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GUIDE TILL DIGITALA MÖTEN 
 
På vår hemsida finns en länk som 
inbjuder till något slags möte.  
Det första du ska göra är att klicka 
på länken.  
En länk är ofta blå och är dessutom 
ibland underlinjerad. 
När du klickat på länken startas en 
process. 
 
Första gången du gör detta 
kommer din dator att vilja installera 
ett program. Det kan verka 
krångligt, men egentligen behöver 
du bara bekräfta varje steg, d.v.s. 
klicka ”OK” när datorn (eller 
telefonen) frågar om lov.  
För att starta installationen laddar 
du ner programmet genom att 
klicka på länken ”Download Now” 
d.v.s. Starta Nedladdningen. 
 
 
Använder du en telefon istället för 
en dator ska du göra på samma 
sätt. Du klickar på länken för att 
ladda ner ditt program när 
telefonen frågar om du vill göra 
det. Du säger att det är OK varje 
gång den frågar om lov. I annat fall 
avbryter du processen. 
 
 
Goda nyheter: Det här gäller bara 
första gången du använder ”Zoom”. 
Nästa gång är programmet redan 
installerat och du tas direkt till 
mötet. 
 
 
Än en gång: Varje gång datorn eller 
telefonen frågar om lov att gå 
vidare bekräftar du det genom att 
klicka OK.  
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Installationen börjar. Den tar en liten stund. 
Tålamod… nästa gång blir det enklare. Då kommer 
du bara att behöva klicka på välkomstlänken och 
bekräfta att du vill delta i mötet… samt koppla in 
mikrofon och högtalare. Vi återkommer till det… 
 
 
 

 

Nu är installationen färdig. Det ser så 
klart ut på annat sätt på din 
telefonskärm men det är samma 
process.  
 
 
Efter detta kommer du till 
startskärmen igen. Nästa gång, när 
programmet redan är installerat 
kommer du hit direkt.  
Nu behöver du klicka på den stora blå 
knappen ”Launch Meeting” d.v.s. 
Starta Mötet. 
 
 
 
Ibland får du bekräfta det igen. Då kan 
det se ut som på bilden till vänster. 
Det ser lite olika ut p.g.a. vad för slags 
dator eller telefon du har. Principen är 
dock enkel. Klicka på OK och I Agree, 
d.v.s. bekräfta att du vill in på det där 
mötet. Svårare är det inte. 
 
 
 
 
 
 
Sådär. Äntligen är du på väg in i 
mötet. Men först ska du presentera 
dig för de andra. Det gör du genom att 
skriva in ditt namn. Samma sak för dig 
som använder en telefon. Skriv gärna 
både för- och efternamn. 
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Nu har du knackat på dörren. 
Mötets värd ser nu att du vill 
komma in i mötet. Du väntar bara 
på att bli insläppt.  
 
 
 
 
 
 
En sista viktig sak. Och den är 
verkligen viktig. Missar du det här 
kommer du inte att kunna höra 
eller prata med de andra. Du 
måste bekräfta att du vill använda 
datorns eller telefonens 
ljudsystem. Det gör du genom att 
klicka på ”Join Computer Audio”. 
När du gjort det kommer 
programmet att använda din 
dators ljudsystem, eller, om du 
hellre använder en telefon, din 
telefonens ljudsystem.  
 
 
 
Mötet kan börja. Mötesledaren 
hjälper dig in så att du kan 
presentera dig. Se bara till att du 
markerar att din mikrofon är 
påslagen när du vill prata. När du 
inte vill prata är det bra om den 
är avslagen. Och självklart vill vi 
se dig, så se till att din kamera är 
påslagen.  Men ingen panik. Om 
du inte förstod det där sista kan 
mötesledaren hjälpa dig med det.  
 
 

Vi tycker mycket om att mötas. Zoom är ett bra verktyg för det. Och nu när tekniken är 
avklarad kan vi fokusera på det viktiga, d.v.s. på samtalet. Väl mött! 


