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Installera och ställa in Zoom i Windows 
 

Installation 
Börja med att ladda ner och installera Zoom från länken 
https://zoom.us/support/download 

Skapa ett gratis konto för att kunna spara inställningar mm. 

Starta appen Zoom och logga in samt kryssa i att förbli inloggad. 

Inställningar 
Klicka på kugghjulet uppe till höger för att komma till inställningar: 

 

Ändra de inställningar ni vill, några som kan vara användbara specifikt för 
användare med syn- och/eller hörselnedsättningar är: 

Under General: 
För användare med synrester, kryssa i att alltid visa möteskontroller, 
”Always show meeting controls” 

Under Video: 
För vissa användare kan det vara bra att veta att Video alltid är av när 
man går in i ett möte, ”Turn off my video when joining a meeting”. 

Om man vill se alla deltagare utan att skrolla i stora möten, välj ”Display 
up to 49 participants per screen in Gallery View”. 

Under Audio: 
Kryssa i ”Automatically join audio by computer when joining a meeting”. 

För vissa användare kan det vara bra att veta att mikrofonen alltid är av 
när man går in i ett möte ”Mute my microphone when joining a meeting”. 
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Under Background & Filters: 
Använd INTE bakgrund eller filter då det normalt gör det svårare för 
personer med nedsatt hörsel att följa med i samtalet. 

Under Keyboard Shortcuts: 
Normalt behöver man inte göra något här. Det är endast om man vill 
kunna använda kortkommandon för Zoom även när man är i andra 
program som man ska kryssa i de i listan. Tänk dock på att om man t ex 
vill kunna slå på/av mikrofonen överallt med Alt+A så kan man inte 
använda det kommandot för att komma till Arkiv-menyn i Word. Alla 
kortkommandon kommer att fungera när man är i Zoom oavsett om de är 
kryssade eller ej. 

Under Accessibility: 
Välj hur stor texten ska vara när det finns skrivtolk i ett möte under 
”Closed Caption”. 

Ändra storleken på chatten under ”Chat display Size”. 

Blir en användare av skärmläsare som JAWS eller SuperNova irriterad av 
för mycket information från Zoom kan det man kryssa ur valfri 
information som man inte vill höra under ”Screen Reader Alerts”. 


