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Bjuda in och Leda ett Zoom möte 
 
Det bästa sättet att lära sig Zoom är att prova och experimentera ensam eller 
med en vän så lär man sig vartefter och det gör ju inget om det blir fel ibland. 
Då är det bara att stänga ner allt vad Zoom heter och börja från början. 
Mycket går att testa även med gratis versionen Basic av Zoom 
 
Här kommer ett lite häfte med några instruktioner för att komma igång om att  

• Schemalägga möte i förväg eller göra en direkt inbjudan under pågående 
möte 

• Skicka ut mail och bjuda in till mötet 
• Funktioner under ett möte såsom att se deltagare, dela skärm mm 

 
Schemalägga möte i förväg – det vanligaste 
 
 
Det går att schemalägga ett möte och skicka ett mail med inbjudan i förväg: 
Tryck på Schedule 
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Fyll i data om mötet och tryck på Save.  
Exempel, Jag brukar fylla i så här: 
Ämne, Datum, Tid, Personal meeting (ej generate automatically), inget 
password men Waiting room .Video host off, participants  video off, Telephone 
and computer audio, Other Calendars 
Tryck Save. 
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Ditt möte är nu schemalagt och du får upp text till inbjudan. 
Du kan kopiera denna text genom att trycka copy invitation. 
Och texten hamnar som ett urklipp. Ett exempel syns nedan. 
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Nästa steg är att öppna din vanliga mail och klistra in hela eller delar av texten 
i detta mail. Tryck bara klistra in, texten är redan kopierad i föregående steg. 
Lägg till ett ämne och vilka personer du vill skicka till och skicka iväg din 
inbjudan. 
 
Dina inbjudna kan sedan bara trycka på länken dom får i mailet för att vara med 
på ditt möte. 
 

 
Vara med som deltagare enbart på telefon 
 
Nedanstående är exempel på info du kan lägga in i mailet med länken till mötet 
(fast du måste förstås kolla så det är rätt ID och rätt telefonnummer): 
 
Om du ej kan eller vill logga in med länken till videomötet går det bra att vara 
med enbart på telefon. 
Ring i så fall 08 4468 2488 
När ID efterfrågas knappa in 
Mötets ID: 381 804 8330 och avsluta med #, ingen personlig id behövs tryck bara 
#. 
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Extra: 
Om du trycker på Open kommer en fråga upp om du vill lägga till mötet i din 
egen kalender 
 

 
 
 
 
Så här ser det ut hos mig men det beror på vilken dator och vilken kalender man 
har. 
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När du kopierar in länken till Zoom mötet kan du utforma ditt mail i vanlig 
ordning precis som du vill. Se exempel nedan. 
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Starta ett möte och bjud in deltagare samtidigt – ett annat alternativ 
 
Starta Zoom. 
 
Tryck på New Meeting 
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Du får upp nedanstående bild och kan där trycka på invite others och välja 
email till den du vill bjuda in. 
 

 

 
 
Om du tex väljer Default E-mail får du tillgång till alla kontakterna som du har I 
din vanliga e-mail 
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Ett mail öppnas på ditt mailkonto och du kan välja att skicka ett vanligt mail till 
dom du vill. Texten med en inbjudan från Zoom kopieras in automatiskt. Texten 
är lite lång och går att ändra.  

 
 

 
Jag brukar korta ner texten lite. Det viktiga är att själva länken finns med! 
 

 
Skicka mailet och när gästen får det kan gästen trycka på länken och ansluta till 
ditt möte 
 
Du kan sätta igång din mikrofon och din video om du inte redan har gjort det och 
ni har nu ett möte 
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Ytterligare ett alternativ 
 
Om du redan är inne i ett möte går det också att bjuda in flera gäster genom att 
trycka på Participants och sedan på Invite 
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När det är dags för mötet startar du Zoom och går till Meetings 
 

 
 
Välj det möte du vill starta i listan till vänster och tryck start till höger. 
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Tips till dig som värd: 
 
Du som är värd (host) för ett Zoom-möte bestämmer vad deltagare får göra. Du 
kan styra deras mikrofoner, om de ska vara av eller på. Du bestämmer om mötet 
ska spelas in eller ej. 
Deltagarna själva bestämmer hur deras vy ska vara. Det kan du som värd inte 
påverka. Du kan ge deltagare rollen som vice värd (co-host) som kan bistå dig 
med att bevaka deltagarnas agerande och ge befogenheter som t ex att spela in 
mötet. Du ger rollen genom att öppna Manage Participants och klickar 
på More på deltagaren och sist Make Co-Host. 
Ett tips är att alltid ha fönstren Manage participant och Chat öppet så har du bra 
koll på om någon skriver i chatten eller ”håller upp handen”. 
 
Som värd för mötet kan du här styra stoppa/starta en deltagares mikrofon och 
videokamera. Under knappen More kan du göra en deltagare till vice värd, 
skicka deltagare till väntrummet, ta bort dem från mötet mm. 
Det kan vara bra att du ser igenom inställningsmöjligheter för ett möte på din 
Zoom-webb. Du kan välja funktioner för dina möten under Personal -> Settings. 
Dessa inställningar gäller för alla möten som du skapar. 

