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LÄNKSAMLING FÖR VIDEOMÖTEN 

Microsoft Teams 
Teams går att använda kostnadsfritt, här kan du läsa mer om detta. 

Välkommen till teams. 

Hjälp och utbildning 

Vad är teams? 

Logga in och kom igång. 

Videoutbildning i teams. 

Länklista möten och samtal. 

Ansluta till ett möte. 

Zoom 
Zoom har en gratisvariant där du kan ha samtal med upp till 100 personer. Tidsgräns 
för möten med fler än 2 deltagare är 40 minuter. För 2 deltagare är tiden 
obegränsad.  

Här kan du läsa mer om deras priser och olika planer. 

Hur du kommer igång. 

Administratörsträning 
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https://support.microsoft.com/sv-se/office/v%C3%A4lkommen-till-microsoft-teams-kostnadsfritt-6d79a648-6913-4696-9237-ed13de64ae3c
https://support.microsoft.com/sv-se/office/v%c3%a4lkommen-till-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12?ui=sv-se&rs=sv-se&ad=se
https://support.office.com/sv-SE/teams
https://support.microsoft.com/sv-se/office/video-vad-%C3%A4r-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d
https://support.microsoft.com/sv-se/office/logga-in-och-kom-ig%C3%A5ng-med-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937
https://support.office.com/sv-se/article/videoutbildning-f%C3%B6r-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/sv-se/article/m%c3%b6ten-och-samtal-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE
https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-m%C3%B6te-i-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9
https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/
https://livetraining.zoom.us/rec/play/ucYoIumtq243G9fAswSDUPArW9W-eKis1Cga8_EPmk7mAnFQMAevZ7IQZefBr9eLpOtBNxuUZZ4WFxrQ?continueMode=true&_x_zm_rtaid=yy0UsZ4aQ-2VF4Ctrxg9hQ.1586307928164.ae198283bdefdd7f179e937ff264f1df&_x_zm_rhtaid=839&_ga=2.135244337.1688468863.1591796131-1960507758.1588079879
https://livetraining.zoom.us/rec/play/vJYuI-H-rj83S4LA4QSDVPd7W47oKP6s2igZ_vIOyhywBiQEM1qmN-YaNOWUGlMcwfQyTbGUsxiOsHeU?continueMode=true&_x_zm_rtaid=yy0UsZ4aQ-2VF4Ctrxg9hQ.1586307928164.ae198283bdefdd7f179e937ff264f1df&_x_zm_rhtaid=839&_ga=2.201330193.1688468863.1591796131-1960507758.1588079879
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Google meet (hette tidigare Hangouts) 
Googles plattform för videomöten. Det finns en gratisversion men använder man G 
suite finns fler funktioner. Användare utan G Suite (som använder Google Meet med 
ett personligt Google-konto) kan ha högst 100 deltagare i ett möte. 

Så funkar det 

Support 

Krav för att använda Google meet 

Lathund 

Detta var bara 3 exempel på program, det finns såklart även andra plattformar. 
Beroende på dina behov kan olika program vara att föredra. Använder ni Outlook 
kan Teams vara ett bra alternativ medan G-mail användare kanske föredrar Google 
meet. Då det finns gratisversioner kan man testa sig fram och se vilket program 
man föredrar. 

En tumregel vid större videomöten är att man stänger av sin mikrofon när man inte 
pratar. Detta för att minska störande ljud under mötet. 

Ska du hålla en föreläsning för en större grupp kan du be alla att stänga av sina 
mikrofoner samt att de använder chattfunktionen för frågor. Det kan lätt bli rörigt 
om många personer ska komma till tals samtidigt. 

Dessa program har även appar för användning med en smartphone. Deltagarna 
behöver alltså inte ha en dator för att kunna delta. 

https://meet.google.com/
https://apps.google.com/intl/sv/meet/how-it-works/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-SE-all-sv-dr-bkws-all-all-trial-b-googlemeet-1008069&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_438088100298-ADGP_Hybrid+%7C+AW+SEM+%7C+BKWS+~+BMM_M:1_SE_SV_Neutral_Google+Misc-KWID_43700053930734546-kwd-890784766-userloc_9062474&utm_term=KW_%2Bgoogle-ST_%2Bgoogle&gclid=Cj0KCQjwoaz3BRDnARIsAF1RfLeKVQQx1RaV1VzCI2EQNIizIon4_25ycP_BWG1JBaUN4WEE7J2f0WsaAlatEALw_wcB
https://support.google.com/meet/?hl=sv%23topic=7306097
https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=sv&ref_topic=7306097
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=sv&ref_topic=7306097&visit_id=637273929119078423-3305619201&rd=1



