
Zoom för nybörjare 

Jag som skriver dessa instruktioner är själv nybörjare och lär mig nu. 
Googla om det du söker inte framgår här. Eller fråga mig eller andra. 

Det här dokumentet beskriver bara hur man ansluter till möte som annan 
har skapat. 

Zoom är en tjänst för videomöten, för två eller flera personer. 

Tjänsten Zoom finns i gratisversion, som räcker för privata behov. 

Zoom kan köra på dator eller telefon. Jag använder laptop med headset. 
Man behöver webbkamera, mikrofon och hörlurar. Smartphone har ju 
sådant inbyggt, men exakt hur man gör på Smartphone vet jag inte. 

Man kan: 1. Ladda ner och installera programmet/appen Zoom, och 
ansluta till möte. Eller 2. ansluta till möte på: https://zoom.us/join 
För båda alternativet gäller: Välj ”Launch meeting”. Ange det Id-nummer 
man fått. Ange det lösenord man fått. 

Sedan måste den andra godkänna att du ansluter till mötet. (Ha tålamod 
ifall den inte ser dig direkt.) 

Inställningar: 
Om du använder programmet/appen Zoom så se till att din mikrofon och 
din kamera inte är ”mutade”. Se till att ditt systemljud inte är av. 
 
Ljudmiljö och samtal är mycket behagligare både för en själv och andra, 
om man använder headset med mikrofon (el. öronproppar med mikrofon) 
istället för ljud ut i rummet samt laptopmikrofon, enligt min erfarenhet. 

Jag undviker nya tekniska tjänster, eftersom de stressar mig, kort sagt. 
Men under corona-eländet är Zoom och liknande mindre dåligt än att inte 
kunna hålla föreningsmöten alls, är min inställning. 

Var beredd på att det kan krångla lite de första gångerna. Andas då bara 
djupt (spänn ut magen) och problemlös. 

 

 

Undringar 

Som jag förstår behöver andra pw för mitt ”rum” för att ansluta till det. 

Behöver man skapa ett konto för att kunna starta möten? 

 

 

Torbjörn Andersson 
tor@aspi.se (E-postadress jag använder för allt. Försök inte ringa mig!) 

Dokumentet uppdateras efterhand. 
Senast uppdaterat: 2020-11-21 
Aktuell version finns på: autisterna.se 


