MP LUNDS
GOOGLE-GRUPPER

Författare: Linn Rosenkvist
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Den nya IT-strukturen börjar nu växa fram och en viktig del i den är Google-grupper. Det ﬁnns ﬂera
olika typer av Google-grupper och de fungerar på lite olika sätt. Här kommer jag att beskriva den
vanligaste typen av grupp, den som Google kallar e-postlista, med de inställningar som jag vanligtvis
använder när jag skapar grupper. Nästan alla MP Lunds grupper är av denna typ. Jag har samlat
informationen i form av frågor och svar för att det ska bli lätt att hitta svaret på dina frågor.

Behöver jag ett Google-konto?
Det är inte nödvändigt att ha ett Google-konto för att kunna delta i MP Lunds grupper. Allt du behöver är
en e-postadress. Dock ﬁnns det ﬂera fördelar med att skaffa ett Google-konto:
• Du får tillgång till ﬂer funktioner och ett mer användarvänligt gränssnitt.
• Du kan läsa meddelanden i gruppen i ett webbforum istället för att få allt skickat till din e-postadress.
• Du får tillgång till dokument som MP Lund lägger upp i Google Drive, t ex protokoll och styrdokument.
Allt ﬁnns inte på plats ännu, men kommer inom kort.
I avsnittet ”Hur använder jag grupperna?” på sidan 5 kan du läsa mer om vad som skiljer sig åt mellan de
olika sätten att använda Google-grupperna. Något som kan uppfattas som en nackdel med ett Google-konto
är integritetsaspekten. För att skapa ett Google-konto måste du godkänna användarvillkoren för Googlekonton. Läs mer under ”Hur behandlas mina personuppgifter?” på sidan 12.
Det är bäst att börja med att ta ställning till om du ska använda ett Google-konto eller inte innan du går med
i en grupp. Skulle du ångra dig längre fram går det att byta, men det blir lite krångligare.

Hur går jag med i en grupp?
Beroende på inställningarna för den aktuella google-gruppen ﬁnns det olika sätt att gå med. MP Lund har
två typer av grupper, sådana där vem som helst får ansöka om medlemskap och sådana som man blir medlem i genom en personlig inbjudan.

Att ansöka om medlemskap
För att göra det enkelt att gå med i de grupper som är gemensamma för hela MP Lund har jag skapat en
särskild behörighetsgrupp. Genom att gå med i den gruppen får du tillgång till alla grupper som är gemensamma för hela MP Lund. Du behöver alltså inte ansöka om medlemskap för varje enskild grupp. Om du
är ansluten till gruppen med hjälp av ett Google-konto (se nedan) får du dessutom tillgång till MP Lunds
dokumentarkiv i Google Drive när det blir färdigt. Grupper som inte är gemensamma för hela avdelningen,
t ex arbetsgruppernas diskussionsgrupper, måste du dock gå med i separat (se nedan).
Gör såhär för att gå med i behörighetsgruppen:
1. Gå till https://groups.google.com/a/mp.se/forum/#!forum/behorighetslista-lund
2. Klicka på ”Ansök om att bli medlem”/”Apply for membership” (se bild på nästa sida).
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3. Fyll i formuläret (se bild nedan). Under ”Hur vill du läsa den här gruppen?” ställer du in om du vill få
meddelanden från gruppen via e-post, få sammanfattningar via e-post eller om du vill läsa på gruppens
webbforum. Om du inte har ett Google-konto måste du välja alternativet ”E-post”. Den inställning du väljer här kommer att gälla för alla de grupper som är gemensamma för hela MP Lund (t ex Medlemsdiskussion Lund och Medlemsinformation Lund). Om du vill ha olika inställningar för olika grupper, kontakta
linn.rosenkvist@mp.se.
Under ”Vilket smeknamn vill du att personerna i den här gruppen ska se?” ska du fylla i ditt riktiga namn
(för- och efternamn) så att andra medlemmar vet vem du är när ni diskuterar i forumet.
Meddelanden som skickas via formuläret kommer till mig.
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Gmail

Drive

Kalender

Mer
Anette Amårtensson

Dela

Grupper
Mina grupper
Startsida
Mina diskussioner
Stjärnmärkta

Behörighetslista Lund
Du måste vara medlem för att kunna läsa och delta i gruppen.
Ansök om att bli medlem
Rapportera den här gruppen

