
Veiviser for 
digitale besøk 
- helt fra begynnelsen

Kom i gang med videosamtaler 
ved hjelp av Skype og Google Duo
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Hva trenger vi?

En PC med kamera

Denne veiviseren vil vise hvordan man skaffer seg tilgang på videosamtale uansett utgangspunkt. Hvis du allerede har 
konto hos Microsoft eller Google blir det likevel litt enklere.

Hvis du har en epost-konto som slutter med @hotmail.com, @live.com, outlook.com eller outlook.no har du 
Microsoft-konto.

Hvis du allerede har en epost-konto som slutter med @gmail.com har du Google-konto.

Nettbrett Smarttelefon Videosamtaleprogram
Denne veiviseren foreslår Google Duo 

eller Skype

ogeller eller
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Hva må vi gjøre for å 
bruke Skype?

1. Jeg har PC med kamera og Microsoft-
konto, side 19

2. Jeg har nettbrett eller smarttelefon og 
Microsoft-konto, side 24

3. Jeg har PC med kamera men ikke 
Microsoft-konto, side 25

4. Jeg har nettbrett eller smarttelefon men 
ikke Microsoft-konto, side 35

1. Jeg har PC med kamera og Google-
konto, side 5

2. Jeg har nettbrett eller smarttelefon 
og Google-konto, side 6

3. Jeg har PC med kamera men ikke 
Google-konto, side 7

4. Jeg har nettbrett eller smarttelefon 
men ikke Google-konto, side 15

Hva må vi gjøre for å 
bruke Google Duo?

Hva er ditt utgangspunkt? 
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Google Duo
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1. Slå på PC og åpne nettleseren din.
2. Tast inn www.google.com i adresselinjen.
3. Trykk logg på knappen oppe til høyre i bildet og logg inn på 

kontoen din.
4. Trykk på dette symbolet        oppe til høyre og velg Duo i menyen.          
5. Så lenge den du ønsker å snakke med har Duo kan du søke opp 

personen ved å taste inn nummer eller navn inn i søkelinjen.

GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera og Google-konto
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1. Slå på nettbrettet eller smarttelefonen.
2. Finn Google Play Butikk eller App Store inne på telefonen eller nettbrettet (se 

etter et av disse symbolene ).
3. Legg inn teksten Duo i søkefeltet og trykk søk.
4. Trykk på dette symbolet og trykk deretter på installer.
5. Vent til appen er lastet ned og trykk på den.
6. Nå blir du spurt om ulike tilganger, trykk tillatt på disse for å kunne bruke 

Google Duo.

GOOGLE DUO

Jeg har nettbrett eller smarttelefon med Google-konto
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GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera 
men ikke Google-konto
Opprett en Google-konto
• Trykk denne lenken eller skriv 

den inn i nettleseren din: 
https://support.google.com/

• Trykk på knappen Google-konto.

• Trykk på teksten: Opprett en 
Google-konto.
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GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera 
men ikke Google-konto

Opprett en Google konto
• Trykk på knappen Opprett en Google-

konto.

• Fyll inn boksene med fornavn, etternavn, 
brukernavn (du kan selv velge hva du ønsker 
så lenge ingen har det fra før), fyll inn 
ønsket passord (trykker man på øyet med 
strek over kan man se hva man skriver). 
Til slutt, trykk på neste.
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Opprett en Google konto
• Hvis du har et telefonnummer, legg inn dette 

(sikkerhet om du glemmer passordet ditt).

• Hvis du har en alternativ epost-adresse, legg inn 
denne (sikkerhet om du glemmer passordet ditt).

• Legg inn fødselsdato, måned, år og kjønn (dette er fordi 
noen tjenester har aldersgrenser. Under kjønn kan man 
velge det vil jeg ikke oppgi).

• Trykk Neste når du har fylt inn.

GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera 
men ikke Google-konto
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Opprett en Google-konto
• Personvern: det er viktig at man leser og forstår 

vilkårene Google har for tjenestene de leverer før 
man går videre fra dette steget. 

