilderna automatiskt

Vyer



• Mötesorganisatören kan dela sin skärm så att alla tittar på 
samma sak

• I vissa fall kan du bläddra vidare (eller bakåt) själv, det är 
lurigt för då är du plötsligt inte på samma bild som de 
andra längre. Undvik detta innan du är van.

• Du kan också vilja dela din egen skärm, hur detta går till 
visar vi i nästa del av webbinarie-serien.

Dela skärm



• Jag hör de andra men de hör inte mig
• Jag hör inte de andra
• Jag ser inte det dokument som visas
• Jag kommer inte in i mötet

Vanliga problem



– Testa högtalare/mikrofon enligt instruktioner tidigare i 
denna presentation

– Plugga ut/in ditt headset
– Starta om datorn
– Byt ut headset/kamera
– Anslut via browser istället för app
– Ring in med telefonen istället (se nästa bild)

Möjliga lösningar



• I många fall finns möjligheten att ringa ett telefonnummer 
och komma med i mötet på de sättet

• Nackdelar:
– Du vet inte vem som är med i mötet eller vem som pratar
– De andra ser inte vem du är
– Du ser inte dokumentet som visas
– Du ser inte meddelanden i chatten

När inget annat funkar: ring in



• Notera konferens-ID
• Ring telefonnumret
• Följ instruktionerna (du måste 

knappa in konferens-ID)
• ”PIN-kod för uppringning” 

behövs inte i detta fallet
• Stäng av din mikrofon när du 

inte pratar. Använd telefonens 
knappsats.

Att ansluta via ett telefonnummer



• Dina kollegor, din IT-resurs eller IT-samordnare
• Intranätet: https://lisa.lio.se/distansmote/
• CVU direkt https://stodochservice.lio.se/ROSelfService/
• Vårdgivarwebb 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/distansarbete/
• Det lilla ”IT”-märket längst ned till höger

Var kan jag få support?

https://lisa.lio.se/distansmote/
https://stodochservice.lio.se/ROSelfService/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/distansarbete/


• Att planera och bjuda in till ett Skype-möte
• Dela skärm och presentera på bra sätt
• Mötesteknik vid distansmöte
• Hybridmöten
• Hantera problem som kan uppstå

Skype för Företag, Steg 2



Skype4B: Bootcamp!

 1 super-användare
 3 kollegor
 3 träningstillfällen

Konceptet kommer att sjösättas 
vid/om intresse efter steg 2, 
mer info kommer!

Bubblare!



Energikontoret Östergötland
Lena Tasse
Lena.tasse@regionostergotland.se
073-088 31 49

Mer information och kontakt

mailto:Lena.tasse@regionostergotland.se
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