
Zoom guide



Koppla upp dig via en dator 

Steg för steg om du vill installera zoom 
på din datorn
1. Installera gärna programvaran zoom på din dator redan nu genom att 

klicka på länken: https://zoom.us/test

2. När mötesinbjudan kommer via mejl  klickar du bara på länken och zoom 
startar automatiskt.

3. Välj Join with Video

4. Välj Using Computer Audio

5. Se olika mötesinställningar på sidan 4.

Steg för steg via browser om du inte 
får/vill installera zoom på datorn
1. Klicka på zoom-länken i inbjudan

2. Klicka Join from your Browser

3. Skriv in ditt namn 

4. Välj Agree

5. Se olika mötesinställningar på sidan 3.

Sid 2

Bästa 

användarupplevelsen 

med zoom installerat.

https://zoom.us/test


Klicka på Join Audio 

och klicka därefter på

knappen Join Audio 

by Computer. Slå på din 

video.

Chatta med enskild deltagare 

eller alla.

Om du har tekniska problem 

skriv till oss i chatten

Zoom funktioner om du anslutit via Browser
Du ser den som

talar i Speaker view

Sid 3

Du kan endast

ändra

storleken på

din egen

videobildOBS!

Du måste svara

Ok på följd

frågorna. Tillåt

Zoom access till 

Mikrofon och

videokamera.



Välj Speaker view för

att bara se den som

talar. 

Välj Galleri view 

för att se  alla i

motet.

Växla vyer på en dator med zoom installerat

Stäng av

och sätt på 

din mikrofon. 

Stäng av

och sätt på 

din video. 
Sid 4

Chatta med enskild deltagare 

eller alla.

Om du har tekniska problem 

skriv till oss i chatten.



Koppla upp dig via en läsplatta eller 
mobiltelefon 

Steg för steg
1. Du behöver installera appen zoom meeting (appstore/google play).

2. Trycka på möteslänken.

3. Klicka på Join with Video

4. Klicka på Call using Internet Audio

5. Se olika mötesinställningar på sidan 6 och 7.

Sid 5

Klicka inte på 
något! vänta 
bara på att bli 
insläppt.



Stäng av och 

sätt på din 

video.

…
More

Mobil-
telefon
(och Android surfplatta)

Stäng av och 

sätt på din 

mikrofon.

Sid 6

Växla mellan galleri och

speaker view genom att

svepa fingret över

skärmen åt vänster för

galleri view och åt

höger för speaker view.

Klicka på More och

Välj Chat för att

skriva till alla eller

en viss person på

mötet.

Peta till på

skärmen så

visar sig 

funktions-

knapparna

längst ner.



…
More

Ipad
(För Android 
surfplatta gäller 
samma instruktion 
som för mobil-
telefonen sid 7)

Tryck till på skärmen, då

visar sig en knapp uppe till 

vänster på skärmen. Switch 

to Speaker view eller Switch 

to Galleri view.

Sid 7

Stäng av

och sätt på 

din 

mikrofon. 

Stäng av

och sätt på 

din video. 

Chatta med enskild 

deltagare eller alla.

Om du har tekniska 

problem skriv till oss i 

chatten


