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1. Registrera ett konto 
 

För att kunna använda Zoom behöver du först registrera dig. Du kan göra detta online 

via Zoom’s hemsida, eller genom att ladda ner appen “ZOOM Cloud Meetings” på 

din telefon. 

 

(I den här guiden kommer vi att utgå från Zooms hemsida och jobba via en dator med 

Windows 10, men stegen bör vara desamma eller väldigt liknande via andra datorer) 

 

[Svenska översättningar av engelska fraser kommer att stå inom hakparenteser] 

 

Det finns tyvärr ingen svensk version av Zooms hemsida, men för att komma till deras 

engelska hemsida kan du antingen googla “zoom meetings sign up” och klicka på det 

första resultatet av sökningen, eller klicka på följande länk: https://zoom.us/meetings 

 

Väl där ser du en knapp i mitten där det står “Sign Up, It’s Free” [Registrera dig, det 

är gratis]. Bredvid denna skriver du in den epostadress du vill använda för att 

registrera ditt konto på Zoom, och klickar sedan på den orangea knappen. 

 

 

 

 

https://zoom.us/meetings


Nu kommer det att dyka upp en ruta där de ber dig att bekräfta epostadressen du just 

skrev in. Tryck på den blå knappen där det står “Confirm” [Bekräfta] för att gå 

vidare. 

 

 

 

Din dator kan behöva tänka i några sekunder. När den har gjort det dyker en ny ruta 

upp på din skärm. Här blir du tillfrågad om du vill att Zoom ska kunna skicka 

nyhetsbrev och dylikt till dig. Om du går med på det klickar du bara på den orangea 

“Confirm”-knappen igen och bekräftar detta.  

 

(Väljer du detta kan du ignorera kommande förklaringar om övriga val kring 

nyhetsbrev) 

 

 



 

 

Om du vill se över dina val, vilket i det här fallet är hur ofta du vill att Zoom ska 

kunna skicka dig nyhetsbrev, klickar du istället på “Set Preferences” [Ställ in 

preferenser]. Det är en liten blå text som står precis under den orangea knappen. 

 

 

 

 



Nu öppnas ett nytt fönster, där du får tre val angående hur ofta du vill ha Zooms 

nyhetsbrev. Om du vill ha dessa en gång i veckan behöver du bara klicka på den 

orangea knappen där det står “Submit” [skicka]. Detta är för att datorn redan är 

inställd på “Once a week is good for me” [En gång i veckan funkar bra för mig], då 

det är valet som står längst upp. 

 

 

 

Om du istället skulle vilja få Zooms nyhetsbrev en gång i månaden så klickar du på 

“Only once a month, please” [Bara en gång i veckan, tack], och sedan på “Submit”. 

 

 



 

 

Till sist, om du inte vill ha några nyhetsbrev från Zoom, så klickar du på 

“Unsubscribe me entirely” [Avprenumerera mig helt], och sedan på “Submit”. 

 

 

 

När du har gjort ditt val får du upp en sida där det står “You will be missed” [Du 

kommer att saknas]. Här får du chansen att ångra dig och prenumerera på Zooms 

 



nyhetsbrev ändå. Om du mot all förmodan ångrar dig klickar du på “Resubscribe” 

[Prenumerera igen]. Annars kan du klicka bort det här fönstret nu. 

 

 

 

När du klickat bort det här fönstret bör du skickas tillbaka till sidan du var på förut.  

 

För dig som direkt valde att prenumerera på Zooms nyhetsbrev och inte gick igenom 

de föregående stegen är detta även var du bör ha omdirigerats. 

 

På den här sidan står det att Zoom har skickat ett meddelande till din epostadress.  

 

 

 



Skulle det vara så att du väntar och väntar och inte får något meddelande från dem 

kan du klicka på “Resend another email” [skicka ett till meddelande] på föregående 

skärm. 

 

 

 

Meddelandet du ska ha fått nu heter “Please activate your Zoom account”, och är 

skickat från “no-reply@zoom.us”. Öppna mailet och klicka på den stora blå 

knappen där det står “Activate Account” [Aktivera konto]. 

 

 

 

 



Nu öppnas ett nytt fönster, där de bekräftar att du har lyckats skapa ett konto på Zoom! 

Det återstår bara att fylla i ditt namn och välja ett lösenord, vilket du gör i fälten till 

vänster på den här sidan. Observera att lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, 

minst en bokstav, minst en siffra, och både stora och små bokstäver.  

