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FK Obscura – Vad är Discord och hur använder jag det?

Discord

#1. Vad är det och hur använder jag det?
Discord är ett gratisprogram som består av virtuella servrar som användare kan skapa och bjuda in
andra användare till. En server består av både text- och röstkanaler. Programmet skapades först med
tanke till spelföreningar, för att samla medlemmar då man kan prata med varandra och spela
samtidigt. Men det hindrar inte Fotoklubben Obscura för att kunna använda detta för oss själva, man
behöver inte spela för att använda programmet.
Jag tänker försöka gå igenom de grundläggande delarna för att kunna installera och använda
programmet.
Min huvudtanke med att få Obscura att använda detta är att kunna samla medlemmar på ett enklare
sätt än på Facebook där man kan prata kamerateknik, bildredigering, utflykter och andra tips & tricks.

#2. Windows, Android, iOS, Mac, Linux
Discord-programmet finns både till Windows, Mac, Linux och till mobiler (både Apple och övriga).
Nedladdningen av programmet gör man enklast på Discords hemsida
(https://discordapp.com/download), där väljer man till vilket operativsystem man vill installera det
på.
Man kan också köra Discord via webbläsaren, men jag har upplevt att det har medfört vissa
konstigheter. Men det kan vara bra och veta att det går att använda webbläsaren för att logga in och
kolla textkanaler. Kommer gå igenom det kort lite längre fram.

#3. Skapa konto
För att kunna logga in på sitt Discord konto måste man först skapa ett nytt konto, om du inte redan
har ett vill säga. För att skapa ett nytt konto så finns det några olika sätt, men vi börjar med att skapa
ett konto från deras hemsida först.

Skapa konto på Discords hemsida
För att skapa ett konto på Discords hemsida så väljer man ”Login”, enligt fig. 1.

fig.1
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När vi går vidare så kan man välja att logga in med ett befintligt konto eller skapa ett nytt, och om ni
har ett befintligt så fyller ni i er mailadress och det lösenordet ni har valt. Men nu ska vi skapa ett
nytt konto. Det kan vara svårt och hitta länken till att skapa / registrera nytt konto, men om ni klickar
enligt fig.2 så kommer ni vidare för att skapa ett nytt konto.

fig.2
Vid nästa ruta så fyller ni i den mailadressen ni vill använda för detta konto, användarnamnet som ni
vill ha och ett lösenord som ni själva kommer ihåg. Kom ihåg att det enbart går att registrera ett
konto per mailadress. Fig.3

fig.3
När man väl har fyllt i alla uppgifter och är nöjd så trycker man på ”Continue”. Man blir då bemöt av
en ny ruta som man måste bekräfta att man inte är en robot, som vi inte är… än (fig.4). När man väl
har bekräftat så kommer man bli man bli in slängd i Discord, och om man har Discords program
installerat så kan man välja att öppna kontot i programmet.

fig.4
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#4. Installerat och klart
Nu när vi har skapat ett konto och är inloggade i discord så blir vi bemötta av denna vy:

Eftersom vi är inte inne i någon server så ser vi ingen aktivitet eller någon annan information om
Obscura. Vi kan komma in på Obscuras Discord server genom att trycka på det gröna ”+” uppe vid
vänstra hörnet. När vi har tryckt på den knappen så kan vi välja att skapa en ny server eller att hoppa
in på en redan skapad server. Här väljer vi att hoppa in på en redan skapad server. Nu måste vi ha en
länk till Fotoklubben Obscuras server. Den länken är denna, https://discord.gg/bbPPUgx, vi kopierar
länken och klistrar in den i rutan och klickar på ”Join”. Vi kommer då komma in på Fotoklubben
Obscuras Discord server.
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#5. Fotoklubben Obscuras Discord server, vad gör man nu då?
När vi kommer in på Fotoklubben Obscuras Discord server så ser det ut enligt följande.

