
Så här laddar du ner Zoom 
appen och deltar i ett möte

på en iPhone



Ladda ner appen

•Första gången du ska delta i ett Zoom-möte 
måste du ladda ner appen

•De fyra följande sidorna visar hur du gör det

•Nästa gång du ska delta i ett Zoom-möte 
behöver du inte ladda appen pånytt, utan 
du kan hoppa över de fyra följande sidorna



Gå till App Store och gör 
en sökning (1)
med sökordet zoom (2), 
i bilden här visas Zoom-
appen som andra 
sökresultat (3) (det första 
är en reklam) 



Peka på GET (i föregående bild) 
för att skaffa appen
och bekräfta genom att 
dubbelklicka på sidoknappen 
när det efterfrågas som i bilden 
här.



När appen hämtats och 
installerats färdigt står det 
OPEN i stället för GET, peka på 
OPEN 
(du kan också leta reda på 
möteslänken om du fått en, 
men vi fortsätter här med att 
mata in mötes-ID och lösenord)



Nu öppnas Zoom-appen och du kan 
ansluta till ett möte.

Om du fått inbjudan till ett möte med 
en möteslänk, kan du leta reda på den 
och peka på länken. Om du inte har en 
länk kan du läsa på de två sista sidorna i 
de här instruktionerna.

De två övriga texterna (Sign Up och Sign 
In) gäller konton, men det behöver man 
inte ha för att delta i ett möte.



Anslut till mötet

• Leta reda på inbjudan till mötet

• Om den innehåller en möteslänk, peka på den

• Om du inte har en länk eller om den inte fungerar kan du göra som
beskrivs sist i de här instruktionerna



När det kommer en ruta som frågar 
om Zoom ska få åtkomst till kameran 
måste du peka på ”OK” för att synas i 
mötet.



Och du måste godkänna villkoren för 
Zoom, du kan läsa villkoren genom 
att peka på den blå texten, men till 
slut måste du godkänna dem genom 
att peka på ”I Agree”. (Om du inte 
gör det kommer du inte vidare till 
mötet.)



Före du kommer in i mötet kan du 
förhandsgranska hur du själv ser ut för 
att kunna rikta kameran eller fixa 
frisyren. Du kan gå vidare med bilden 
synlig (”Join with Video”) eller utan 
bilden synlig (”Join without Video”).



Det kommer till näst upp en ruta 
som frågar om Zoom ska få skicka 
notiser till dig. Det spelar inte 
någon roll med tanke på att delta i 
mötet vad du svarar, men Zoom 
kan med notiser tex. påminna dig 
om möten du bokat in.



När du kommer in i mötet är din 
mikrofon inte ännu på, så andra 
hör inte dig. Om det kommer upp 
en ruta där du kan peka på ”Call 
using Internet Audio” peka på 
den, annars kan du peka på 
figuren föreställande hörlurar för 
att få fram den rutan.



•Nu är du inne i mötet

•Du ser och hör andra och de ser och hör dig

•Om du vill justera ljudvolymen kan du göra 
det med de vanliga knapparna för volym-
upp och volym-ner

•Vill du stänga din mikrofon eller bild kan du
peka på knapparna med bild av en mikrofon
respektive videokamera 



Om du inte har en möteslänk

•Gör så här för att fylla i mötes-ID och 
lösenkod



Ett alternativ till möteslänken är att fylla i 
mötes-ID som du fått i inbjudan (meeting-
ID).

Sedan visas namnet du kommer att ha i 
mötet, oftast är det din apparats namn 
men du kan peka och ändra det själv.

Du kan stänga av ljud och bild, men 
vanligen är det bättre att lämna de här 
som de är.

När du fyllt i mötes-ID aktiveras knappen 
”Join”



När du pekat på Join frågas 
lösenordet till mötet, oftast kräver 
mötet ett lösenord och det ska du 
ha fått av arrangören, i inbjudan 
eller på annat sätt.

När du fyllt i det pekar du på 
”Continue” för att fortsätta, sedan 
fortsätter det som i fallet då du har 
en länk.


