
  

Du behöver: 

• PC, Mac eller smartphone med internet 

• Headset med mikrofon 

Gå med i möte via dator (PC): 

1. Du ska ha fått en länk till ett videomöte av din ledare, vanligtvis via e-post. 

Den ser ut ungefär så här:  

https://zoom.us/j/75118839?pwd=NDZzeGtybUd1aDAxbHRrRC8wZHMzU 

 

2. Klicka på länken. Länken öppnas nu i din webbläsare och en fil laddas ner 

automatiskt. Om filen inte laddas ner, klicka på ”download & run Zoom”. Om 

du har installerat Zoom sedan tidigare så klickar du på ”click here” och kan 

hoppa till steg 7.

 

  



3. Kör filen när den laddats ner. På bilden nedan visas hur det ser ut i 

webbläsaren Chrome, och där klickar du på filen nere till vänster. I andra 

webbläsare ser det annorlunda ut, i dem får du leta rätt på den nedladdade 

filen och köra den. 

 

 

 

4. Nu installeras Zoom på din dator: 

 

  



5. Skriv in ditt namn och klicka på ”Join meeting” 

 

  



6. För att kunna använda Zoom så behöver du gå med på ”Terms of Service” och 

”Privacy Policy”. Om du går med på det så klicka på ”I Agree” 

 

7. Nu visas en förhandsgranskning av den video du visar från din webbkamera. 

Se till att du syns på videon och klicka därefter på ”Join with Video” 

 

 

  



8. Nu klickar du på ”Join with Computer Audio” vilket helt enkelt betyder att 

ljudet som kommer från din mikrofon kommer att användas i Zoom. 

 

  



9. Nu är du med på mötet! Några saker som är bra att känna till under mötet är 

dessa: 

a. Klicka på ”Mute” längst till vänster för att stänga av ljudet från din 

mikrofon. Klicka på samma knapp som nu heter ”Unmute” för att sätta 

på din mikrofon igen. 

b. Klicka på ”Stop Video” till vänster för att sluta visa video från din 

webbkamera. Klicka på samma knapp som nu heter ”Start Video” för att 

börja visa video från din webbkamera igen. 

 

c. Klicka på ”Chat” för att kunna skriva i textchatten och se vad andra 

skriver. 

 

d. Klicka på ”Leave Meeting” längst till höger för att lämna mötet 

 

 

 