Vi ser att vi har tillgång till ”Gäst” gruppen, i den gruppen finns det både text- och röstkanaler.
Textkanaler = Välkommen, Ny-medlem-läs-här och Chatt. Röstkanalerna brukar oftast ha en #
framför kanalens namn.
# Välkommen: I denna kanal så kommer det upp ett automatiskt meddelande så fort som en ny
person kopplar sig till server, som till exempel: Good to see you, Axel Eriksson 04/20/2020. Denna
textkanal är enbart för dessa automatiska meddelanden, och därför kan ingen skriva i denna kanal.
# Ny-medlem-läs-här: I denna textkanal så lägger styrelsen upp viktig information som är till för både
medlemmar och för de som skulle vilja bli medlemmar i fotoklubben. Finns även information om hur
man går tillväga för att få en medlemstagg för de medlem som ansluter sig till Discord servern.
# Chatt: Här så kan man skriva som icke-medlem och som medlem. Denna chatt är tillför att
kommunicera med medlemmar och icke-medlemmar, och det är denna chatt man tar kontakt med
styrelsen om man skulle vilja ha en medlemstagg för att få tillgång till de chattgrupperna som alla
Obscuras har rätten till.
Röstkanaler = Gästrum #1. Alla röstkanaler har oftast en ikon (

) som liknar en ljudikon.

Gästrum #1: Om man en icke-medlem skulle vilja diskutera med styrelsen eller om en medlem vill
prata med en icke-medlem så kan man sätta sig i denna kanal för att kunna prata med varandra.
Denna kanal är begränsad till upp till tre (3) personer.
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Som medlem säg till Styrelsen
Som medlem så kom ihåg och säga till styrelsen så att man kommer åt hela servern. Alla i styrelsen
ska ha rättigheter och ge alla medlemmar sina taggar, men alla kanske inte har lärt sig att göra det
ännu. Men hör annars med Patrik Almblad så fixar han det åt er.
Tips: Om man vill uppmärksamma en specifik person eller en specifik roll så gör man det samma som
via Messenger. Man börjar med ett @ och skriver sedan personens namn eller om man vill komma åt
hela Obscuras styrelse eller alla medlemmar skriver man @Styrelse eller @Medlem.
När man skriver @ så får man också upp en lista av alternativ som kan vara till hjälp att leta rätt på
den personen eller rollen man försöker uppmärksamma. Man kan då välja med muspekaren eller
med piltangenterna, och om man trycker ”TAB” så kommer programmet att fylla ut allt automatiskt.

#6. Uppbyggnad av Discord servern (för Obscura)
När ni äntligen har fått medlemstaggen så kommer ni få tillgång till hela servern, så ser det ut enligt
följande:
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Nu har man fått tillgång till flera text- och röstkanaler, samma sak gäller hör att text har en #-symbol
framför sig och röst kanalerna har en ljudikon framför sig (
).
- FK Obscura (TEXT)
# Discord-info: Här läggs information gällande Discord servern, lite tips & tricks som kan underlätta
för medlemmarna.
# Medlemsinformation: Här läggs medlemsinformation som till exempel som Medlemsmöten, Resor,
Närvarotävling, Utställningar, etc.
# RSS-feed: Här så kommer nyheter från utvalda sidor att läggas upp automatiskt. Förtillfället så är
det nyheter från Fotosidan.se som läggs upp här.
# GeneralChatt: En generell chattrum för generella saker, här ska man kunna prata om allt mellan
himmel och jord är det tänkt.
# Bilddiskussion: Bilder ligger i fokus i denna grupp, om någon skulle vilja ha något tips om hur man
tar en vis typ av bild, vad man bör tänka på, etc.
# Kamerateknik: Kamerateknik, hur kameran fungerar, objektiv, stativ, fjärrutlösare, egentligen allt
som tillhör kameran och hur det fungerar går att diskutera här. Kanske någon söker tips om ett
objektiv som ska inhandlas. Är Sigma objektiven bra, fungerar det till min kamera?
# Mörkrumsteknik: Allt som tillhör mörkrum kan diskuteras här, hur gör man, hur länge ska bilderna
ligga i vissa vätskor, vilket papper ska man använda, kan man framkalla bilder i direkt solljus.
# Utflykter-Resor: Vill man ha med någon annan från klubben på en utflykt, eller vill tipsa om platser
för fotografering samt fråga om platser går att göra i denna textkanal.
# Köp och sälj: Här kan medlemmar sälja och köpa kameratillbehör.
- FK Obscura – Bildredigering (TEXT)
# Fotoredigering: Generell textkanal för diskussion gällande fotoredigering.
# Photoshop: Textkanal för att diskutera hur man använder och frågor gällande Photoshop.
# Lightroom: Textkanal för att diskutera hur man använder och frågor gällande Lightroom.
# Gimp: Textkanal för att diskutera hur man använder och frågor gällande Gimp.
- FK Obscura (RÖST)
Rum #1: Röstkanal med en maxgräns på 10 personer.
Rum #2: Röstkanal med en maxgräns på 10 personer.
Bildkväll: Röstkanal som är mening för bildkvällar, där man diskuterar bilder mellan varandra.
Tekniskhjälp: Om man skulle vilja ha tekniskhjälp så är denna röstkanel ämnad för detta.