 

I följande ordning fyller du i “First Name” [förnamn], “Last Name” [efternamn], 

“Password” [lösenord], och “Confirm Password” [bekräfta lösenord]. När du har 

gjort detta klickar du på den orangea knappen där det står “Continue” [Gå vidare]. 

 

 

 

Efter detta blir du tillfrågad om du vill bjuda in kollegor att skaffa Zoom. Om du vill 

göra detta fyller du i deras epostadresser i fälten där det står “name@domain.com”. 

Sedan klickar du i rutan nedan med namnet “I’m not a robot”, och bekräftar således 

att du inte är en robot. Efter detta klickar du på knappen “Invite” [Bjud in]. 

 

 



 

 

Om du inte vill bjuda in någon klickar du istället på den vita knappen där det står 

“Skip this step” [hoppa över det här steget]. 

 

 

 



Sist i din registrering frågar Zoom dig om du vill starta ett testmöte. Det föreslår jag 

att du hoppar över, och att du istället går till ditt färdiga konto genom att klicka på 

den vita knappen där det står “Go to my account” [Ta mig till mitt konto]. 

 

 

 
2. Logga in på ditt konto 
 

Nu när du har registrerat ditt konto är det äntligen dags att logga in! Om du precis gick 

igenom föregående steg för att registrera ett konto så är du redan inloggad. För 

säkerhets skull går vi ändå igenom hur du loggar in på ditt konto. Detta är också bra 

att veta när du loggar ut från ditt konto och behöver logga in igen. 

 

Gå till Zooms hemsida, antingen genom att googla “zoom meetings” och klicka på 

det första resultatet, eller genom att klicka på följande länk: https://zoom.us/ 

 

Kolla i det övre högra hörnet av skärmen, och klicka på den blå texten där det står 

“Sign In” [Logga in]. 

 

 

https://zoom.us/


 

 

Här skriver du in epostadressen du använde för att registrera ditt konto, och 

lösenordet du valde. Sedan klickar du på “Sign In” [Logga In]. 

 

 

 

Du loggas nu in, och kan äntligen börja bekanta dig med Zoom! 

 

 

 

 



3. Allmänna inställningar 
 

Första gången du loggar in på ditt konto kan det vara lite informationstexter och 

hjälprutor som dyker upp. Exempel på två sådana är rödmarkerade på bilden nedan. 

Dessa är bara att kryssa bort om de dyker upp, då informationen är överflödig för oss. 

 

  

 

Först kan det vara bra att bekanta dig med några grundläggande inställningar i 

Zoom. Som du ser direkt på startskärmen så finns det väldigt många inställningar. De 

flesta är överkurs, men en som kan vara användbar är veta om är den där du kan fylla 

i mer om ditt arbete, så att dina kollegor vet vem du är. Detta går du in på genom att 

klicka på den lilla blå texten i höjd med ditt namn, där det står “Edit” [Ändra]. 

 

 

 

 



Det som kan vara mest relevant för oss att fylla i här är tre saker. Du kan fylla i din 

position i er organisation under “Job Title”, namnet på er organisation under 

“Company”, och i vilken stad du bort under “Location”. När du har gjort detta 

klickar du på den blå knappen där det står “Save Changes” [Spara ändringar]. 

 

 

 

På startsidan kan du även lägga till en bild på dig själv, genom att klicka på “change” 

[ändra] under bilden på den grå gubben. 

 

 



 

Klicka bara på “Upload” [Ladda upp] i fönstret som dyker upp, bläddra bland bilderna 

på din dator, och klicka på “Save” [Spara]. 

 

 

 

Fler inställningar finns till vänster på din skärm, om du klickar på “Settings” 

[Inställningar]. 

 

 



 

 

Observera att majoriteten av dessa inställningar är överkurs och inte relevanta för 

oss, så bli inte avskräckt när du möts av samma syn som på bilden nedan, vilket kan 

kännas som ett oändligt antal inställningar när du nu ska scrolla ned på sidan. 

 

 

 

Så, scrolla till den fjärde inställningen du ser, som heter “Join before host” [Gå med 

före värden].  

 

 



Om du aktiverar den här inställningen kommer andra personer att kunna gå med i 

dina framtida videosamtal innan du själv har gjort det. Detta kan vara användbart 

om du skickar en inbjudan till ett samtal och dina deltagare är snabba på att gå med i 

det. Om några av dessa inte har använt Zoom förut ger det dem också möjlighet att 

bekanta sig med hur videosamtalen ser ut. 

