
INNAN MÖTET 
Installera och testa tekniken i förväg. Se till att mjukvara och övrig utrustning 
fungerar.  

Se till att ha stabil internetuppkoppling. Sträva efter att ha tillgång till stabilt Wi-Fi, 
och ännu hellre anslut med nätverkskabel. 

Använd headset och mikrofon. Försök undvika högtalarna i/till datorn, framförallt 
om du sitter i en miljö där andra kan höra/störa. 

Använd kamera. Använd intern eller extern kamera beroende på vad som fungerar 
bäst i sammanhanget (men viktigt att samtliga deltagare som har möjlighet har 
kameran på). Försök ha din kamera i ögonhöjd så att du inte tittar upp eller ner på de 
andra deltagarna och du bör naturligt titta mot kameran samtidigt som du ser de 
andra deltagarna så att du tittar dem i ögonen. 

Logga in till mötet i god tid. Kontrollera inställningar (ljud, kamera, osv.) och 
testprata med andra mötesdeltagare innan mötet börjar. 

Sitt enskilt. Använd varsin dator och sitt helst inte i samma rum som andra 
mötesdeltagare. Det blir ett mer inkluderande klimat om alla har samma 
förutsättningar.  

Sitt på en plats utan distraktioner (ljud, ljus, etc.) 

Tänk på bakgrunden, försök hitta en plats som inte är allt för rörig 

Sitt på en plats där du får belysning framifrån (sitt t.ex. inte med ryggen mot ett 
fönster) 

 

UNDER MÖTET 
Sätt mikrofon i tyst läge när du inte pratar, tänk dock på att sätta på den om du 
ska säga något 

Räck upp handen för att begära ordet, vilket görs via chattfunktionen i Zoom. 

 

 

 



SÅ HÄR ANSLUTER DU TILL MÖTET:  
 

Mötesledaren skickar ut den möteslänk som gäller för aktuellt möte till dig per mail, 
har du inte fått länken kontakta den som ansvarar för mötet.  

När du fått länken, som ser ut som följande exempel, klickar du på den för att komma 
till mötet: https://zoom.us/j/95429457369?pwd=ZnZ4aExTVFh5eFMxOTJHb3dBeEg2dz09 

Obs! ovan länk är endast en exempellänk.  

 

Två scenarion är nu möjliga:  
 

1. Du har inte klienten Zoom installerad på din dator 
 

 

 



2. Om du redan har Zoom installerad på din dator 
 

 

 

Nu öppnas Zoom  
 
Klicka på ”Join Audio Conference” för att använda webbkamera och ljud från din 
dator.  

 