Saknar ni kanaler?
Om ni tycker att det saknas någon Textkanal, eller om ni vill ha flera Röstkanaler så säger ni till
styrelsen så ordnar vi upp flera kanaler åt er.
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#7. Hur byter jag namn på Discord servern?
Man kan byta namn på sig själv i Fotoklubben Obscura Discord server men fortfarande ha kvar sitt
original inloggningsnamn.
För att byta namn på sig själv så högerklickar man på sig själv i det vänstra fönstret och väljer ”Ändra
Smeknamn”, man får då upp ett nytt fönster där man skriver in sitt önskade namn.

För att underlätta för alla så önskar vi från styrelsen sida att man väljer att byta namn till sitt hela
namn så det underlättar för medlemmar på servern att känna igen vilken person som man pratar
med.
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#8. Inställningar
Normalt sätt så brukar alla inställningar som programmet ställer in från början fungera bra, men om
ni har problem som exempel att ni inte hör andra när de pratar eller om de andra inte hör er, så kan
det bero på att programmet har ställt in fel inställningar för Ljud-in och Ljud-ut.
För att komma åt inställningarna på Discord så trycker ni på kugghjulet som befinner sig i vänstra
hörnet.

När vi trycker på kugghjulet så kommer vi bli inflyttade till Inställningar för Discord, och för att
kontrollera Ljusinställningarna går vi till ”Röst & video”. När vi har kommit in i den här menyn så kan
vi se ”Inmatningsenhet” (mikrofon) och ”Utmatningsenhet” (Hörlurar / Högtalare). I mitt fall så har
jag en mikrofon som heter ”Yeti-Stereo Microphone” och ljudet matas ut via en optiskkabel via
”Realtek Digital Output”. Eftersom alla datorer har lite olika ljudkort och inställningar så får ni själva
experimentera med att det fungerar för just er.
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Inmatningsläge kan man också experimentera med när man sitter och pratar, normalt så är
”Röstaktivering” aktiverat. Med röstaktivering menas det att man inte behöver hålla ned någon
tangent eller annan knapp för att kunna börja prata med de andra i en röstkanal. Denna funktion
fungerar riktigt bra när man använder Discord i telefonen, då det är svårt att försöka hålla ned en
knapp samtidigt.
Själv så vill jag alltid ha inmatningsläge ”Tryck-för-tal”, och med det menas det att man måste trycka
ned en knapp för att börja prata och när man inte trycker ned knappen så hör inte de andra mig.
Med det här alternativet så har jag själv bättre kontroll vad som kommer via mikrofonen och vad de
andra i kanalen hör från mitt håll, men det gäller då att komma ihåg att trycka ned knappen när man
själv ska prata. Genväg för ”Tryck-för-tal” knappen kan vara vilken knapp på tangentbordet eller på
musen som helst, i mitt fall så är det ”MOUSE2” som är scrollhjulet på musen.
I den tidigare bilden så har jag ritat pilar till de olika inställningar som jag har pratat om. För att
komma ut ur Inställningarn så kan ni trycka ”ESC” eller trycka på ”X”:et som finns i högra övre hörnet.