 

Allt du behöver göra för att aktivera detta är att klicka på den grå knappen till höger 

om texten. Då blir knappen blå, och ditt val sparas automatiskt.  

 

 

 

Den sista allmänna inställningen som är bra att veta om är den åttonde på samma sida, 

som heter “Require a password for instant meetings” [Kräv ett lösenord för 

direktsamtal]. Den här inställningen är redan aktiverad. Det betyder att Zoom 

genererar ett lösenord varje gång du startar ett direktsamtal, vilket är den typen av 

videosamtal vi kommer att använda oss av. Det här lösenordet kommer deltagarna i 

dina direktsamtal behöva använda sig av för att gå med i samtalet. Om du vill att det 

inte ska krävas något lösenord för detta klickar du bara på den grå knappen till 

höger om texten, precis som du gjorde i det föregående steget. Ditt val sparas igen 

automatiskt. 

 

 



 

 

4. Bjuda in deltagare 
 

Nu när du har ett Zoom-konto, är inloggad på det, och har bekantat dig med några av 

programmets grundläggande inställningar så är det dags att lära dig hur du bjuder in 

personer att delta i dina direktsamtal. 

 

Du hittar den här funktionen på din startsida, som också är din profilsida. Om du inte 

redan befinner dig på denna klickar du på “Profile” [Profil]  i skärmens vänsterkant. 

 

 

 

Här ser du direkt något som heter “Personal Meeting ID” [Personlig identifikation för 

samtal]. Bara markera och kopiera länkadressen som står till höger, och skicka 

denna till personerna du vill bjuda in. 

 

 



 

Svårare än så är det inte! 

 
5. Starta ett videosamtal 
 

Nu är det äntligen dags att lära dig hur du startar ett videosamtal! Vi kommer som 

sagt använda oss av det som Zoom kallar för direktsamtal, vilket är det enklaste 

sättet att starta ett videosamtal. Du kommer säkert märka att det även finns en massa 

funktioner för att göra schemalagda möten, men dessa är överkurs. 

 

Innan du startar ditt direktsamtal är det smidigt om du redan har skickat länken för att 

bjuda in dina deltagare, men som vi kommer att förklara snart så kan du även bjuda 

in deltagare när samtalet har börjat. 

 

För att starta ett direktsamtal drar du din datormus till skärmens övre högra hörn, 

över den blå texten där det står “HOST A MEETING” [Var värd för ett möte]. Detta 

får en ruta med tre val att dyka upp. Endast de två första valen är relevanta för oss. 

Välj “With Video On” [Med video på] om du vill starta mötet med din kamera 

påslagen. Välj “With Video Off” om du vill starta det med din kamera avstängd. 

Observera att du sedan även kan slå av och på din kamera under mötets gång. 

 

 



 

 

När du har klickat på ditt val kan din dator behöva tänka i några sekunder. Sen 

omdirigeras du till en sida som kan se lite olika ut beroende på om du har använt 

Zoom innan, eller om detta är den första gången någon använder Zoom på din dator. 

 

Om du har använt Zoom innan är förmodligen även programmet installerat på din 

dator. Då bör du få upp följande skärm, med en ruta där din dator frågar dig om du 

vill starta programmet Zoom Meetings. Klicka då på knappen “Öppna Zoom 

Meetings”. 

 

 

 

 



Om du har använt programmet innan, men du inte får upp rutan om att gå med i 

mötet, klickar du på den blå texten längre ned på skärmen, där det står “Click here” 

[klicka här]. 

 

 

 

Om du mot all förmodan fortfarande inte lyckas komma in i samtalet efter att ha 

klickat på “click here” bör det dyka upp en ännu mindre blå text precis under denna. 

Där står det “Start from your browser” [Starta från din webbläsare]. Klicka på denna 

om inget annat har fungerat, så ska du bli omdirigerad direkt till ditt samtal. 

 

 

 

Du kan även välja att ladda ner appen Zoom till din dator, vilket också bör vara vad 

din dator frågar dig om du vill göra om det är den allra första gången du försöker 

starta ett videosamtal via Zoom. Om du inte automatiskt får upp den här förfrågan 

 



klickar du på den blå texten där det står “download & run Zoom” [ladda ner och kör 

Zoom]. 