• Trykk teksten flere alternativer for å se valgfriheten 
i hvilken data man deler.

• Hvis du er fornøyd med vilkårene trykker du i begge 
de 2 tomme boksene og trykker deretter opprett 
konto.

GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera 
men ikke Google-konto
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Opprett en Google-konto
• Nå har du din egen Google-konto. Du får tilgang på alle Googles tjenester 

når du trykker på firkanten oppe til høyre (der ligger også videosamtale-
programmet DUO).

GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera men ikke Google-konto
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1. Nå kan du skrive inn nummeret eller navnet til den 
du ønsker å prate med (begge må ha Google Duo).

2. Trykk på navnet og trykk så på Videoanrop.

GOOGLE DUO

Jeg har PC med kamera men ikke Google-konto
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GOOGLE DUO

Slik bruker du Google Duo 
på PC med kamera

• Hvis du har ringt noen med 
Google Duo tidligere, vil disse 
personene ligge under nylig 
aktivitet.

• For å ringe noen taster du inn 
navnet deres i feltet til høyre for 
forstørrelsesglasset.

• Hvis det ikke dukker opp noe i 
feltet under må du slette all 
teksten og legge inn 
telefonnummeret deres. Hvis det 
kommer opp denne brukeren er 
ikke tilgjengelig på Duo, må du 
ta kontakt med dem på annet 
måte og høre om de vil være 
med å bruke tjenesten.

• Når du finner personen du vil 
ringe, trykker du på navnet 
deres.13



GOOGLE DUO

Slik bruker du Google Duo på PC med kamera
• Du vil nå få opp et nytt skjermbilde 

som er det siste steget før 
oppringingen. Sjekk her at du ringer 
den personen du ønsker.

• Trykk videoanrop og du vil høre en 
ringelyd. Frem til du får svar, vil du se 
bildet som blir synlig på skjermen til 
den du ringer, og du kan tilpasse 
kameraet. 

• OBS! For å avslutte samtalen trykker 
du det røde telefonrøret. 
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GOOGLE DUO

Jeg har nettbrett eller smarttelefon men 
ikke Google-konto
1. Gå inn på nettsiden www.google.com
2. Følg samme oppskrift for PC for å opprette Google-konto. Se fra 

side 7: Jeg har PC med kamera men ikke Google-konto. 
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GOOGLE DUO

Slik bruker du Google Duo på nettbrett eller smarttelefon
• Det som blir synlig for andre når du ringer 

dem vises nå på skjermen din. Det vil også 
stå ditt navn under (dette er navnet andre 
kan søke opp for ringe deg).

• For å ringe noen taster du inn navnet deres i 
feltet til høyre for forstørrelsesglasset.

• Hvis det ikke kommer noe i feltet under, må 
du slette all teksten og legge inn 
telefonnummeret deres. Da vil det komme 
fram en mulighet til å invitere dem til å 
bruke Duo ved å trykke inviter.

• Når du finner personen du vil ringe trykker 
du på navnet deres.
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GOOGLE DUO

Slik bruker du Google Duo på nettbrett eller smarttelefon

• Du vil nå få opp et nytt skjermbilde som er det siste steget 
før oppringingen, sjekk her at du ringer den personen du 
ønsker.

• Trykk videoanrop og du vil høre en ringelyd. Frem til du får 
svar, vil du se bildet som blir synlig på skjermen til den du 
ringer, og du kan tilpasse kameraet.

• OBS! For å avslutte samtalen trykker du det røde 
telefonrøret. 
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Skype
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SKYPE

Jeg har PC med kamera og Microsoft-konto

• Slå på PC og åpne 
nettleseren din.

• Tast inn skype.com i 
adresselinjen.

