
Lathund till Google Meet på datorn  
Har du fått en mötesinbjudan? 
 
Ansluta till mötet 
Inbjudna deltagare ansluter till mötet via något av nedan alternativ: 
 
● Direkt från mötet i Google kalendern via länken under Anslutningsinfo 
● Surfa in på meet.google.com och välja mötet ifrån listan över schemalagda möten. 
● Klicka på möteslänken som skickats till dig via Gmail eller annan textapp 
● Surfa in på meet.google.com och välja alternativet Använd en möteskod. Skriv in 
möteskoden för det redan skapade mötet. 
Möteskoden är unik för mötet och består av ett antal bokstäver efter meet.google.com i 
möteslänken. Exempelvis meet.google.com/tww-cxcg-vhm 
 
I välkomstfönstret ansluter du till mötet genom att klicka du på knappen Anslut till möte. 
 

 
 
 

 
 
1. Mötesinformation 

➔ Här visas information om pågående möte. Här kan du även kopiera 
mötes informationen och skicka vidare till ytterligare deltagare. “Dial-in” 
nummer samt mötes PIN-kod kan även hämtas härifrån. 
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2.  Kamera/mikrofon 
➔ Slå av/på kameran eller mikrofonen. 
Lämna samtal 
➔ Avsluta videosamtalet 

 
3.  Personer 

➔ Växla mellan deltagarnas video/presentation 
➔ Stänga av ljudet för en deltagare (tex vid störningar eller eko) 
➔ Ta bort en deltagare från mötet 
Notera: endast personer i samma organisation som mötesorganisatören 
kan ta bort en deltagare från mötet. 

 
Chatta 
➔ Via chatten kan du föra en textdiskussion mellan alla deltagare. 
Notera: Chattmeddelanden är synliga för alla deltagare i mötet. 
När du lämnar mötet så försvinner också chattmeddelandena. 

 
4.  Presentera 

➔ Klicka på ikonen för presentera och välj därefter att dela hela skärmen eller 
endast utvalda fönster (Appfönster). 

 
5.  Fler alternativ 

➔ Här kan du välja helskärmsläge samt göra inställningar för kamera, 
mikrofon, högtalare samt upplösningen på videomötet (användbart vid 
dålig bandbredd). 

 

Ringa in till ett möte - utan eller med app 
En ny och användbar funktion i Meet är möjligheten att ringa in till ett möte istället för 
att använda Meet appen. För varje möte som skapats med Meet genereras automatiskt 
en PIN-kod för inringning till mötet. 
 
Om deltagaren har tillgång till Google kalendern på telefonen och är inbjuden: 

●  Gå in på mötet via Google kalendern från telefonen och klicka på sektionen Delta per 
telefon för att ringa Dial-in numret. När du väl kommit fram så får du upp en dialogruta 
om du vill skicka PIN-koden för mötet. Tryck på Ja och du slipper således manuellt knappa 
in koden. Även om det naturligtvis också är ok att göra det om man nu vill. 

I annat fall: 
● Ring Dial-in numret som står i mötesinformationen och knappa in PIN-koden för mötet 

följt av #. 
 
Deltagarna som ringt in kommer upp i deltagarlistan med sitt telefonnummer som deltagarnamn. 
 
Avsluta mötet 
Du avslutar mötet genom att helt enkelt lägga på med den röda luren i kontrollmenyn i Meet 
fönstret. 
 