 

 

 

Välj vart du vill spara installeringsfilen på din dator och klicka på “Spara”. Enklast 

brukar vara att spara den på ditt skrivbord, men det funkar vart du än lägger den. 

 

 

 

 



Nu kan du gå dit du har lagt installeringsfilen och klicka på den, men ännu enklare 

och snabbare är att bara klicka på filen där den dyker upp längst ner i det vänstra 

hörnet på din webbläsare. 

 

 

 

Nu behöver din dator tänka lite medan den installerar. Genom att installera 

programmet kommer det dock att gå snabbare att starta möten i framtiden. 

 

 

 

Nu kommer det förmodligen upp en fråga om Zoom får tillgång till din dator. Detta 

händer varje gång du installerar ett program. Klicka på “Ja”, och vänta på att Zoom 

startas automatiskt. 

 



Om du skulle stöta på problem när Zoom startar första gången efter att ha installerat 

programmet, exempelvis att det står att mötet inte har startat än, är det enklast att 

bara stänga ner rutan och gå tillbaka till din profilsida. Om du har loggats ut av 

någon anledning loggar du bara in igen, så hamnar du direkt på din profilsida. 

 

Här gör du precis som vi gjorde förut när vi försökte starta mötet första gången. 

Klicka på “HOST A MEETING”, och välj mellan “With video on” eller “With 

video off”. Den här gången när du omdirigeras till nästa sida kommer du se samma 

ruta som de som redan hade använt Zoom på sin dator såg. Gör som de gjorde och 

klicka på “Öppna Zoom Meetings”. 

 

 

 

Din dator kan behöva tänka i några sekunder, men sen bör ditt videosamtal starta! 

 

Första gången du startar ett videosamtal dyker det sannolikt upp en ruta som heter 

“Join Audio”. Den frågar om du vill använda ljudet på din dator för att hålla ditt 

samtal. Det är att rekommendera. För att slippa få den här frågan varje gång du 

startar ett nytt möte klickar du först i den lilla rutan bredvid texten “Automatically 

join audio by computer when joining a meeting” [Använd datorns ljud automatiskt 

 



när du går med i ett möte]. Klicka sedan på den stora blå knappen, där det står “Join 

with Computer Audio” [Gå med med datorns ljud]. 

 

 

 

Om du valde att gå med i videosamtalet med din kamera påslagen kommer det att se 

ut som på bilden nedan. Det enda sättet det kan skilja sig är om fler personer har 

gått med i samtalet. Då är bilden istället på alla samtalets deltagare (inklusive dig), i 

egna små rutor bredvid varandra. 

 



 

 

Om du valde att gå med i videosamtalet med din kamera avstängd kommer det 

istället se ut som på nästa bild. Trots att det kanske inte ser ut som det är samtalet 

igång nu, och du är med i det via ljud. Beroende på om några fler har gått med i 

samtalet, och om de har sina kameror påslagna, kan skärmen se annorlunda ut. Då 

ser du naturligtvis deras bilder istället för information om samtalet, som på bilden 

nedan. 

 

 



 

 

Som vi tog upp tidigare kan du fortsätta att bjuda in deltagare till samtalet, även nu 

när det redan är startat. Dra din datormus över samtalsskärmen, så dyker det upp ett 

verktygsfält i skärmens nedre kant. Tryck på ikonen där det står “Invite” [Bjud in]. 

 

 

 

Här får du valet att antingen bjuda in deltagare via deras epostadresser eller med en 

länk att skicka till dem. Om du vill göra det via epost får du välja mellan “Default 

Email” [Standard-epost], “Gmail”, eller “Yahoo Mail”. Standard-epost varierar 

beroende på vad din dator har inställt som sin standard. Välj utefter vilken slags 

epost du använder. 

 

 



 

 

Om du vill bjuda in deltagare via en länk att skicka dem, som vi gjorde tidigare i den 

här guiden, klickar du istället på knappen längst ned till vänster, där det står “Copy 

URL” [Kopiera URL]. 

 

 

 

 



Förutom att bjuda in fler deltagare kan du hitta andra användbara funktioner i 

samtalets verktygsfält. Här finner du bland annat ikoner för att slå av och på din 

kamera och ditt ljud efter behov. Klicka på “Mute” för att stänga av ditt ljud, och 

“Stop Video” för att stänga av din kamera. Om de redan är avstängda heter ikonerna 

istället “Unmute” och “Start Video”. 