• Trykk enter. 
• Velg hvilket system du bruker 

(er du usikker - trykk Get
Skype for Windows).
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SKYPE

Jeg har PC med kamera og Microsoft-konto
• Etter noen minutter vil PC-en 

spørre om rettigheter. Svar ja.
• Hvis det ikke skjer noe må du se 

etter et lite bilde av denne teksten 
et sted på skjermen: «skype-
58.0.93(1).exe» eller lignende, og i 
så fall trykke på denne.

• Du vil få opp et bilde for 
installasjonen av programmet. 
Trykk installer.

• Vent til denne siden kommer opp 
og trykk på La oss komme i gang.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera og Microsoft-konto

• Trykk på Logg på eller opprett konto.

• Skriv inn din epost-adresse 
(knyttet til Microsoft) og trykk neste.

• Skriv inn ditt passord, om du 
ikke husker det trykker du glemt 
passord? og følger instruksene.

• Første gang du er inne vil du bli 
spurt om å legge til profilbilde. 
Om du vil kan du velge hopp over.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera og 
Microsoft-konto
For å sjekke at du kan gjennomføre en vellykket videosamtale kjøres 
det en test av PCs mikrofon og høyttaler. Gjør slik:
• Si noen ord med normal stemme og du skal se at det 

kommer blå prikker her.

• Hvis ikke, trykk denne pilen for å se om du kan velge en annen 
enhet og prøv på nytt.

• Dra den grå sirkelen helt til høyre.

• Trykk den hvite trekanten og det skal nå komme en melodi, 
hvis det er for høyt, dra den grå sirkelen mot venstre.

• Hvis det ikke kommer lyd, trykk denne pilen for å se om du 
kan velge en annen enhet og prøv på nytt. 

• Trykk «fortsett» når du er ferdig.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera og Microsoft-konto
For å sjekke at du klarer å gjennomføre en vellykket videosamtale 
kjøres det en test av PCs kamerainnstillinger. Gjør slik:
• På en bærbar datamaskin er kameraet vanligvis plassert 

rett over skjermen (en liten sirkel). Denne må peke mot 
deg selv eller det du ønsker andre skal se.

• Se om du kan se deg selv eller noe annet du kjenner igjen i 
dette skjermbildet. Det er dette personen du snakker med 
vil se.

• Hvis denne boksen er svart kan du prøve å trykke denne 
pilen opp til venstre og se om du kan velge andre enheter.

• Når du er fornøyd trykker du fortsett.

• Trykk OK i neste bilde.

• Du har nå fått tilgang til Skype.
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• Slå på nettbrettet eller smarttelefonen.

• Finn Google Play Butikk eller App Store inne på telefonen eller nettbrettet (se etter et av disse 
symbolene ).

• Legg inn teksten Skype i søkefeltet og trykk søk.

• Trykk på dette symbolet og trykk deretter på installer.

• Vent til knappen åpne blir grønn og trykk på den.

• Trykk La oss komme i gang og Logg på eller opprett konto.

• Fyll inn din Skriv inn din e-mail adresse (knyttet til Microsoft) og trykk neste.

• Skriv inn ditt passord, om du ikke husker det trykker du glemt passord? og følger instruksene.

• Om blir du spurt om ulike tilganger, trykk tillatt eller fortsett på disse for å kunne bruke Skype.

SKYPE

Jeg har nettbrett eller smarttelefon
og Microsoft-konto
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SKYPE

Jeg har PC med kamera men ikke Microsoft-konto
• Slå på PC og åpne nettleseren din.
• Tast inn skype.com i 

adresselinjen.
• Trykk søk.

• Velg hvilket system du bruker 
(er du usikker, trykk Get Skype 
for Windows).
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SKYPE

Jeg har PC med kamera men ikke Microsoft-konto
• Etter noen minutter vil et vindu 

spørre deg om rettigheter. Svar ja.
• Hvis det ikke skjer noe, se etter et 

lite bilde med denne teksten et 
sted på skjermen: «skype-
58.0.93(1).exe» eller lignende. I så 
fall trykk på denne.