Favoriter
Klicka på en grupps
stjärnikon om du vill
lägga till gruppen
bland dina favoriter
Nyligen visade
AU Lund
Styrelsen MP Lund
Lund
Medlemsnytt
KommunLandsti…
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4. När du fyllt i formuläret klickar du på ”Tillämpa på den här gruppen”.
När du skickat en förfrågan om att gå med får jag som ansvarig för gruppen ett meddelande. Då går jag in
i medlemsregistret och kontrollerar om du är medlem. Är du det godkänner jag dig så att du får tillgång till
gruppen Behörighetslista Lund. Denna grupp är i sig inte till för diskussion eller information, men genom
att vara med i den får du tillgång till övriga grupper som är gemensamma för hela MP Lund. Du ser när du
fått din ansökan beviljad genom att du får ett välkomstmeddelande. Det kan ta några dagar eftersom jag
inte arbetar alla dagar i veckan.
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Att gå med i grupper som kräver personlig inbjudan
Grupper som vänder sig till en grupp särskilt intresserade snarare än alla medlemmar, exempelvis gruppen
för förtroendevalda och arbetsgruppernas Google-grupper, kräver en personlig inbjudan. Inbjudan skickas
till din e-postadress och du går med genom att klicka på länken nedanför texten i meddelandet. Om du vill
vara med i en grupp, men inte fått någon inbjudan, hör av dig till mig på linn.rosenkvist@mp.se.
När du får en inbjudan, tänk på att gå med i gruppen direkt eftersom inbjudan bara är giltig i en vecka. Om
giltighetstiden har gått ut, hör av dig till mig på linn.rosenkvist@mp.se så att jag kan skicka en ny inbjudan.

Exempel på inbjudan till en Google-grupp. För att gå med klickar du på länken under
meddelandetexten.

Om det inte fungerar att gå med i en grupp
Om du får problem när du försöker ansluta dig till en grupp kan du börja med att titta i felsökningstabellen
på sidan 13. Om det ändå inte fungerar kan du skicka ett mail till linn.rosenkvist@mp.se så kan jag lägga
till dig manuellt.
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Hur använder jag grupperna?
Det ﬁnns två sätt att använda en grupp.
1. Som traditionell e-postlista
Meddlanden från gruppen kommer till din vanliga e-postadress. Inget Google-konto krävs.
2. Via gruppens internetforum
Meddelanden kan läsas på gruppens internetforum (påminner lite om vårt gamla system gittans konferensmappar). Du väljer själv om du även vill ha meddelanden skickade tilll din e-postadress eller inte. Googlekonto krävs (se nedan under ”Att använda gruppen via dess internetforum”).
Varje deltagare i gruppen kan själv välja på vilket sätt hen vill använda gruppen oberoende av hur andra deltagare gör. Oavsett vilken metod du väljer får du tillgång till alla meddeladen som skickas till gruppen och
har möjlighet att själv göra inlägg. Väljer du att använda gruppens internetforum får du dessutom tillgång
till ytterligare funktioner. Forumet är ganska lättanvänt, men behöver du hjälp kan du läsa mer nedan.

Att använda gruppen som e-postlista
Om du väljer att använda gruppen som en e-postlista får du allt som skrivs i gruppen skickat till din e-post.
För att använda listorna på detta sätt behöver du inte ha något Google-konto, utan vilket e-postkonto som
helst går bra. Meddelandena kommer till den e-postadress som du blivit ansluten till gruppen med, vanligen
den adress dit du ﬁck inbjudan till gruppen.
Läsa meddelanden
Meddelandena kommer som vanliga mail till den e-postadress som du är ansluten till gruppen med. För att
läsa dem gör du precis som du brukar när du läser inkommande mail.
Svara på meddelanden
Om du vill svara på ett meddelande i gruppen är det viktigt att du väljer “svara alla” för att skicka till hela
gruppen. Vill du bara svara författaren väljer du “svara”. I vissa grupper, exempelvis Medlemsdiskussion
Lund, går det bara att svara alla.
Skapa ett nytt meddelande i e-postgruppen
Om du själv vill starta en ny diskussionstråd skickar du ett vanligt e-postmeddelande till gruppens e-postadress. Adressen till gruppen hittar du längst ner i meddelanden som är skickade från gruppen. Medlemsdiskussion Lund har t ex adressen medlemsdiskussion-lund@mp.se.
Preﬁx
För att det ska vara lätt att se från vilken grupp meddelandena är skickade har jag ställt in att preﬁx ska
användas. För meddelanden i gruppen Medlemsdiskussion Lund börjar t ex ämnesraden alltid med [Medlemsdiskussion Lund]. Detta preﬁx läggs till automatiskt och är alltså ingenting du behöver skriva till
själv när du skickar till gruppen. (Detta gäller för grupper som jag skapat, det är inte säkert att alla gruppadministratörer använder preﬁx.)

