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Zoom, en beskrivning  2020-11-28 

Den här beskrivningen är för Windowsdator hösten 2020. 

1. För dig som inte deltagit i ett möte tidigare 

Om du deltagit tidigare går du direkt vidare till punkten 2. Det är en fördel om du installerat 

programmet i förväg eftersom det sparar tid då du ansluter.  

Om du vill ladda ner och installera det ska du göra det från den officiella sidan: 

https://zoom.us/download där du väljer Download under ”Zoom Client for Meetings” 

Filen som laddas ner heter ZoomInstaller.exe och är ca 14 MB stor (h 2020). Den sparas i en 

Windowsdator som standard i mappen ”Hämtade filer”.  

Installera den men bry dig inte om att registrera dig. Det behöver du bara göra om du vill bjuda in 

till egna möten. Därefter behöver du bara vänta på din inbjudan via mejl. 

2. För dig som ska vara med i ett möte 

Du får vanligen en inbjudan i din mejl. (Ett schemalagt möte hamnar kanske först i din kalender.) 

Den inbjudan du får har rubriken ”Please join Zoom meeting in progress” om det inte är schemalagt 
och ser ut ungefär så här: (Ett schemalagt möte kan ha en mer anpassad rubrik.) 

 

Bry dig inte om ”Meeting ID” eller ”Passcode”. De är inbakade i länken som du ska klicka på. 

Därefter dröjer det en stund (tålamod), hur lång stund beror på hur kraftfull din dator är,  

innan antingen den här rutan 

    klicka Öppna Zoom Meetings 

eller den här syns 

 klicka Launch Meeting 

Om bägge syns, väljer du den övre. 

 

Snart syns du i bild och ska klicka i rutan ”Join with Video” 

Därefter kommer ytterligare en ruta där du ska klicka i ”Join with Computer Audio” 

https://zoom.us/download
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Du placeras nu ofta i ett väntrum och släpps snart in i mötet. 

 

Efterhand kommer alla deltagare att synas. (Om du deltar i ett schemalagt möte är det vanligt att 

du släpps in i mötet direkt utan att behöva vänta i väntrummet.) 

 

Som standard syns du och andra deltagare i en lång rad i ovankant. Du ändrar på det genom att 

klicka uppe i högra hörnet på ”View”, som visas då du flyttar musmarkören, och sedan välja 

”Gallery View”. Därefter syns alla deltagare på lika stora bilder. 

 

Längst ner i bild syns ett antal ikoner så fort du rör musmarkören över zoomfönstret. 

 

Längst till vänster finns en mikrofon, ”Mute”, som du kan stänga av och sätta på din mikrofon 

med genom att klicka på den. Om den är avstängd markeras det med en röd linje snett över. Om 

du klickar på ^ kan du växla mellan olika mikrofoner om du har flera. Bredvid ”Mute” finns en 

kamera, ”Stop Video” med motsvarande funktion. 

Den gröna bilden ”Share Screen” använder värden för att kunna dela utvalda delar av sin egen 

skärm med alla deltagare. Värden har också möjlighet att låta deltagarna dela sina skärmar, men 

den möjligheten är avstängd som standard. 

Till vänster om ”Leave” finns ”Reactions” där du kan välja olika 

emojis att visa i din egen bild-ruta. I större möten brukar värden tysta 

”mjuta” alla andra deltagares mikrofoner och då kan du använda 

handklappningen eller tummen upp för att ge tecken att du har en 

fråga eller något du vill säga. Emojin försvinner automatiskt efter en 

liten stund. 

Längst till höger finns ”Leave” där du kan välja att lämna mötet. (Värden kan stoppa mötet för 

alla deltagare.)  

 


