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 Instruktion för teknisk support 

 Ta en skärmdump 
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Videvägen 15 

641 49 Katrineholm 
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0150-66 26 00 
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0150-66 26 51 

 

Internet 

http://www.forss.se 

E-post 

info@forss.se 

 

 

 

Här är en enkel steg för steg-guide som beskriver hur du tar en bild av hur det ser ut på din dators 

skärm, en så kallad skärmdump. 

 

Varför ska jag ta en skärmdump? 
När du ska kontakta vår support och beskrivna något (t.ex. något som är fel, ett felmeddelande, ett 

konstigt utseende på en hemsida eller något du bara har frågor kring) underlättar det om du bifogar en 

bild av hur det ser ut för dig. 

 

Om du har en dator med Windows 
1. När du ser det du vill visa på din skärm trycker du på knappen PrtScrn eller Print Screen, 

som vanligtvis finns i det övre högra hörnet på tangentbordet. 

 

2. Öppna Microsoft Paint via Start-menyn, sedan Program, Tillbehör och välj slutligen Paint. 

 

3. När du har öppnat Paint väljer du "Redigera" i den övre menyn och klickar på "Klistra in". 

Om du har Windows 7 så finns ”Klistra in” i verktygsraden uppe till vänster i programmet. 

 

4. Nu när skärmdumpen visas i Paint-programmet väljer du "Arkiv" i den övre menyn och 

klickar på "Spara som". I Windows 7 är Arkiv-menyn en mörkblå knapp med en pil på. 

  

5. Från listan högst upp på menyn "Spara som" väljer du att spara filen på skrivbordet. 

 

6. Ge filen ett lämpligt namn, välj "PNG" som format från rullgardinsmenyn "Filformat" och 

klicka sedan på Spara. 

När du sedan skickar ett e-postmeddelande till oss bifogar du bara filen från skrivbordet. 

 

Om du har en Mac 

1. Öppna programmet "Skärmavbildning" som brukar finnas under 

Program -> Verktygsprogram  

2. Välj Avbilda -> Fönster  

3. Klicka på fönstret som du vill avbilda.  

4. Spara skärmavbildningen med ett lämpligt namn.  

När du sedan skickar ett e-postmeddelande till oss bifogar du bara filen som du sparat. 
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