
Gå med i ett videomöte 
Med Meet kan du ha videomöten med teammedlemmar över hela världen, när du vill – från en 
dator eller mobil enhet. 

1. Gå med från en kalenderhändelse  
2. Gå med från Meet 
3. Gå med via en möteslänksadress 
4. Att tänka på i hemma miljö 

 
1. Gå med från en kalenderhändelse 
 

1. I kalenderinbjudan för mötet klickar du på den händelse du vill gå med i 
2. Klicka på Gå med i Hangouts Meet (via länken i inbjudan) och klicka på Gå med nu i 

fönstret som öppnas.  

 
 
Om G Suite-administratören tillåter det kan du också gå med i en Microsoft® Outlook®-
kalenderhändelse. 
 
 
 
 
2. Gå med från Meet 

I Meet kan du välja en schemalagd händelse eller ange en möteskod. 

Välj en schemalagd händelse: 

1. I en webbläsare anger du https://meet.google.com/. 
2. Välj mötet från listan över schemalagda händelser. 
3. Klicka på Gå med nu. 



 
 
Obs! Ingen ljudsignal hörs för deltagare som går med efter den femte deltagaren och deras 
ljud stängs av automatiskt. 
 

 
Ange en möteskod: 

1. I en webbläsare anger du https://meet.google.com/. 
2. Klicka på Gå med i eller starta ett möte. 
3. Ange en möteskod. 

• Möteskoden är bokstäverna i slutet av möteslänken. Du behöver inte ange 
bindestreck. 

4. Klicka på Fortsätt och sedan på Gå med nu. 

 
 
 



3. Gå med via en möteslänkadress 

Ibland finns det inte tillräckligt med tid att planera ett möte och boka ett rum. Med Hangouts 
Meet kan du delta i ett improviserat videomöte genom att klicka på möteslänken som skickas 
till dig i ett sms eller e-postmeddelande. 

1. Klicka på möteslänken du fått via chattmeddelande eller e-post. 
2. Följ anvisningarna på skärmen och gå med i mötet. 

En befintlig deltagare kan behöva godkänna dig om du försöker gå med i en annan 
organisations möte eller inte har ett Google-konto. 

 
 

 
 

4. Att tänka på i hemma miljö 
 
Det finns ett antal grundläggande faktorer för att öka fokus även i det digitala mötet. Vi har 
stolpat ned några nyckelåtgärder att ha med sig in i mötet för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar.  
 

1. Stationera dig i ett rum med neutral bakgrund. Desto mer som händer i bakgrunden, 
desto mer ofokuserade blir dina åhörare. 

2. Belysningen i rummet är viktigt för att ställa dig som talare i strålkastarljuset. Rikta 
lampor i rummet den mån det går emot dig, framifrån och undvik motljus från fönster.  

3. Neutralisera ljud så gott det går. En tvättmaskin, TV/radio eller ventilation kommer störa 
mötet väsentligt.  

4. Under tiden du är tyst i mötet bör du stänga av din mikrofon.  
5. Informera de du bor med att du skall in i möte för att undvika oväntade sällskap. 

Oplanerade händelser bidrar till att du tappar fokus.  
6. Håll ett behagligt avstånd till kameran. Ditt kroppsspråk är minst lika viktigt i den digitala 

världen.  
7. Undvik utomhusmiljö där både ljussättning och ljudnivåer är okontrollerbart.  


