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Skaffa Skype
• Skype-appar finns att ladda ner från appbutiken

• Google Play butik 
• Chromebook och Androidbaserade mobiler och surfplattor

• iOS App Store
• iPhone och iPad

• Microsoft Store
• PC

• Mac App Store
• Mac-datorer



Skapa konto 1

Peka på Skapa ett.

Peka sedan på Nästa



Skapa konto 2

Skriv in din e-postadress.

Peka sedan på Nästa



Skapa konto 3

Skriv ett lösenord.

Peka på Nästa



Skapa konto 4

Fyll i ditt namn och peka på 
Nästa



Skapa konto 5

Peka på nedåtpilarna och markera ditt 
födelsedatum. Peka sedan på Nästa



Skapa konto 6

Fyll i den verifieringskod som du fått via 
e-post.

Peka sedan på Nästa



Sista steget

Bevisa att du är en människa.

Peka sedan på Nästa



Skype kopplas automatiskt till din kontaktlista

Peka på Fortsätt



Starta ett videosamtal

Öppna Skype-appen.

Skrolla nedåt för att få fram din kontaktlista och 
peka på den person som du vill kontakta.

Den som du vill skypa med måste ha Skype-appen 
installerad.



Välj Videosamtal

Välj videosamtal



Samtalet börjar



Peka på skärmen för att få fram 
kontrollknappar



Inställningar i Skype

Klicka eller peka på de tre prickarna uppe 
till vänster i fönstret.

Välj sedan Inställningar





Snabbkommandon

Ctrl+Shift+A
Lägg till personer till 
konversationen

Ctrl+Shift+F Skicka en fil

Ctrl+Shift+G Öppna Bilder

Ctrl+M Toggla mute

Ctrl+Shift+Plus Zooma in

Ctrl+Minus Zooma ut





Dimma bakgrunden på mobil och platta

• Peka på menyknappen

• Slå på Dimma bakgrund (Blur background)



Dimma bakgrunden på PC, Mac och Linux

• Klicka på Inställningar

• Klicka sedan på Ljud och bild

• Slå på Dimma bakgrund  



Facetime

FaceTime finns bara för Apple-enheter
Den finns att ladda ner från App Store

Starta ett videosamtal genom att peka på +-tecknet i 
det övre högra hörnet



Starta ett FaceTime-samtal 2

Skriv in namn, e-postadress eller telefonnummer till den 
person som du vill FaceTima med.



Starta ett FaceTime-samtal 2 

Välj Video



Samtalet börjar



WhatsApp



Välj mellan chatt och samtal


