


Skype är ett litet smart program som låter dig prata i ”telefon” 
med vem som helst i hela världen genom en 
internetuppkoppling. 

En förutsättning för att du ska kunna prata gratis med andra 
är, att de du ringer också har Skype installerat på sin dator och 
att programmet är igång.

Vad är skype?



Skillnader mellan Skype och andra 
tjänster t.ex Facetime

Skype: Fungerar på alla enheter. Men det kräver att båda parter har 
Skype installerat och igång för att det ska gå och ringa.

Facetime: är ett utmärkt program för röst- och videosamtal, men det 
fungerar bara mellan Apples produkter. 

Messenger: Har du ett Facebook-konto kan du använda dig av 
Messenger för att chatta med dina vänner. Det finns även stöd för 
videosamtal. Men det är något mer begränsat jämfört med Skype



Fördelar med Skype

• Skype-till-Skype-samtal är alltid 
gratis, vare sig du ringer hem eller 
vill ringa gratis utrikessamtal. Bara 
du har uppkoppling.

• Ring konferenssamtal med 
Gruppsamtal

• Se den du pratar med när du 
använder videosamtal

• Ring en hel grupp med 
gruppvideosamtal

• Skicka filer, bilder och kontakter 
m,m

https://youtu.be/ZJZ3pio4dKA


Komma i gång med skype

Logga in om du redan har ett 
konto.

Annars skapar du enkelt ett konto 
genom att välja ”skapa nytt konto”



Skapa skypekonto

Här väljer du att skapa konto med 
en mailadress istället för 
telefonnummer

Välj använd befintlig e-post 
istället.



Nu kan du skapa ett konto med en mailadress 
istället

Fyll i din mailadress och välj ett 
lösenord

Har du ingen mailadress kan du 
enkelt skapa en genom att välja 
”skapa en ny e-postadress.

Bocka inte i att du vill ha e-
postreklam

Tryck sedan Nästa



Så, nu kan du använda Skype



Ca 5-10 min

• Hur kan vi använda detta i våra verksamheter?

• Kan detta vara ett verktyg i min roll som DigIT-ombud?