 

 

 

Du kan även se och hantera samtalets deltagare från det här verktygsfältet, om du 

klickar på ikonen “Manage Participants” [Hantera deltagare]. 

 

 

 

Då dyker det upp en lista i samtalsfönstrets högra kant, där du kan se namnen på 

alla deltagare, samt vem som är samtalets värd / “Host”.  

 

 

 

Om du är samtalsvärden kan du också stänga av ljudet från andra deltagare här, 

om det skulle behövas. Då går du till namnet på den deltagaren, drar din datormus 

över ljudikonen bredvid namnet, och klickar på “Mute”. 

 



 

 

Samtalsvärden hittar även två knappar längst ned i deltagarlistan, som kontrollerar 

ljudet från alla deltagare. Tryck på “Mute All” för att stänga av allas mikrofoner, 

och “Unmute All” för att slå på allas mikrofoner igen. 

 

 

 

En till användbar funktion när du videosamtalar är att kunna minimera ditt 

samtalsfönster. Det gör det enklare för dig att samtala via Zoom och jobba på din 

dator samtidigt, när du vill göra detta. Du gör detta genom att klicka längst upp i det 

högra hörnet på din samtalsskärm, på det lilla strecket som normalt minimerar 

fönster på din dator. 

 

 

 

Detta gör att du får upp en minimerad version av din samtalsskärm, som ersätter den 

stora. Denna kan du flytta runt på din datorskärm genom att klicka på den och dra. 

 

 



 

 

Som vanligt har du även här ikoner för att stänga av och på ditt ljud och din 

kamera. Det finns dock två till ikoner. Den längst till vänster, som ser ut som en pil 

som pekar uppåt, kan du klicka på för att gömma bilden. Observera att detta inte 

stänger av varken din eller någon annans kamera, utan bara gör att du inte behöver 

se bilden. 

 

 

 

Den sista ikonen, den som är längst till höger, klickar du på om du vill avsluta det 

minimerade läget och få tillbaka den stora samtalsskärmen. 

 

 

 

 



Den sista funktionen i videosamtal som är relevant för oss är den du avslutar ett 

samtal med. Gå till samtalsskärmens verktygsfält och klicka längst till höger, på 

texten “End Meeting” [Avsluta möte]. 

 

 

 

Om du är samtalsvärden får du upp en ruta innan du kan gå ur samtalet, där du får 

valet att avsluta samtalet för alla deltagare, eller att bara gå ur samtalet själv. Om 

du vill avsluta det för alla klickar du på “End Meeting for All” [Avsluta möte för 

alla]. 

 

 

 

Om du bara vill gå ur samtalet själv, vilket gör att andra deltagare kan stanna i och 

prata även efter att du har gått, måste du först utse en av de andra deltagarna till ny 

samtalsvärd.  

 

Detta kan vi inte göra i det här exemplet, eftersom vi bara har en deltagare, med för att 

göra detta går du till samtalets deltagarlista och hittar namnet på personen du vill 

göra till ny samtalsvärd. Dra din datormus över deltagarens namn och klicka på 

knappen “More” [Mer]. Detta får en lista med val att dyka upp. Klicka på det tredje 

valet du ser, som heter “Make Host” [Gör till värd]. Nu är du inte samtalsvärden 

 



längre, och kan enkelt gå ur samtalet genom att klicka där det förut stod “End 

Meeting”, men nu istället står “Leave Meeting”. 

  

6. Gå med i någon annans videosamtal 
 

I den föregående delen av guiden gick vi igenom hur du startar ditt eget videosamtal i 

Zoom, men du kan ju också vilja gå med i någon annans samtal. För att gå med i ett 

videosamtal, som du inte är samtalsvärd för, behöver du först en inbjudan från värden. 

Hur du får den beror på vilken metod personen väljer för att skicka den, men oavsett 

om de skickar en länk direkt till dig eller du får en inbjudan till deras samtal via 

epost, så kommer det finnas en länk för dig att gå med i samtalet via. Hitta och 

klicka på denna. 

 

Om du är osäker på hur en länk till en inbjudan ser ut kan du gå till din profilsida. 

Här finns ditt “Personal Meeting ID”, som är länken vi använde oss av när vi själva 

bjöd in deltagare till vårt samtal. Länken du letar efter kommer att ha samma 

ungefärliga uppbyggnad och längd som din. 

