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Skype 

Skype är i första hand ett sätt att kommunicera fort på. Det går fortare än mail, behöver inte fylla 

mailkorgen med ”Snabba frågor” och man får en snabb överblick över om någon är tillgänglig.  

Men det krävs att man har lite Skype disciplin och med det menas att man behöver jobba med Skype 

så det blir en naturlig del av sin arbetsvardag.  

För bästa funktionalitet! 

Skype kräver bra bandbredd, ingen garanti för full funktionalitet på tåget eller via 3G-kort 

Använd Skype-certifierade tillbehör, till exempel ett headset till en iPhone garanterar inte full 

funktionalitet. Skype-certifierade tillbehör fungerar direkt via Plug and Play 

 

Skypefönstret 

Så här är Skype uppdelat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarostatus 

Med närvarostatusen kan du själv ändra och påvisa din tillgänglighet för andra. Om du ändrar själv 

här, alltså lägger till en frånvaro manuellt, måste du även ta bort den manuellt och med det menas 

att du ändrar till Tillgänglig igen när du är tillgänglig.  

Om du använder dig av hänvisningskoder i Outlook 

Kalendern, så kommer de spegla din tillgänglighet även 

i Skype.  

Skillnaden på ”Upptagen” och ”Stör ej” är att som 

”Upptagen” kan du fortfarande ta emot chatt och 

samtal. Med statusen ”Stör ej” kommer inga chattar 

eller samtal komma fram, men ett meddelande skickas 

till din e-post och den som försökt att nå dig kommer få 

ett meddelande om att det inte går att nå den önskade 

kontakten just nu.  

 

Personlig meddelande/ 
Frånvaromeddelande 

Närvarostatus 

Aktivitetsknappar 

Sökruta 

Funktioner till aktivitetsknapparna 
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Aktivitetsknappar och funktioner 

Under ”Kontakt” symbolen hittar du dina kontakter.  

Under rubriken ”GRUPPER” kan du se de grupper du skapat och lagt till. Under rubriken ”STATUS” 

kan du få en snabb överblick över vilken status dina kontakter har.  

Under rubriken ”RELATIONER” är 

kontakterna uppdelade enligt 

relationer. T.ex. Kollegor, arbetsgrupp 

eller Vänner och Familj. På  kan du 

lägga till nya kontakter.  

 

 

Under ”Historik” symbolen hittar du tidigare chattmeddelanden.  

Du kan se ”ALLA” chattmeddelanden, ”MISSADE” 

chattmeddelanden eller de Skypesamtal du haft.  

Här kan du klicka på ett tidigare chattmeddelande för att 

fortsätta chatta om samma ämne.  
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Skicka snabbmeddelande 

För att skicka ett snabbmeddelande börjar 

du med att söka upp en kontakt. Klicka på 

aktivitetsknappen Kontakt och skriv i 

sökrutan.   

Du kan till exempel söka på namn, 

användarnamn, mailadress eller 

arbetsområde.  

 

Namnet kommer upp i listan under sökrutan. 

Dubbelklicka på kontakten för att öppna 

chattfönstret.  

 

 

 

I den undre rutan skriver du ditt meddelande.  

Du kan ändra storlek på texten, teckensnitt och färg 

genom att klicka på de tre prickarna i längst ner till 

höger. 

 

 

 

 

 

Om du klickar på ”ENTER” kommer meddelandet 

skickas iväg. Vill du göra radbrytning i meddelandet 

kan du hålla inne ”SHIFT” och ”ENTER”.  

I den övre rutan kommer du se chatthistoriken.  

 

 

 

 

Med dessa symboler  kan du bifoga en fil, markera chatten som hög 

prioritet, länka till en webbsida eller lägga till en smiley .  

Den lilla pilen längst ut skickar iväg meddelandet, precis som Enter.  
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Med dessa symboler  kan du snabbt växla till att köra  

 Videosamtal 

 Ringa 

 Dela anteckningar.  

 Eller chatta. 

 

Den som har VIP-licens kan även dela sitt skrivbord.  

 

 

Bjuda in fler 

Genom att klicka på symbolen uppe i högra hörnet kan du bjuda in fler personer i chatten. Tänk 

på att personen endast kan se information från det tillfälle då den blev inbjuden och inte historiken i 

chatten.  
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Ringa ett videosamtal 

Sök upp en kontakt, dubbelklicka på kontakten. Klicka på symbolen  för att ringa ett 

videosamtal. För att kameran ska kunna ta upp bild, måste du godkänna att kameran används genom 

att klicka på ”Starta min video”.  

Om du använder kameran på din bärbara dator, se 

till att locket är uppfällt och att inget hinder är 

framför kameran.  

Du kan starta och stänga av mikrofonen genom att 

klicka på denna symbol.  

Är det ett sträck över symbolen  är 

mikrofonen avstängd, vilket innebär att du hör allt 

som sägs, men deltagarna hör inte dig.  

 

Med denna symbol  kan du chatta med 

deltagarna i videokonferensen samtidigt som du har konferensen.   

Då kan du också dela till exempel dokument, bilder och länkar.  

 

Ljudproblem 

Skype är ett smart program som känner av vilken ljudkälla den ska använda. Sätter du till exempel i 

Skypecertifierade hörlurar så flyttas ljudet automatiskt till hörlurarna istället för att ta datorns ljud. 

Men om man upplever problem med ljudet kommer här ett tips.  

Högerklicka på datorns högtalarsymbol   

Välj alternativet   

 

Välj ljudkälla och klicka på standard sedan ok.  

Nu ska ljudet vara förflyttat till den ljudkälla du önskat.  
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Kontakter 

Kontaktkort 

I Skype finns det kontaktkort på de flesta 

kontakter. Sök upp en kollega, högerklicka på 

namnet som kommer upp i listan och välj ”Se 

kontaktkort”  

Det första du ser är Kontaktuppgifter så som 

e-post, telefonnummer och vart personen 

arbetar.  

Jätte bra om man snabbt behöver veta vad en 

person har för mailadress.  

Du kan även kopiera mailadressen genom att 

högerklicka på den.  

 

 

 

 

 

Organisation 

Under fliken ”Organisation” hittar du 

information om vem personen har som chef 

och vilka kollegor som arbetar under samma 

chef.  

Denna funktion är bra till hands om man 

behöver snabb hjälp av en kollega som kanske 

är ledig av olika anledningar. På så sätt kan 

man lätt komma i kontakt med personer som 

arbetar inom samma område eller dess chef.  

 

 

 

  

Test testsson 

Supporttekniker 

Anna Testsson 

Verksamhetsutvecklare 
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Boka ett Skypemöte via Outlook 

Skapa ett Skype-möte via Outlook kalendern genom att välj alternativet ”Nytt 

Skype-möte” under ”Start” fliken.   

 

 

 

Du får då upp 

mötesbokningen med en 

länk som mottagaren ska 

klicka på för att logga in sig 

till mötet.  

 

Om du har en VIP licens 

kommer även texten att du 

kan ansluta till Skypemötet 

via telefon genom att ringa 

ett specifikt nummer.  

 

 

 

 

 

 

 

Support 

Om du är i behov av support ringer du Göliska ITs servicedesk på telefon 0510-771800 


