
 
 

Aktuell info 1 febr 2021: Hela YKB-fortbildningens 35 timmar får genomföras som lärarledd distansutbildning under 
perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021. Därefter återgår man till att max 12 timmar är tillåtet att genomföras på 
distans. Om kursdeltagaren redan har gått sina 12 digitala timmar inom sin YKB-period kan utbildningen inte 
godkännas. Kontakta oss vid frågor. 
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Välkommen till digital YKB-kurs via Sveriges Åkeriföretag 
Vi använder Zoom som är ett mötesrum via internet dit flera personer ansluter samtidigt. Du kommer att se 
och höra de andra deltagarna och kursledaren. Du kan prata och om du vill även chatta och använda olika 
emojis inne i mötet.  
Ibland delar kursledaren upp er i break out rooms (=grupprum). Efter detta går alla tillbaka till det stora 
mötesrummet igen. Endast de som är inne i samma break out room hör vad ni säger där inne. Kursledaren 
kan växla och gå in i de olika grupprummen. 
Det mesta inne i Zoom står på engelska, men om du följer nedan guide så ska det nog gå bra! 
 
 
Det tekniska – så här ansluter du till ett Zoom-möte 
 

1. Anslut först till ett testmöte i Zoom genom att gå in på: www.zoom.us/test 
Där kan du testa din teknik i lugn och ro.  
 
 

2. Klicka på Join (=anslut)  
 
 
 

3. Vänta någon minut (klicka ingenstans!) tills det står Connecting… (du håller på att ansluta)  
Detta kan ta en liten stund. 
 
Om det inte sker automatiskt ska du välja att installera Zoom och sedan ”Öppna/Open Zoom meetings”. 
Det går att ansluta via sin webbläsare men då kan du sakna vissa funktioner inne i mötet. Därför är det 
bäst att du installerar Zoom i din dator. 

  
 
 

4. Klicka sedan på Join with video (=anslut till möte med video).  
 
När du fått tekniken att fungera i detta testmöte bör tekniken också funka bra när du ska ansluta 
till det riktiga mötet.   

http://www.zoom.us/test


 

 

2 (4)  

När du väl är inne i ett Zoom-möte kan du göra en del inställningar:  
 

• Mute – Unmute 
Start Video – Stop Video  
 
Här slår du av och på din mikrofon och video. (mute = tyst, unmute = mikrofonen är påslagen) 
Ett rött streck över betyder att funktionen är av. Klicka en gång så blir funktionen påslagen.  
 

 
 
 
För att välja mikrofon och högtalare (speaker) klickar du på den lilla pilen bredvid  
mikrofon-symbolen.   
 
För att välja video klickar du på den lilla pilen bredvid video-symbolen. 
Om du har en inbyggd kamera i datorn väljer du Integrated Camera.  
 

 
 
 
 
Verktygspanelen: 
Bekanta dig med Zoom och klicka på nedan beskrivna funktioner som finns i verktygspanelen.  
 
 

 
Participants = deltagare. Du får se en lista på vilka som deltar i mötet.  
 
Ändra ditt namn: 
Klicka på Participants. Vid ditt eget namn klickar du på More och Rename.  
Skriv in ditt kompletta för- och efternamn. 
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Chat – Du kan välja att skriva ett meddelande till en enskild deltagare eller till alla deltagare 
(Everyone). 
 
Reactions – här kan du skicka ut en emoji som alla deltagare ser.  
 
Raise hand – räck upp handen när du vill säga något. Raise hand hittar du antingen längst ned i 
deltagarlistan (klicka på Participants) eller under Reactions.  
 
Leave – Om du klickar på Leave så Lämnar du mötet.  
Se till att ha din möteslänk tillgänglig om du behöver ansluta igen.  
 
 
 
Att ansluta till din digitala YKB-kurs  

1. Inför kursen kommer du att få en unik länk till din kurs. Varje kurs har en egen länk.  
2. Om du inte själv har använt Zoom tidigare så bör du testa din teknik genom att gå in på 

www.zoom.us/test via ovan beskrivning.  
3. Klicka på möteslänken och välj Join meeting (=anslut till möte)   

Det kan ta några minuter. Välj Join with Video.  
Inom kort kommer kursledaren att släppa in dig till mötet.  
 

4. Möteslänken är tillgänglig en halvtimme innan kursstart. Anslut redan då för att se att din kamera 
och mikrofon fungerar. Sedan kan du lugnt lämna datorn och hämta en kopp kaffe.  

5. Om ni delas in i grupprum (sk. Break out rooms) ska du använda 
Join Break out room = anslut till grupprum 
och  
Leave Break out room = lämna grupprum och gå tillbaka till stora mötesrummet.  
(OBS! Klicka INTE på Leave meeting!) 
 
 
Inne i mötet behöver du som deltagare: 

• kunna slå av och på din mikrofon 
• se till att din videokamera fungerar  
• kunna redigera ditt mötesnamn vid behov 

 
På kurstillfället behöver du: 

• En stabil internetuppkoppling, en webbkamera och mikrofon  
• Sitta på en ostörd plats vid en dator eller surfplatta 
• Ha penna, papper, legitimation och YKB-kort (om du har) tillgängligt vid kursstart 
• Vara närvarande under hela utbildningens 7 timmar.  

Om dålig uppkoppling eller annat avbrott gör att man inte omedelbart kommer in i mötet igen, 
kan ej intyg lämnas på genomförd kurs. 

• Ha mailet med länken tillgängligt om du trillar ur mötet och behöver ansluta igen.  
I mailet finns även kontaktuppgifter till kursledaren.  

• Om du går sista delkursen och har gjort kurser hos annan utbildare än Sveriges Åkeriföretag måste 
du skicka de intygen till intyg@akeri.se. Du får mer information av din kursledare.  
 

http://www.zoom.us/test
mailto:intyg@akeri.se
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Saker som kan strula och lösning:  
- Allt stängs ned, du kastas ut från mötet.   Kontrollera att du har en stabil internetuppkoppling. 

Försök omgående hitta en lösning att återansluta till kursen, annars kanske du inte kan få ditt 
intyg på genomförd kurs. 

- Ljud och/eller bild hackar.   Kontrollera din internetuppkoppling. Se ovan. Du kan även tillfälligt 
stänga av din video för att minska på datamängden. 

- Du hittar inte vissa funktioner som de andra deltagarna pratar om.   Du kanske har anslutit via 
webbläsare och har inte installerat Zoom-programmet i din dator. Välj att ladda hem Zoom-
programmet här: https://zoom.us/download  
 Det kan också vara så att du har en gammal webbläsare, testa att uppdatera den. Vanliga 
webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer och Microsoft Edge. 
 
 
 
 

https://zoom.us/download

