
 

Digitala cirklar i Zoom 

En liten Lathund för deltagare 

Som deltagare kan du enkelt gå in via din webläsare eller via din telefon för 

enbart ljud, se sist i dokumentet. 

Starta Zoom, observera att det kan ha skett förändringar så följ i första hand de 

instruktioner som visas på skärmen. 

Klicka på länken du fått i ditt mail. Den är allt som behövs för att kunna ansluta 

med dator/smartphone/surfplatta: 

(se längre ner för specifika instruktioner för olika enheter) 

 

Alternativt, telefonnummer att ringa för att ansluta med bara ljud: 

- Ring ett av numren nedan. (rösten som svarar är på engelska) 

- Knappa in mötes-ID, XXX XXXX XXXX, följt av # 

- Det brukar dröja en liten stund innan den går vidare. 

- Om den ber om ”participant-ID”, tryck bara # igen. 

- Knappa in lösenordet, XXXXXX, följt av # 

 

08 - 505 397 28 

08 - 446 824 88 

08 - 505 008 28 

08 - 505 008 29 

08 - 505 200 17 

Kommandon du kan använda via din telefon 

1. *6 - Stäng av och på din mikrofon 

2. *9 - Räck upp din hand för att visa att du vill säga något.  

 

 

 För att gå med direkt i webbläsaren på en dator: 

- Klicka på länken 

- På webbsidan som öppnas, klicka på ”join from browser”. 

- Fyll i vilket namn du vill ska visas för övriga deltagare 

- Nu kan det se lite olika ut beroende på vilken webbläsare man har, men 

eventuellt kan en kontroll att an inte är en robot dyka upp tillsammans med en 

så kallad ”Captcha Code”. Fyll i det som efterfrågas och klicka sedan på ”Join”. 

- Följ instruktionerna på skärmen och svara ja på eventuella frågor om att tillåta 

användning av kamera och mikrofon. 

 

För att gå med via dator med programmet Zoom: 

1. första gången 

- Klicka på länken 

- På webbsidan som öppnas, klicka på ”download & run Zoom” 

- Nu kan det se lite olika ut beroende på dator och webbläsare, men kör eller 

öppna filen som laddats hem och svara ja på att installera. 



 

2. när programmet finns installerat 

- Klicka på länken ovan 

- När webbsidan öppnas frågar datorn om att öppna med programmet. Kan se 

lite olika ut, men svara ja. 

 

För att gå med via mobiltelefon eller surfplatta 

1. första gången 

- Man måste man ladda hem Zoom-programmet via Google Play Butik (Android), 

eller App store (iPhone/iPad). 

- Sök efter ”Zoom” i Play Butik / App store, programmets fullständiga namn är 

”ZOOM Cloud Meetings”. 

- Installera programmet 

 

2. när programmet finns installerat 

- Klicka på länken ovan 

- Acceptera eventuell fråga om att öppna länken i programmet Zoom. 

 

------------------- 

Väntrum 

Din cirkelledare kan i vissa fall valt att skapa ett väntrum innan du kommer in i 

mötesrummet och då är det bara att vänta tills hen släpper in dig. 

Menylist 

När du kommer in i mötet så visas en menylist längst ner på sidan när du rör 

med din muspekare över skärmen. Nedan refererar jag till några av dessa 

menyval. 

 

 

 

Stäng av din mikrofon 

Längst till vänster i menylisten kan du stänga av och på din mikrofon. Genom att 

klicka på space kan du slå på din mikrofon för korta stunder om du till exempel 

vill göra ett kort inlägg. När du hälsat är det bra om du stänger av din mikrofon 

så att du inte stör mötet. 

Stäng av din kamera 

Om du har problem med ditt bredband/internet så kan det hjälpa om du stänger 

av din kamera.  

Chat 

För att visa eller skriva i chatten klickar du på detta menyval. Du kan också 

använda dig av korta ”reaction´s” som du kommer åt via participants. 


