VÄLKOMMEN TILL FORUM JÄMSTÄLLDHET DIGITAL
Välkommen som deltagare på Forum Jämställdhet digital! Vi är så glada över att du är med och
bidrar till Sveriges största jämställdhetskonferens. Tillsammans kan vi göra skillnad. Nedan
har vi samlat praktisk information om plattformen som är bra att ha inför ditt digitala deltagande i konferensen.
Den digitala plattformen som Forum Jämställdhet använder heter Invite People och du kommer
att få en länk skickad till din mailadress eftermiddagen den 1 februari. Om du inte får mail från
oss eller inte vet hur du ska logga in, kontakta info@forumjamstalldhet.se så hjälper vi dig. Börja
med att logga in via din webbläsare. Det fungerar bäst med Chrome eller Edge Chromium. Sätt
gärna in en nätverkskabel i datorn så blir internetuppkopplingen mer stabil än om du använder
trådlöst nätverk. Använd gärna externa hörlurar med mikrofon för bästa ljud om du vill interagera
med andra i videomöte eller ska delta i en metodverkstad.

Redigera din profil

Börja med att gå in på din profil. Du hittar den på startsidan eller under Mitt Forum Jämställdhet
/min profil och välj ändra profil. Här kan du lägga till profilbild och skriva en personlig presentation. Det går även att importera en profilbild från andra sociala nätverk, till exempel Facebook.
Skriv gärna vad du har för titel, jobbar inom för organisation och om du har några specialområden som intresserar dig särskilt mycket. På så vis kan andra deltagare som är intresserad av
samma frågor hitta dig och skapa kontakt.
Om du inte vill synas i det sociala nätverket på plattformen eller vara kontaktbar för möten kan
du kryssa bort det under Inställningar.

↑

Testa videomöte

Om du är anmäld till metodverkstad eller vill passa på att träffa andra deltagare och utställare
via videomöten är det bra om du testar att din kamera och ditt ljud fungerar i förväg. På välkomstsidan och i supportfliken i den övre menyn hittar du en testknapp för att prova så att ljud
och bild fungerar. Klicka på den röda knappen som ser ut som den nedan:

Testa videomöte forts.

Kamera och mikrofon är alltid avstängda när du startar ett videomöte. Dessa sätter du på genom att klicka på ikonerna. När ikonerna är svarta hörs och syns du.

↑
Avblockera kamera/mikrofon

↑

Du kan bli ombedd att avblockera din kamera/mikrofon. Då går du upp i adressfältet och klickar på den lilla kamerasymbolen bredvid stjärnan. Där väljer du att ge tillåtelse till Invite People
att använda kamera och mikrofon. Därefter uppdaterar du sidan. Om detta inte fungerar så
stäng alla andra applikationer och webbläsarfönster som använder kameran eller mikrofonen.
Andra saker att tänka på
• Gå med via en uppdaterad webbläsare. Google Chrome rekommenderas. Firefox, Safari, Edge Chromium, Safari på iOS
och Chrome på Android stöds också men är något begränsade.
• Se till att du är ansluten till ett stabilt nätverk, helst via en
ethernet-kabel.
• Använd gärna hörlurar eller headset för att förhindra störningar och rundgång.
• Om det ändå inte fungerar finns instruktioner för felsökning
längst ner i dokumentet.
• Om du skulle bli utkastad ur ett seminarium beror det troligtvis på nätverksproblem. Då kan du bara prova att checka in
igen. Oftast fungerar det då.

Hitta rätt i programmet

Du hittar hela programmet i fliken Program i menyn högst upp på sidan. Där kan du antingen
välja att visa programmet som en lista som kommer i kronologisk ordning eller som ett schema
där du ser vad som går parallellt.

Spår 1 och 2

Alla programpunkter i spår 1 och 2 streamas direkt och dessa kan du välja på plats och lyssna
till som du vill genom att klicka på respektive spår i menyn. Obs! Dessa kan bara ses när de
sänds, precis som på en vanlig konferens.

Spår 3

I spår 3 hittar du flera programpunkter samt två pass som är tillgängliga när du vill under hela
konferensen. Är du ny på Forum Jämställdhet rekommenderar vi särskilt att du tittar på ”Grundkurs i jämställdhetsintegrering utifrån Agenda 2030”. Det andra seminariet som är tillgängligt
under hela konferensen är fördjupningspasset ”Revision och internkontroll – underskattade

verktyg för jämställdhetsintegrering?” Du kan ta del av dessa pass genast när du loggat in.
I spår 3 hittar du även seminarier och metodverkstäder som sänds live som videomöten via
plattformen. Seminarierna har drop in. Dessa kan du lägga till i din kalender genom att klicka
på ”lägg till”. Incheckning till seminarier i spår 3 öppnar fem minuter innan starttid. För att delta i seminariet klickar du på den gröna Checka in-knappen.

↑
Då öppnas ett videomötesfönster med tillhörande chatt. Kamera och ljud är alltid avstängda
för alla deltagare, det är bara seminarieledarna som kan höras och synas. Du kan klicka i bilden
för att ändra visningsläge, om talarna till exempel visar en presentation. Välj gärna att öppna
fönstret i helbild.

