
 

En lathund för  

Att delta i en videokonferens via Google 
Meet 
Google Meet är det videokonferenssystem som EFS använder mest. Här följer en 
liten lathund för dig som ska ansluta till ett sådant möte.  
Du kan delta i ett Google Meet antingen genom en webbläsare på din dator eller genom en 

app på en telefon eller surfplatta. 

På dator 

Steg 1: Förbered dig och din enhet 
1. Se till att din dator är utrustad med mikrofon och webbkamera och att du har 

laddaren ikopplad.  

2. Koppla in ett headset/hörlurar.  

3. Google Meet fungerar i alla moderna webbläsare men allra bäst i webbläsaren 

Chrome. Ladda ner på https://www.google.com/intl/sv/chrome/ 

Steg 2: Anslut till mötet 
1. Kopiera den länk till mötet du fått dig tillskickad. Länken ska se ut ungefär så här 

https://meet.google.com/aaa-bbb-ccc (de sista tecknen är den unika koden för ditt 

möte) 

2. Klistra in länken i adressfältet i webbläsaren (förslagsvis Chrome) 

3. Första gången frågar webbläsaren om tillstånd att använda mikrofon och kamera. 

Bevilja detta.  

4. Vänta tills du ser dig själv i webbläsaren och du kan trycka på knappen ”Be om att få 

gå med”. Klicka på den knappen.  

5. Vänta tills du blir insläppt i mötet av den som bjudit in dig.  

Steg 3: Delta i mötet 
När du kommit in i mötet finns några knappar som är bra att ha koll på: 

● När du håller musen över den stora bilden ser du längst ner i fönstret kontrollerna för 

att inaktivera/aktivera mikrofon, lägga på luren och inaktivera/aktivera webbkamera. 

● Längst ner till höger i fönstret finns tre prickar. Där kan du ändra layout och 

inställningar (vilken mikrofon/webbkamera som används). Standardlayouten 

innebär att du ser den som talar stort och att bilden växlar automatiskt.  
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● Längst upp till höger ser du en ikon (pratpubbla) för att få upp chatten samt vilka 

som deltar i mötet.  

Under mötet ber vi dig följa följande regler: 

● Använd headset/hörlurar för att minska risken för rundgång i ljudet.  

● När du inte talar bör du inaktivera din mikrofon för att förbättra kvaliteten på 

upplevelsen för de andra i mötet. Aktivera igen när du får ordet. 

● Undvik störande bakgrundsljud som klickande på pennor, husdjur eller slammer med 

porslin.  

Begär ordet: 

Mötesledaren får klargöra i mötet hur man i detta sammanträde begär ordet. Idag finns två 

alternativ: 

● Skriv i chatten att du vill tala. Mötesledaren fördelar ordet.  

● När mötesledaren lämnar ordet fritt aktiverar du din mikrofon och tar ordet.  

 

På telefon/surfplatta 

Steg 1: Förbered dig och din enhet 
1. Sätt dig på ett ställe där du kan ha laddaren inkopplad i enheten. Videokonferens 

drar mycket ström. 

2. Koppla in ett headset/hörlurar med mikrofon.  

3. Ladda ner appen Google Meet från din enhets butik (Apple App Store eller Google 

Play). 

Steg 2: Anslut till mötet 
1. Klicka på länken  till mötet du fått dig tillskickad. Länken ska se ut ungefär så här 

https://meet.google.com/aaa-bbb-ccc (de sista tecknen är den unika koden för ditt 

möte). Länken ska öppna appen du just laddade ner.  

2. Första gången frågar kanske appen om tillstånd att använda mikrofon och kamera. 

Bevilja detta.  

3. Vänta tills du ser dig själv på skärmen och du kan trycka på knappen ”Be om att få gå 

med”. Klicka på den knappen.  

4. Vänta tills du blir insläppt i mötet av den som bjudit in dig.  

Steg 3: Delta i mötet 
När du kommit in i mötet finns några saker som är bra att ha koll på: 

● Klicka på bilden för att få upp kontrollerna för att inaktivera/aktivera mikrofon, lägga 

på luren och inaktivera/aktivera webbkamera. 

● Bilden växlar automatiskt till den som pratar. Om du vill låsa bilden på en person 

klickar du på den personen i listan. Lås upp genom att klicka på samma person igen.  

● Under bilden ser du ikoner för att växla mellan deltagare i mötet, chatt (pratpubbla) 

och information om mötet.  

Under mötet ber vi dig följa följande regler: 
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● Använd headset/hörlurar för att minska risken för rundgång i ljudet.  

● När du inte talar bör du inaktivera din mikrofon för att förbättra kvaliteten på 

upplevelsen för de andra i mötet. Aktivera igen när du får ordet. 

● Undvik störande bakgrundsljud som klickande på pennor, husdjur eller slammer med 

porslin.  

Begär ordet: 

Mötesledaren får klargöra i mötet hur man i detta sammanträde begär ordet. Idag finns två 

alternativ: 

● Skriv i chatten att du vill tala. Mötesledaren fördelar ordet.  

● När mötesledaren lämnar ordet fritt aktiverar du din mikrofon och tar ordet.  

 

Markus Holmström 2020-03-30  
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