Att använda gruppen via dess internetforum
För att kunna använda grupperna via webbgränssnittet behöver du ett Google-konto. Om du har en Gmailadress är den ett Google-konto som kan användas för att komma åt grupperna via webben. mp.se-adresser
är en form av Gmail-konton. Du kan även koppla ett Google-konto till din beﬁntliga e-postadress.
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Om du har ﬂera e-postadresser, kontrollera först så att det är Gmail-kontot du är ansluten till gruppen från
(alltså att det är till din Gmail-adress som meddelanden från gruppen kommer). Om du är ansluten till gruppen via en annan adress än din Gmail-adress kan du inte komma åt gruppen via Gmail-kontot. Om du vill
byta vilken e-postadress du är ansluten till gruppen med, skicka ett mail till mig på linn.rosenkvist@mp.se
så hjälper jag dig att ändra.
Om du inte har något Google-konto kan du skapa det gratis. Gå till adressen nedan och klicka på “Skapa ett
konto helt utan kostnad”. För att kunna skapa kontot måste du acceptera Googles användarvillkor (läs mer
under ”Hur behandlas mina personuppgifter?”).
https://www.google.com/accounts/Login
Logga in på forumet
1. För att logga in på forumet loggar du först in på ditt google-konto (t ex din Gmail). Då syns en svart
menyrad överst på sidan.
2. Klicka på “Grupper” i menyraden.

3. Klicka på “Mina grupper” på sidan som kommer upp. Du hittar mina grupper dels mitt på sidan, dels i
vänsterspalten.
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4. Du får nu upp en lista över de grupper du är med i. Klicka på den grupp du vill besöka så kommer du till
gruppens forum.

Om du inte får upp alla grupper du är med i kan det bero på att de tillhör olika ”organisationer”. I så fall
ﬁnns det en gul rad överst i listan ”Mina grupper”. Där står det ”Du tillhör även grupper i 1 annan organisation”. Klicka på ”visa” så visas vilken den andra organisationen är. Klicka på ”visa” igen så listas denna
organisations grupper.
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Översikt
I gruppens forum listas alla inlägg. Nedan visas en översikt över funktionerna i forumet.

1. Diskussionstrådar (ämnen)
2. Diskussionstråd som innehåller olästa inlägg. Tråden är markerad med fet stil.
3. Knapp för att starta ny diskussionstråd
4. Uppdatera
5. Markera alla diskussionstrådar som lästa
6. Filter. Kan t ex användas för att söka efter inlägg gjorda ett visst datum eller av en viss person.
7. Sökfunktion
8. Mina inställningar. Här kan du bl a ställa in om du vill ha e-postmeddelanden från gruppen eller
inte.
9. Inställningar. Här hittar du bl a inställningar för sidans utseende och en hjälpfunktion.
10. Medlemmar. Här ﬁnns en lista över alla medlemmar i gruppen.
11. Om. Här ﬁnns information om gruppen. Här hittar du även gruppens e-postadress om du vill
skriva till den utan att behöva logga in på forumet.
12. Navigationsfält
13. Knapp för att dölja navigationsfältet
14. Konto. Här kan du bl a logga ut från ditt Google-konto.
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Läsa inlägg
Klicka på en diskussionstråd i listan så får du upp alla inlägg i tråden. De inlägg du redan läst i forumet vid
ett tidigare tillfälle ligger så att man bara ser början av meddelandet medan de olästa inläggen ligger synliga
i sin helhet. (Vad du läst och inte läst via e-post påverkar inte hur inläggen visas i forumet.) Vill du ha fram
ett gammalt inlägg klickar du bara på det så ”vecklas” det ut. Klicka på pilen till vänster för att gå tillbaka
till listan över diskussionstrådar.