Under samma meny så kan ni också välja webkamera, om ni har någon installerad. Själv har jag ingen
webkamera så har aldrig rört den inställningen.
Lite andra menyer som finns under Inställningar är:

Användarinställningar
Mitt Konto: Här finns några inställningar för ditt konto, om ni vill ha tvåfaktorsautentisering för att
sätta lite extra säkerhet på kontot om ni vill säkra er att kontot inte blir kapat.
Sekretess & säkerhet: Inställningar på hur andra kan lägga till dig som vän och skicka filer. Det finns
också inställningar för hur Discord använder data som programmet samlar in från ditt program.
Autoriserade appar: Godkänner tredjepartstjänster för Discord, själv har jag aldrig behövt installera
något sådant. Men om det installeras så är det här de godkända appar / program kommer att listas.
Anslutningar: Man kan också ansluta andra kontot till Discord, så som YouTube, Twitch, Facebook,
Twitter, Spotify. Men det är inget som jag själv använder, så inget jag tror att ni behöver tänka på.
Fakturering: Det finns något som heter Discord Nitro, ett tillägg till Discord som gör det möjligt att få
lite extra. Mer om Discord Nitro finns att läsa på Discord hemsida. Men detta är inget som ni behöver
oroa er för.

Discord Nitro
Gåvolager: Om man har fått ett gåvo-kod för Discord Nitro är det i denna meny som man lägger in
den koden för att aktivera / lösa in den.
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Server Boost: Ihop med Discord Nitro så får man möjlighet att ”Boosta” en server, ihop med att man
boostar upp en server så kan man låsa upp vissa funktioner. Men det är inget som Fotoklubben
Obscura behöver skulle jag säga.
HypeSquad: Om man vill veta mera om Discord eller är mera intresserad av vad Discord gör så kan
man gå med i något som heter HypeSquad. Känns lite som Discords egna lilla Fan-club. Om man vill
gå med så får man göra det, men det är inget som jag själv har satt mig in i speciellt mycket.

Appinställnigar
Röst & video: Majoriteten av denna meny har vi gått igenom tidigare. Här finns det allt som berör
Röst och Video, man kan ställa in olika Video Codec, Röstbearbetning, Dämpning, Röstdiagnostik och
Felsökningslogg. Det mesta är rätt inställt från början.
Overlay: Om man sitter och spelar så kan man ha en Discord overlay i något hörn, men jag antar att
inte så många av våra medlemmar sitter och spelar, så ni kan hoppa över detta �
Aviseringar: I denna meny så kan man ställa in diverse olika aviseringar. Om man inte vill ha några
aviseringar så kan man ställa in det. Experimentera med dessa inställningar för att skräddarsy detta
för dig.
Kortkommandon: Om man vill så kan man ställa in kortkommandon för inställningar kan man göra
det här.
Spelaktivitet: Här kan man aktivera om man ska visa spelaktivitet på discord eller inte, tror inte heller
att denna meny är så aktuell för Obscura så denna kan ni hoppa över �
Text & bilder: Här under så kan man välja hur bilder och text ska visas i textkanalerna.
Utseende: Utseendet går att anpassa, om man vill ha mörk eller ljus tema. Meddelandevisning går
att välja mellan normal och kompakt.
Streamerläge: Om man väljer att strömma så finns det lite inställningar för detta här.
Språk: Här så kan man välja vilket språk som Discord ska visa, Svenska finns.
Windows-inställningar: Några grundinställningar för Windows, vet inte hur det ser ut på Mac eller
Linux. Här kan man välja om Discord ska öppna automatiskt vid uppstart av datorn, om det ska starta
minimerat och om Discord ska krypa ned i meddelandefältet när du stänger appen.
Ändringslogg: I ändringsloggen ser du vad som har tillkommit i Discord under de senaste
uppdateringarna av programmet.
Logga ut: Loggar ut från Discord, för att logga in igen så fyller du i dina inloggningsuppgifter.
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#9. Om jag skulle vilja strömma ett program för medlemmar?
Om man vill så kan man strömma (Streama) ett program eller sin skärm för andra medlemmar i en
röstkanal. För att börja strömma så förutsätter det att man sitter i en röstkanal, och sen trycker man
på knappen för att strömma. Knappen för strömma hittar ni enligt följande bild:

När man har tryckt på ”Screen” för att börja strömma, så blir man bemött av ett nytt fönster där man
ska välja vilken skärm eller program som man vill strömma.