• Du vil nå få opp et bilde for 
installasjonen av programmet 
trykk installer.

• Vent til denne siden kommer opp 
og trykk La oss komme i gang.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera men ikke Microsoft-konto

• Trykk så på Logg på eller 
opprett konto.

• Trykk Opprett konto.
• Fyll inn ditt 

mobiltelefonnummer og 
trykk neste.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera 
men ikke Microsoft-konto
• Nå skal du taste inn et 

passord som du ønsker for 
din konto. Dette passordet 
bør være mer enn 6 
bokstaver og/eller tall. Trykk 
neste.

• Fyll inn fornavn og etternavn, 
og trykk neste.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera 
men ikke Microsoft-konto
• Det har nå blitt sendt en tekstmelding 

med en firesifret kode til det 
telefonnummeret du registrerte tidligere. 

• Skriv inn koden du fikk. 
• Personvern: det er viktig at man leser og 

forstår vilkårene Microsoft har for 
tjenestene de leverer før man går videre 
fra dette steget. 

• Hvis du er fornøyd med vilkårene trykker 
du neste. 
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SKYPE

Jeg har PC med kamera 
men ikke Microsoft-konto
• Første gang du er inne vil du 

bli spurt om å legge til 
profilbilde. Om du ikke vil 
legge inn bilde kan du velge 
hopp over.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera men ikke Microsoft-konto
For å sjekke at du klarer å gjennomføre en vellykket videosamtale 
kjøres det en test av PC-ens mikrofon og høyttaler. Gjør slik:

• Si noen ord med normal stemme og du skal se at det 
kommer blå prikker her.

• Hvis ikke, trykk denne pilen for å se om du kan velge en 
annen enhet og prøv på nytt.

• Dra den grå sirkelen helt til høyre.

• Trykk på den hvite trekanten og det skal komme en 
melodi. Hvis lyden er for høy, dra den grå sirkelen mot 
venstre.

• Hvis det ikke kommer lyd, trykk denne pilen for å se om 
du kan velge en annen enhet og prøv på nytt. 

• Trykk fortsett når du er ferdig.
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SKYPE

Jeg har PC med kamera men ikke Microsoft-konto
For å sjekke at du klarer å gjennomføre en vellykket videosamtale 
kjøres det en test av PC-ens kamera-innstillinger. Gjør slik:

• På en bærbar datamaskin er kamera vanligvis plassert 
rett over skjermen (en liten sirkel) denne må peke 
mot deg selv eller det du ønsker andre skal se.

• Se om du kan se deg selv eller noe annet du kjenner 
igjen i dette skjermbildet. Det er dette de du snakker 
med vil se.

• Hvis denne boksen er svart kan du prøve å trykke på 
pilen opp til venstre og se om du kan velge andre 
enheter.

• Når du er fornøyd trykker du fortsett.

• Trykk OK i neste bilde.

• Du har nå fått tilgang til Skype.
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SKYPE

Slik bruker du Skype på PC med kamera
• Til venstre på skjermen vil det 

vises en liste over personer du 
har snakket med tidligere, eller 
personer i kontaktlisten din. 
Hvis du ønsker å snakke med 
en av disse, kan du holde 
musepilen over navnet og 
trykke på kamera-symbolet 
ved siden av den personen du 
ønsker å snakke med. Hvis de 
ikke har kamera-symbol, har 
de ikke Skype.

• Hvis du ønsker å snakke med 
noen som ikke finnes i listen 
kan du søke etter de ved å 
først trykke anrop-knappen og 
så trykke nytt anrop.
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SKYPE

Slik bruker du Skype på PC med kamera
• Fyll inn navnet på personen du ønsker å 

snakke med, helst fornavn og etternavn.

• Hvis navnet du søker opp finnes i kontaktlisten 
din vil det komme opp øverst.