Exempel på diskussionstråd med två inlägg. Eftersom jag läst det ena inlägget tidigare syns bara
början av texten.
Svara på inlägg
Gå in i diskussionstråden om du inte redan är där. För att svara på det första meddelandet i tråden kan du
klicka på den röda knappen “Lägg upp svar” uppe i vänstra hörnet. För att svara på ett annat inlägg i tråden,
klicka på den dubbla pilen uppe till höger om det meddelande du vill svara på.
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Du får då upp en tom ruta där du kan skriva ditt svar. Du kan även lägga till e-postadresser om du vill skicka
kopior till personer som inte ﬁnns med på listan. Tryck på den gröna knappen ”Skapa inlägg” när du vill
skicka ditt inlägg. Om du ångrar dig kan du trycka ”Ignorera” istället.

När du svarar på ett inlägg läggs ditt svar upp i forumet och skickas ut på e-postlistan. Det ﬁnns även funktioner för att svara enbart författaren och att vidarebefordra meddelanden. Dem hittar du under den lilla
pilen till höger om den dubbla pilen. I vissa grupper går det bara att svara alla.
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Starta egen diskussionstråd
Se till att du inte är inne i någon redan existerande diskussionstråd. Klicka på den röda knappen ”Nytt
ämne” uppe till vänster. Skriv och skicka ditt inlägg på samma sätt som när du svarar i en redan existerande
tråd. Ditt meddelande läggs både upp i forumet och skickas ut på e-postlistan.

Ändra inställningar
Om du vill ändra dina inställningar, t ex göra så att du inte får meddelandena i gruppen skickade via e-post,
gå in under ”Mina inställningar”. Du får då upp en meny. Välj “Inställningar för medlemskap och e-post”
så kan du bestämma om du vill ha varje meddelande som e-post, om du vill ha sammanfattningar eller om
du inte alls vill ha e-postmeddelanden från gruppen.
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Logga ut
Du loggar ut genom att klicka på din e-postadress uppe i högra hörnet och välja ”Logga ut”.

Hur behandlas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Googles användarvillkor. Om du ansluter ett beﬁntligt
Google-konto eller skapar ett nytt behandlas dina personuppgifter i enlighet med de villkor som gäller för
Google-konton: http://www.google.se/intl/sv/policies/terms/regional.html
Skillnaden om du väljer att använda Google-grupperna utan ett Google-konto är att enbart din e-postadress
behöver registreras. Gruppen fungerar då som vilken e-postlista som helst. De meddelanden du skickar till
gruppen hanteras av Googles servrar. Detta kan jämföras med att skicka e-post till en Gmail-adress.
Oavsett vilket sätt du väljer för att ansluta dig till gruppen måste du godkänna de användarvillkor som gäller för gruppen. De framgår när du registrerar dig. Skillnaden mellan en grupp inom mp.se och en grupp
skapad genom Googles gratistjänster är att Miljöpartiet, inte Google, äger det material som läggs upp i
grupperna. (Google har dock rätt att ta bort olagligt material.)
MP Lunds Google-grupper vänder sig till medlemmar som vill ha uppdaterad information om vad som
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händer i lokalavdelningen eller i en viss grupp inom lokalavdelningen. All information som krävs för att du
ska kunna utöva dina demokratiska rättigheter i föreningen skickas med våra vanliga medlemsutskick och
kräver alltså inte att du går med i någon av Google-grupperna.

Hur skapar jag en grupp, exempelvis till
en arbetsgrupp?
Saknar du någon grupp? Kanske behöver din arbetsgrupp en egen e-postlista? Det bästa är om du i så fall
hör av dig till mig på linn.rosenkvist@mp.se så lägger jag upp gruppen åt er. På så sätt kan jag hjälpa er med
det praktiska kring gruppen och dessutom kan Google-gruppen lättare leva kvar även om arbetsgruppen t ex
byter sammankallande. Det ﬁnns också en juridisk aspekt i att skapa gruppen inom mp.se. Miljöpartiet blir
då ägare till allt material som läggs upp i gruppen till skillnad från i Googles gratislösningar.

