
 
 

Detaljerade instruktioner för att delta via telefon i Zoom-möte 
 

1. Ring numret som finns i din inbjudan  
Då kommer en röst att säga följande på engelska:  
"Welcome to Zoom. Enter your meeting ID followed by hash."/Välkommen till Zoom. Tryck ditt 
mötes ID-nummer och avsluta med fyrkant. 
 
Är numret upptaget kan du antingen vänta lite, eller välja ett av dessa nummer: 

08-5053 9728 
08-4468 2488  
08-5016 3827 
08 5050 0828 
08 5050 0829  
08 5052 0017 
 

2. Ange ditt mötes-ID, som du hittar i inbjudan. Det ID-numret är 10 till 11 siffror långt.  
Om du inte hinner trycka in ditt nummer kommer rösten säga "You have not entered any 
number"/Du har inte tryckt något nummer.  
 
Det kan du strunta i, och bara trycka in samma sifferkod igen, och avsluta med fyrkant (#). 
 
När du sedan tryckt in ditt nummer dröjer det en kort stund och sedan kommer rösten att säga: 
"Enter your participant ID or push hash"/Uppge ditt deltagar-ID eller tryck fyrkant.  
 
Du kan då antingen bara trycka fyrkant (#) eller dröja kvar, så kommer du in i mötet. 
(Hyresgästföreningen i södra Skåne har väntrum istället för lösenkod på sina möten och använder 
inte deltagar-ID.)  
 
Allra sist kommer en röst att säga:   
"You have been put on hold by the host. You can not listen or talk until the host releases the 
hold."/Värden har satt dig i ett mötesrum. Du kommer inte kunna delta på mötet förrän värden 
godkänner dig. 
 
Alla som deltar i mötet, oavsett om det är via telefon eller ej, kommer att hamna i det mötesrummet. 
Det kan ta några minuter, sedan kommer någon att släppa in dig.  
 

3. Funktioner i mötet 
Mikrofon på/av – När du ansluter till mötet är din mikrofon avstängd. Vill du sätta på din mikrofon 
trycker du *6. Vill du stänga av ljudet igen trycker du på *6 igen. 
 
Begära ordet – Vill du ”räcka upp handen” för att begära ordet under mötet kan du trycka *9 
(mötesvärden kommer då se en liten hand på rutan som representerar dig inne i mötet och ge dig 
ordet). 
 

4. Om något inte fungerar 
Om du inte kan höra något vid detta laget, lägg på samtalet. Vänta sedan någon minut, det kan 
hända att mötet ringer upp dig, och då kommer du att höra allt som vanligt. Om inte börjar du från 
början, eller ringer upp den person som är noterad som kontaktperson på din inbjudan. 
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