Du som är anmäld till en metodverkstad

Metodverkstäderna har begränsat antal platser och det är endast föranmälda som har tillträde
till dem. Alla metodverkstäder är fullbokade så det går inte att anmäla sig i efterhand.
Om du föranmält dig till en metodverkstad har du automatiskt tillgång till den via din deltagarprofil. För att hitta din metodverkstad går du in på Spår 3 i menyn högst upp och väljer den
du anmält dig till. Inne på programpunkten klickar du på ”checka in” (knappen blir aktiv fem
minuter innan start).
När du kommer in i en metodverkstad är din kamera och mikrofon alltid avstängda. Låt dem
fortsatt vara avstängda så länge ni är i helgrupp. Det går bra att ställa frågor via chatten. Om
metodverkstadsledarna ber dig om en kommentar och du vill säga något kan du sätta på
kamera och mikrofon tillfälligt och sen stänga av dem igen. Anledningen till detta är att försöka minimera risken för nätverksstörningar och för hög belastning på mötet. Om metodverkstadsledarna delar in deltagarna i mindre grupper, så kallade breakouts, för att ni ska kunna
diskutera med varandra går det däremot bra att sätta på kamera och ljud på samma sätt som i
instruktionerna högre upp gällande videomöte. Du klickar på ikonerna och när dessa är svarta
hörs och syns du.

Chatten

När du kommer in i plattformen finns en gemensam chatt som alla deltagare ser och kan skriva
i. Här kan du exempelvis göra efterlysningar om du söker personer att knyta kontakter med
inom ett visst område eller tipsa om goda exempel på jämställdhetsarbete. Om du behöver
teknisk hjälp går du istället till fliken Support i huvudmenyn för att kontakta arrangörerna så
hjälper vi dig så snart vi kan.
Spår 1 och 2 har en varsin chatt för hela dagen där du kan ställa frågor till talare och diskutera
innehållet i seminariet. I spår 3 har varje seminarie och metodverkstad egna chattar. Det finns

inga särskilda chattar för breakout-rum i metodverkstäder, så om någon skriver i chatten i ett
breakout-rum ser alla i metodverkstaden det.
Förhållningsregler i chatten och interaktion med andra på Forum Jämställdhet.
• Tänk på att hålla en god ton när du pratar med andra deltagare och talare.
• Om du har klagomål eller synpunkter på något så kontakta arrangörerna på info@forumjamstalldhet.se.
• Det är okej att tycka olika men var alltid respektfull och kom ihåg att skilja på sak och person.
• Det är inte tillåtet att göra kommersiell reklam i chatten, men tipsa gärna om goda exempel
från din eller andras verksamheter.
Om en deltagare bryter mot reglerna eller gör sig skyldig till förtal, personangrepp, trakasserier eller uppmaningar till brott kan Forum Jämställdhet stänga av personen från konferensen.
Inlägg som strider mot reglerna kommer att tas bort.

Mina möten och aktiviteter

I menyn till vänster när du befinner dig på förstasidan hittar du fliken ”Mina möten och aktiviteter”. När du lägger till ett seminarium i kalendern eller har en metodverkstad förbokad hamnar
de i denna flik. Programpunkter i spår 1 och 2 streamas live och kan därför inte läggas i kalendern. Dessa tar du del av via livesändningarna under respektive spår.

Min kalender

I kalendern kan du förutom att se dina bokade seminarier och metodverkstäder också se dina
bokade möten. Här kan du också spärra tider så att det inte går att boka möte med dig när du
är upptagen. För att spärra mer än ett pass drar du ut spärren genom att hålla in muspekaren
och dra nedåt i kalendern.

Mina meddelanden

I samma meny hittar du meddelanden, till exempel om något skrivit direkt till dig eller gjort en
förfrågan om videomöte.

Skapa kontakt med andra deltagare och talare

I den övre menyn hittar du fliken Deltagare. Här kan du söka på namn, organisation, titel eller
intresseområde och hitta andra deltagare. Vissa talare går också att skapa kontakt med här. För
att skapa kontakt kan du välja om du vill skicka ett meddelande, göra en förfrågan om att starta
videomöte eller boka ett möte.

Om du väljer ”Boka möte” kommer du in på deltagarens kalender. Där kan du välja att boka
möte utan föreslagen tid, eller att välja en tid i kalendern då det ser ut som att deltagaren är
ledig. Se bild på nästa sida.

Om du klickar på en tid kommer
en ruta upp där du kan föreslå
tid, plats och skriva ett meddelande. Sen klickar du bara på den
röda knappen så är din förfrågan
gjord!

Är materialet tillgängligt i
efterhand?

Vissa seminarier och presentationer kommer att tillgängliggöras i efterhand via Forum Jämställdhets hemsida och youtubekanal. Är det något särskilt material du är intresserad av som
du saknar kan du kontakta oss så undersöker vi om det går att ta del av.

Sociala medier

Forum Jämställdhet finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Följ oss gärna och
tagga oss om du delar saker från konferensen! Använd gärna hashtag #forumjämställdhet

Utvärdering

Vi skickar ut en utvärdering efter konferensen. Det är oerhört värdefullt för oss om så många
som möjligt fyller i den. Eftersom det är första gången vi anordnar en digital konferens vill vi
gärna veta vad du tyckte fungerade bra och mindre bra och vad vi ska tänka på till nästa gång.

Felsökning

Dessa steg löser de flesta problem med videomöten.
•
•
•
•
•
•

Stäng alla andra applikationer och webbläsarfönster som använder kameran eller mikrofonen.
Ladda om din webbläsare.
Prova Inkognito eller Privat läge.
Avsluta och öppna din webbläsare igen.
Testa en annan webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, Edge Chromium).
Starta om datorn.

Fortfarande problem? Det kan finnas en brandvägg, eller annan nätverks- eller säkerhetskonfiguration som blockerar dina videomöten. Detta kan till exempel gälla för myndigheter med
hög säkerhet. Försök med följande:
•
•
•

Testa en annan (exempelvis privat) dator eller mobil enhet.
Anslut till ett annat nätverk.
Kör ett test på https://test.webrtc.org Klicka på startknappen och se om det finns några
problem.

