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1. Åtkomstkrav för Hangout Meets 

• Administrera en organisation: En G Suite-administratör måste aktivera Meet för 
organisationen. Kontakta administratören och be om hjälp om du inte kan öppna Meet. 

• Starta möte: Om du vill skapa ett videomöte måste du vara inloggad på ett G Suite-
konto. 

• Gå med i möte: Om du vill gå med i ett videomöte behöver du inte ha ett G Suite-
konto, däremot måste du ha Meet-appen eller en webbläsare som stöds (information 
finns under ”krav för videomöten”).  

• Övrigt: Alla inom eller utanför organisationen kan gå med genom att välja länken eller 
ange mötes-id:t. Personer utanför organisationen som inte är inbjudna måste 
godkännas av mötesdeltagare i din organisation. Detta omfattar användare som inte är 
inloggade på ett G Suite-konto. 

 
2. Krav för videomöten 

Innan du startar ett videomöte ska du kontrollera att du använder utrustning som stöder 
Hangouts Meet. 

a. Använda ett operativsystem som stöds: 

Meet stöder den nuvarande versionen och de två tidigare huvudversionerna av 
operativsystemen nedan: 

• Apple® macOS 
• Microsoft® Windows® 
• Chrome OS 
• Ubuntu® och andra Debian-baserade Linux®-distributioner 

b. Använda en webbläsare som stöds: 

Meet fungerar med den aktuella versionen av webbläsarna nedan: 

• webbläsaren Chrome  
• Mozilla® Firefox® 



• Microsoft® Edge® 
• Apple® Safari® 

Meet har begränsat stöd i Microsoft Internet Explorer ® 11, Microsoft Edge ger en bättre Meet-
upplevelse. Om du vill använda Internet Explorer för Hangouts måste du installera ett 
pluginprogram för Meet. Ladda ned och installera den senaste versionen av pluginprogrammet 
för Google Video-support. 

Tips! Om din webbläsare inte har stöd för Meet-videomöten kan du ringa in med telefonnumret 
och pinkoden som tillhandahålls av den som organiserar mötet. 

c. Ge Meet åtkomst till kameran och mikrofonen 
 
Innan du börjar använda Meet måste du tillåta åtkomst till datorns kamera och mikrofon. 

Tillåta åtkomst första gången du använder Meet 

1. Gå till startsidan för Meet i en webbläsare. 
2. Klicka på Starta ett nytt möte. 
3. Klicka på Tillåt. 

Ändra inställningarna om du vill tillåta åtkomst 

Om du inte blir ombedd att tillåta åtkomst eller om du har blockerat tillgången tidigare kan du 
ändra inställningarna. 

1. Gå till startsidan för Meet i en webbläsare. 
2. Klicka på Starta ett nytt möte. 
3. Längst upp till höger klickar du på Kamera blockerad. 
4. Klicka på Tillåt alltid att https://hangouts.google.com får åtkomst till din kamera och 

mikrofon. 
5. Klicka på Klar. Videomötet ansluts automatiskt. Om du inte ser att mötet uppdateras 

avslutar och öppnar du mötet igen. 

d. Ytterligare krav på maskinvara och nätverk 

För Meet-videomöten behöver du: 

• En bredbandsanslutning till internet. Mer information finns i avsnittet Förbered 
nätverket. 

• En inbyggd webbkamera eller en extern USB-kamera 
Obs! Andra enheter, som virtuella kameror, kanske inte fungerar med Meet. 

• 2.2 GHz Intel 2:a generationen i3/i5 /i7, AMD-ekvivalent eller bättre processor krävs för 
HD-videostöd. 

e. Förbered nätverket 

Skapa videomöten med hög kvalitet i Hangouts Meet genom att konfigurera ditt nätverk så att 
Meet effektivt kan kommunicera med Google-infrastrukturen. 



Du ska: 

• se till att Meet-trafiken har en kort väg till internet 
• undvika proxyer, paketinspektion, protokollanalysatorer och tjänstekvalitet (QoS) 
• mäta och optimera latens, bandbredd och ditt Wi-Fi-nätverk. 

Vänligen kontakta Krouli på +46 72 313 66 93 om du fortfarande har tekniska utmaningar i 
systemet.   

 
3. 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.  