Var kan jag få hjälp?
Skicka ett mail till linn.rosenkvist@mp.se om du behöver hjälp eller har frågor som du inte hittar svar på i
det här dokumentet.

Felsökning
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att gå med i gruppen. Din begäran om medlemskap
har inte hunnit behandlas. Eftersom jag arbetar deltid kan det
ta upp till 5-6 dagar innan jag
hunnit behandla din förfrågan. I
semestertider kan det ta betydligt
längre tid.
Gruppen tillåter bara särskilt
inbjudna medlemmar och du har
inte fått någon inbjudan.

Du har fått en inbjudan, men
giltighetstiden har gått ut. En
inbjudan är bara giltig i ungefär
en vecka.
Fortsättning nästa sida.
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Åtgärd
Ha tålamod :)

Skicka ett mail till
linn.rosenkvist@mp.se där du
berättar vilken grupp du vill gå
med i så får du en inbjudan om
det är förenligt med gruppens
regler för medlemskap.
Skicka ett mail till
linn.rosenkvist@mp.se så skickar
jag en ny inbjudan.

Problem
Jag är med i gruppen, men kommer inte åt gruppens internetforum.

Möjlig orsak
Du har inget Google-konto.

Åtgärd
Skapa ett Google-konto på
https://www.google.com/accounts/Login
Skicka ett mail till mig på
linn.rosenkvist@mp.se och berätta vilken e-postadress du vill byta
till och vilka grupper det gäller.

Du har ett Google-konto, men
ditt medlemskap i gruppen är
knutet till en annan e-postadress.
(T ex om du har fått inbjudan
till en annan e-postadress än din
Gmail.)
Du är med i Google-grupper som Byt vilken organisation som vitillhör ﬂera olika “organisation- sas. Se beskrivning på sidan 7.
er” och just nu visas de grupper
som tillhör en annan “organisation”.

Lista över MP Lunds Google-grupper
Här ﬁnns en lista över de Google-grupper som ﬁnns i MP Lund hittills. Fler kan tillkomma med tiden.
Grupp
Behörighetslista Lund

Vänder sig till
Medlemmar i MP Lund.
Medlemskap i denna
grupp krävs för att få
tillgång till gemensamma
grupper.

Medlemsdiskussion Lund

Medlemmar i MP Lund

Medlemsinformation Lund

Medlemmar i MP Lund

Information om aktiviteter med mera till alla
intresserade medlemmar

KF-gruppen Lund

MP Lunds ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
KF- och nämndsledamöter

Information och diskussion för KF-ledamöter/ersättare
Information till
ledamöter i KF och
nämnder
Information och diskussion för Kultur- och
utbildningsgruppen

Förtroendevalda MP Lund

Kultur- och utbildningsgruppen Intresserade medlemmar
i MP Lund
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Syfte
Administration av grupper. Medlemskap i denna
grupp ger automatiskt
medlemskap i Medlemsdiskussion och Medlemsinformation.
Diskussionsforum för
alla intresserade medlemmar

Sätt att gå med
Skicka förfrågan

Skicka förfrågan om att
gå med i Behörighetslista
Lund
Skicka förfrågan om att
gå med i Behörighetslista
Lund
Inbjudan*
Inbjudan*
Inbjudan*

Grupp
Sociala gruppen
MBP-gruppen MP Lund

Vänder sig till
Intresserade medlemmar
i MP Lund
Intresserade medlemmar
i MP Lund

Styrelsen MP Lund

Styrelseledamöter

AU Lund

AU-ledamöter

Valgruppen Lund

Valgruppens ledamöter

Syfte
Information och diskussion för Sociala gruppen
Information och diskussion för Miljö-, byggoch plangruppen
Information och diskussion för styrelsen
Information och diskussion för styrelsens
arbetsutskott
Information och diskussion för valgruppen

Sätt att gå med
Inbjudan*
Inbjudan*
Inbjudan*
Inbjudan*
Inbjudan*

* Skicka ett mail till linn.rosenkvist@mp.se för att få inbjudan. Vissa grupper är inte öppna för alla. Exempelvis är gruppen Styrelsen MP Lund bara till för styrelsens interna diskussioner.
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