 

Observera att du kan behöva ett lösenord för att gå med i samtalet, beroende på vilka 

inställningar samtalsvärden har valt. Om du fått din inbjudan via epost bör 

lösenordet  (“password”) stå i meddelandet. Om du bara har fått en länk som 

inbjudan är lösenordet automatiskt kombinerat med länken, och du behöver inte 

skriva in det. 

 

Om du går med i ett samtal där samtalsvärden inte kräver något lösenord är det bara 

att klicka på länken du blev inbjuden med. Detta omdirigerar dig till samma sida 

som du fick upp när du startade ditt eget samtal. Nu när du har använt Zoom innan 

och redan installerat programmet på din dator är det bara att klicka på “Öppna 

Zoom Meetings”, så kommer du direkt in i samtalet. 

 

 



 

 

Väl inne i någon annans videosamtal fungerar de flesta funktionerna likadant som 

när du var samtalsvärden. De enda märkbara skillnaderna är att du inte kan 

kontrollera andra personers ljud och kamera, eller välja en ny samtalsvärd. 

Annars är skillnaden väldigt liten när det gäller samtalsfunktionerna vi har använt oss 

av, exempelvis att gå ur samtalet. Nu är det “Leave Meeting” [Lämna Möte] du 

klickar på istället, men texten ser ut som och ligger på samma plats som “End 

Meeting” [Avsluta Möte] gjorde. 

  

7. Övriga funktioner i Zoom 
  

Som du säkert har märkt finns det väldigt mycket man kan göra i Zoom, och ännu 

fler inställningar man kan ändra. Som vi sa tidigare i den här guiden är majoriteten 

av dessa överkurs för oss, men två av dem är ändå värda att nämna. 

 

En av dessa är möjligheten att göra så att verktygsfältet på din samtalsskärm alltid är 

synligt, och inte bara när du drar din datormus över skärmen. För att ändra detta går du 

in på ditt konto, trycker på “Settings” [Inställningar] i skärmens vänsterkant, och 

scrollar bland valen tills du hittar det som heter “Always show meeting control 

 



toolbar” [Visa alltid verktygsfältet med samtalskontroller]. Klicka på knappen 

bredvid namnet, så har du ändrat dina inställningar. Nu kommer verktygsfält alltid 

vara synligt i dina samtal. 

 

 

 

 

 

Den andra övriga funktionen som kan vara bra att veta om är hur du loggar ut från ditt 

konto. Klicka längst upp i det högra hörnet av skärmen, på den grå gubben. Om du 

har ändrat din profilbild är det den du kommer att se där och klicka på istället. 

 

 

 

Detta får en ruta att dyka upp under den grå gubben / din profilbild. Klicka där det står 

“SIGN OUT” [Logga ut], så loggas du ut och omdirigeras tillbaka till Zooms hemsida. 

 

 

 



Avslutningsvis är det bra att nämna att det finns ett till sätt för dig att logga in på 

och använda ditt Zoom-konto på din dator. Observera att detta är överkurs, och att 

vi inte kommer förklara den här versionen av Zoom i detalj. Det kan ändå vara bra 

för dig att veta att den finns, speciellt då du kommer att ha tillgång till den på din dator 

om du har följt stegen i den här guiden. 

 

Om du installerade Zoom på din dator, som vi gick igenom hur man gjorde när vi 

startade ett videosamtal, kan du också gå in på ditt konto direkt från din dator.  

 

Klicka på Zoom-ikonen där du hittar den på din dator. 

 

 

 

Att klicka på denna får en loginskärm att dyka upp. Klicka på den vita knappen här, 

där det står “Sign In” [Logga in]. 

 

 

 

 



På nästa sida skriver du in epostadressen och lösenordet du valde när du registrerade 

ditt Zoom-konto. Skriv din epostadress i fältet där det står “Enter your email”, och 

ditt lösenord där det står “Enter your password”. Klicka sedan på knappen där det 

står “Sign In” [Logga in]. 

 

 

 

Detta för dig vidare till en version av Zoom som ser väldigt annorlunda ut från den 

vi har använt oss av via Zooms hemsida. Den innehåller dock samma funktioner 

och namn på dessa funktioner som vi har gått igenom i den här guiden. Därför kan 

du som är nyfiken enkelt utforska och lära dig den här versionen av Zoom på egen 

hand. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lathund skapad av Johanna Hennberg, 2020-04-02. 

 