• Om det kun dukker opp navn under 
overskriften flere personer må du sikre deg at 
det er riktig person (under navnet vil det stå 
kallenavnet de har og bare de kan fortelle deg 
det riktige, så ta kontakt med de og spør).

• Når du nå har funnet den personen du vil 
ringe trykker du først på navnet og trykker så 
ring opp til høyre på skjermen og så trykk 
videosamtale.
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• Slå på nettbrettet eller smarttelefonen.

• Finn Google Play Butikk eller App store inne på telefonen eller 
nettbrettet (se etter dette symbolet            ).

• Legg inn teksten Skype i søkefeltet og trykk søk.
• Trykk på dette symbolet          og trykk deretter på installer.

• Vent til knappen åpne blir grønn og trykk på den.

• Trykk La oss komme i gang og Logg på eller opprett konto.

SKYPE

Jeg har nettbrett eller smarttelefon
men ikke Microsoft-konto
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SKYPE

Jeg har nettbrett eller smarttelefon 
men ikke Microsoft-konto

• Trykk på Logg på eller 
opprett konto.

• Trykk Opprett konto.
• Fyll inn ditt 

mobiltelefonnummer og trykk 
neste.
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SKYPE

Jeg har nettbrett eller smarttelefon 
men ikke Microsoft-konto

• Nå må du taste inn et passord 
som du ønsker for din konto. 
Tassordet bør være mer enn 6 
bokstaver og/eller tall.
Trykk neste.

• Fyll inn fornavn og etternavn og 
trykk neste.
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SKYPE

Jeg har nettbrett eller smarttelefon 
men ikke Microsoft-konto

• Det har nå blitt sendt en tekstmelding med en 
firesifret kode til det telefonnummeret du har 
registrert tidligere. 

• Skriv inn koden du fikk. 

• Personvern: det er viktig at man leser og forstår 
vilkårene Microsoft har for tjenestene de leverer før 
man går videre fra dette steget.

• Hvis du er fornøyd med vilkårene trykker du neste.
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SKYPE

Jeg har nettbrett eller smarttelefon
men ikke Microsoft-konto

• Om blir du spurt om ulike tilganger, trykk tillatt
eller fortsett på disse for å kunne bruke Skype.
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SKYPE

Slik bruker du Skype på nettbrett eller smarttelefon
• Personer du har ringt til tidligere vil vises i 

skjermen. Trykk uansett anrop.

• Du vil se en liste over personer du har 
snakket med tidligere, eller personer i 
kontaktlisten din. Hvis du ønsker å snakke 
med en av disse, kan du holde musepilen 
over navnet og trykke på kamera-symbolet 
ved siden av den personen du ønsker å 
snakke med. Hvis de ikke har kamera-
symbol, har de ikke Skype.

• Hvis du ønsker å snakke med noen som 
ikke finnes i listen kan du søke etter de ved 
å trykke denne knappen.
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SKYPE

Slik bruker du Skype på nettbrett eller smarttelefon
• Fyll inn navnet på personen du ønsker å 

snakke med, helst fornavn og etternavn.

• Hvis navnet du søker opp finnes i 
kontaktlisten din vil det komme opp øverst.

• Om det kun dukker opp navn under 
overskriften flere personer må du sikre deg 
at det er riktig person (under navnet vil det 
stå kallenavnet de har og bare de kan 
fortelle deg det riktige, så ta kontakt med 
de og spør).

• Når du har funnet den personen du vil 
ringe, trykker du først på navnet og så ring
opp til høyre på skjermen.
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SKYPE

Slik bruker du Skype på nettbrett 
eller smarttelefon
• Du får nå et nytt skjermbilde hvor du bestemmer 

hvilken måte du vil ringe personen. Trykk videoanrop og 
du vil høre en ringelyd. Frem til du får svar, vil du se 
bildet som blir synlig på skjermen til den du ringer, og 
du kan tilpasse kameraet.

• OBS! For å avslutte samtalen trykker du det røde 
telefonrøret.
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