När man har hittat rätt program eller skärm för att välja att strömma så trycker man på ”Kör Live”.
Man hör ett litet ljud som bekräftar att programmet har börjat strömma i Discord. Man ser också att
efter sitt namn i Röstkanalen att det har kommit en röd ikon där det står ”Live”. För att andra
medlemmarna ska kunna se på strömmen så måste de klicka på den som strömmar och välja att
”Titta på strömmen”.
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#10. Discord – Telefon
För att installera Discord på din telefon får man gå in på AppStore (iPhone) eller Google Play Store
(Android telefoner) och söka efter ” Discord ” och sedan ladda hem programmet till telefonen.

Kom ihåg att du måste ha skapat ett konto först innan du kan logga in på Discord programmet på
telefonen, för att kunna skapa ett konto läs texten ” #3. Skapa konto ”. Det går att skapa ett konto
både genom Discord programmet och genom att gå in på Discords hemisda, på www.discord.com.

Bild.10.1

Bild.10.2

Verifiering av e-postadress

Bild.10.3

Verifiering av e-postadress måste göras för att säkra att kontot och för att slutföra registreringen av
ditt Discord-konto. Om man har glömt att göra det så kan man inte skriva eller använda
röstkanalerna i Fotoklubben Obscuras discordserver. Om man har glömt att göra det så får man en
påminnelse när man har kommit in i Obscuras discordserver, enligt Bild.10.9.
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När man loggar in för första gången på Discord programmet i telefonen så blir man bemött av om
man vill skapa en egen server eller hoppa in i en befintlig server, enligt bild.10.4. Här ska vi välja att vi
ska hoppa in på en befintlig server, ”Join a friend on Discord”.

Fotoklubben Obscuras Discordserver (länk för att skriva in i Discord)

Man blir då förfrågan att kopiera en länk till en redan existerande Discord server, och här ska vi skriva
in följande adress: https://discord.gg/bbPPUgx (Bild.10.5)

Om det fungerar så som det ska vara blir man då bemött en ny ruta där det står ”Almblad invited you
to join, Fotoklubben Obscura” och här kan man välja om man vill acceptera inbjudan in till
Fotoklubben Obscuras Discord server. Tryck på ”Accept Invite” så kommer vi inom en kort stund
komma in på Obscuras Discord server. (Bild.10.6)

Bild.10.4

Bild.10.5

Bild.10.6

Om man råkar trycka bort fönstret som är i Bild.10.4 så kan man fortfarande hoppa in på Obscuras
discordserver, eller skapa egna, genom att trycka på det gröna pluset, Bild.10.7. Nu kan man då välja
att skapa eller hoppa in på en redan existerande server. Om vi då trycker på ”Join a server” kommer
vi till samma fönster som Bild.10.5 visar, och här kan vi skriva in länken till Fotoklubben Obscuras
discordserver.
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Bild.10.7

Bild.10.8

Bild.10.9
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”- Välkommen” är den första kanalen man kommer in till när man har hoppat in på Obscuras
discordserver, här kan man inte skriva utan enbart ser vilka som hoppat in på servern. I Bild.10.10 ser
vi att min användare ”PatrikTEST” har precis anslutit sig till servern. Vi från styrelsen vill gärna och
ställer krav på de medlemmar som vill ansluta sig till servern att de ska använda deras egna namn,
detta kan man ändra på och syns endast på denna server, mer om det under ”Hur byter jag namn”.