Om du spelar in mötet eller föreläsningen kommer inspelningen att sparas på din 
dator. Det tar en stund för Zoom-klienten att konvertera det inspelade till ett 
användbart format. När den är klar kan du dela videon med andra. 
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Skapa ett möte i Zoom-webben -om du ej har Zoom appen 
 
Det går också att skapa ett möte i Zoom-webben: https://zoom.us 
För att bjuda in till möte väljer du Schedule a meeting eller Host a meeting i 
webbläsaren. 
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Spela in möte 

Den som är värd (host) för ett möte kan bestämma om och vilka som kan spela 
in mötet. Om en deltagare vill spela in mötet måste den först begära tillåtelse av 
värden genom att säga det eller skriva det i chatten. Värden kan ge tillåtelse 
genom att i Participant list ge den användaren rättigheten. 

 
Alla deltagare i mötet får reda på att inspelning startar och de kan välja att 
stanna kvar och acceptera inspelning eller välja att lämna e-mötet eller e-
föreläsningen. Även deltagare som kommer in sent i Zoom-mötet kommer att bli 
uppmärksammad om att inspelning pågår. 

För att starta inspelningen klicka på Record-knappen. 

 
När den som starta inspelningen lämnar mötet så börjar en konvertering 
av inspelningen till en MP4-fil som sparas lokalt på den dator som spelat in. 
Tänk på att det kan ta lång tid för konverteringen om inspelningen har varat 
länge. 
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Funktioner i Zoom 

Nedan syns kontrollpanelen som finns löngst ner eller längst upp. Rör på 
markören så kommen den fram. Alla ikoner syns inte i alla möten. Det beror på 
hur värden ställt in funktioner för mötet. 

 
1. Mute/Unmute - stäng av/på din mikrofon. Stäng gärna av din mikrofon om du 
inte ska prata under en period. Den är oftast av när du kliver in i mötet. 
2. Stop/Start video - Stäng av/på webbkamera. Du kan stänga av din 
webbkamera om en långsam internetuppkoppling gör så att bild och/eller ljudet 
hackar. 
3. Invite - för att bjuda in deltagare som inte bjudits in tidigare. Knappen har 
flyttat till "Manage Participants" 

  
4. Security - Här kan du snabbt ändra inställningarna för att få högre säkerhet. 

    
5. Participants - här kan du se deltagare och bestämma ifall de ska få ha ljud 
på, webbkamera igång osv. 
6. Chat - öppnar chatfönstret där alla deltagare kan skriva meddelanden till 
varandra. Den kan också fungera för löpande mötesanteckning om alla ska 
kunna se samtidigt. 
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7. Share screen - dela med dig av vad som helst på din skärm så att de andra 
deltagarna kan se - t.ex. du kan dela ett word-dokument, ett webbfönster 
(Google, YouTube mm), en presentation eller hela ditt skrivbord* 
8. Polling – ställa frågor som du vill att de ska svara på/rösta. Förbereds helst i 
Zoom-webben före mötet. 
9. Record - spela in mötet. Filmen som spelas in blir en fil på din dator. Filen 
kan du ladda upp till universitetets play-tjänst för att dela med dig av den till 
studenter. Kom ihåg att fråga mötesdeltagarna om det är OK att du gör detta! 
Mer Information hittar du på Zooms supportsida: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/201146643-Meetings-Webinars 
  

*Detaljer om share screen 
 
Om du vill dela din skärm med deltagarna i mötet trycker du på share screen. Innan du gör 
detta bör du ha öppnat det dokument eller den presentation du vill dela. 
 
 

 
 
 
Du får sedan upp ett fönster där du kan välja vad du vill dela: hela skrivbordet, bara en 
Power point, får upp en tavla att skriva på (White board) osv 
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Dela ljud från din presentation 
 
Om du delar en presentation som innehåller ljud kan du dela även ljudet genom att innan du 
delar skärmen kryssar i ”share computer sound” 
 

 
 
 
 
 
 
Rätt namn vid din bild: 
 
Om det inte står rätt namn vid ditt fönster i ett Zoom möte går det att ändra: 
 
Klicka på din egen bild 
Längst upp till hö syns tre prickar, klicka där 
Välj Rename 
 
Det är viktigt att använda ditt fulla namn i mötet (för- och efternamn). Inga förkortningar el 
dyl. 
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Flera möjligheter: 
 
När du har blivit lite varm i kläderna kan du titta på de inställningar för hur du vill ha din 
Zoom som finns att hitta här 
 

 
 
 
En del av texten ovan är hämtad från Uppsala universitet som har en bra sida 
https://mp.uu.se/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom 
 
Det finns också en 45 min mycket bra utbildning: Zoom Meetings for Education 
 
https://livetraining.zoom.us/rec/play/up0kI7uhqzI3GdDGtgSDUfF8W46-
ePmsgyIWq_QMxEaxBnlVMAWvN7IWNOd-zZfZbOz7n_Dq4uq4-Ejq?continueMode=true 
 
Schemaläggning: 
Det finns också utmärkt information på Zoom.us: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362413-Scheduling-meetings 
 
och liten video https://youtu.be/XhZW3iyXV9U 
 
 


