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När man har installerat Windows så är bland det första man ser Windows standardbild
som bakgrund. Den har ändrats en del mellan Windowsugåvorna men man kan nog ana
att de allra flesta windowsanvändare förr eller senare ändrar sin bakgrundsbild.
Notera: Denna guide skrevs med Windows 10 1909 installerat.
Om du har en annan version av Windows 10 kan det se annorlunda ut.
Tips: Du kan förhindra att den bakgrundsbild du väljer synkroniseras mellan dina
datorer. Detta gäller endast om du loggat in med ett Microsoftkonto.
Tips: Om du har tagit ett eget foto blir resultatet snyggast om du ser till att fotot har rätt
storlek innan du väljer det som bakgrund. Om inte kan bilden se konstig ut om den
behöver fylla ut skrivbordet.
För att ändra bakgrundsbild, gör enligt instruktionen nedan:

Ändra bakgrundsbild i inställningar
1. Högerklicka på skrivbordet, välj Anpassa
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2. Se till att Bild är valt alternativ (1), klicka på Bläddra för att leta upp och välja bild
(2) och till sist välj det bästa alternativet för att fylla ut bilden (3). Om du redan har
rätt storlek på bilden behöver du inte ändra något här.

Ändra skrivbordsbakgrund via utforskaren
1. Öppna Utforskaren
2. Bläddra fram till den bild du vill ha som bakgrund, högerklicka på bilden och välj
Använd som skrivbordsbakgrund
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3. Om du behöver anpassa hur bilden fyller ut skrivbordet måste du göra det på
samma sätt som i exemplet ovan, dvs i inställningar

Byt bakgrundsbild från en webbläsare
Om du hittar en snygg bild när du surfar på nätet kan du väldigt enkelt välja den som
bakgrund.
Det är däremot inte i alla webbläsare som detta fungerar. När detta skrivs fungerar det
endast i Internet Explorer och Firefox. I andra webbläsare behöver du först ladda ner
bilden och välja den som bakgrund genom någon av metoderna som redan förklarats
ovan.
1. Öppna webbläsaren
2. Internet Explorer, högerklicka på bilden och välj Används som bakgrund

3. Firefox, högerklicka på bilden och välj Använd som skrivbordsbakgrund…
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4. Välj Position och klicka Ange skrivbordsbakgrund
Här kan du leta efter
bakgrundsbilder:
pixabay.com
unsplash.com
wallpaperscraft.com
Officiella bakgrundsbilder
från Microsoft
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