Komma åt mer

För att komma åt de olika kanalerna och se vilka användare som är inne på servern så drar man
fingret över telefonensskärm åt höger för att komma åt kanalerna (text och röst) och dra fingret åt
vänster för att komma åt användarna på servern. Bilderna 10.11 och 10.12 visar hur det ser ut efter
man har dragit fram dessa två olika menyerna.
Man kan komma åt de olika text-kanalerna man ser genom att dra fram menyn åt höger, Bild.10.11,
och sedan välja vilken kanal man vill läsa genom att trycka med fingret på den textkanalen. Jag har
förklarat uppbyggnaden av textkanalerna och röstkanalerna i ” #5. Fotoklubben Obscuras Discord
server, vad gör man nu då? ” och ” #6. Uppbyggnad av Discord servern (för Obscura) ” och som kan
vara värt att läsa igenom.

Bild.10.10

Bild.10.11

Bild.10.12

För att komma åt fulla servern så måste man få en specifik roll som man får som betalande medlem
och har kontaktat styrelsen på Discord. Men innan ni kontaktar styrelsen, som har rättigheter och
sätta roller, så var snälla och ändra era namn så vi vet vilka vi skriver med / pratar med. Hur ändrar vi
namn på Discord, det ska vi gå igenom nu.
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Hur ändrar jag namn på Discord? (telefon)
Man ändrar namn genom att klicka på sig själv i menyn över användarna på discordservern, för att få
fram menyn dra med fingret åt vänster enligt Bild.10.12. I mitt fall så heter jag ”PatrikTEST” och
därför klickar jag på det namnet, Bild.10.13, och får sedan upp en ny meny, Bild.10.14. I den nya
menyn så trycker vi på kugghjulet för att hantera användare ”Manage User” för att kunna byta namn.
När vi har tryckt på hantera användare så får vi upp ett nytt fönster och kan byta namn på din
användare för denna server, i mitt fall så har jag bytt namn från ”PatrikTEST” till ”Patrik Almblad” och
när ni är klara så trycker man på den blå knappen med disketten, det är med den knappen man spar
inställningarna man har gjort. Om man råkar glömma bort att spara så påminner programmet att
man har inställningar osparade.
När man har skrivit in rätt namn och sparat inställningarna så är det bara och backa från detta och
skriva till styrelsen om att få sin roll. Man backar från menyn genom telefonens egna backfunktion
eller genom att trycka på ”bakåt-pilen” uppe i vänstra fönstret, Bild.10.15.

Bild.10.13

Bild.10.14

Bild.10.15
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Som medlem säg till Styrelsen
Som medlem så kom ihåg och säga till styrelsen så att man kommer åt hela servern. Alla i styrelsen
ska ha rättigheter och ge alla medlemmar sina taggar, men alla kanske inte har lärt sig att göra det
ännu. Men hör annars med Patrik Almblad så fixar han det åt er.
Den enda kanalen man kan skriva i som gäst, och utan en roll, är i gästchatten och här kan man få
kontakta med styrelsen.
Tips: Om man vill uppmärksamma en specifik person eller en specifik roll så gör man det samma som
via Messenger. Man börjar med ett @ och skriver sedan personens namn eller om man vill komma åt
hela Obscuras styrelse eller alla medlemmar skriver man @Styrelse eller @Medlem.
När man skriver @ så får man också upp en lista av alternativ som kan vara till hjälp att leta rätt på
den personen eller rollen man försöker uppmärksamma. Man kan då välja vilken person / grupp man
vill komma åt genom att trycka på dem, om det är flera personer som börjar på samma bokstäver får
man upp en lista istället, så det gäller att trycka rätt. Exempel så finns det två ” Patrik Almblad ” på
discordservern, en jag har normal och en som test, Bild.10.17.
Så skriv till Patrik Almblad eller till Styrelsen för att få medlemsrollen för att komma åt resten av
servern, om man har kommit åt hela server ser det ut enligt Bild.10.19 istället för enligt Bild.10.20.

Bild.10.16

Bild.10.17

Bild.10.18

FK Obscura – Vad är Discord och hur använder jag det?

Bild.10.19(1)

Behöver du mer hjälp?

Bild.10.19(2)

Bild.10.20

Om ni behöver hjälp så kontakta Patrik Almblad så löser vi problemet ni har.
Kontakta gärna genom styrelse@obscurafoto.org så hör sig Patrik av till er.

