
Microsoft Teams
Så här ansluter du till mötet



Vad är Microsoft Teams?

• Ett digitalt mötesprogram som gör att vi kan se och höra 
varandra under mötet



Vad behöver jag?
• Bäst fungerar det om du sitter vid en dator med mikrofon och 

högtalare/headset
• Webbkamera är bra men inte nödvändigt
• Surfplatta funkar också
• Du måste ha god internetuppkoppling
• Du behöver inte ha programmet installerat på din enhet
• Läs igenom den här guiden noga och spara den så att du kan titta i 

den under mötet



Anslut till mötet – steg 1

Du får ett meddelande på din e-post med en länk till Microsoft 
Teams-mötet. Länken ser ut så här:

Klicka på länken. Ibland kan du behöva hålla in Ctrl-knappen 
samtidigt.



Anslut till mötet – steg 2
Du kommer till en internetsida med två val. Klicka ”Anslut på 
webben i stället”



Anslut till mötet – steg 3

Godkänn att systemet får tillgång till:

• din kamera

• din mikrofon

• din högtalare

Nu ska du vara inne i mötet! 

(Blir det strul? Testa att gå ur och sen in i mötet igen)



Nu är du inne i mötet

Så här ser mötesplatsen ut. På kommande sidor går vi igenom 
några inställningar som är bra att kunna.



Det här är menyraden.
Den dyker upp när du rör datormusen eller trycker på 
skärmen. Här finns de viktigaste funktionerna att ha koll på.



Lär känna din menyrad 
- kamera och mikrofon

Det här är kamerakontrollen. 
Genom att klicka på den 
stänger du av och sätter på din 
kamera.

Det här är mikrofonkontrollen. 
Genom att klicka på den 
stänger du av och sätter på din 
mikrofon.

Kamera på

Kamera av

Mikrofon på

Mikrofon av



Lär känna din menyrad 
- chattfunktionen

Det här är knappen för att ta fram 
chattfunktionen. 
I chatten kan du se vad andra har 
skrivit och du kan själv skriva 
meddelanden till mötet. När du 
klickar på knappen dyker mötets 
chattfönster upp till höger.



Du skriver ditt meddelande här
och klickar på Enter eller 
så skickas det iväg.

Mera om chattfunktionen
Under mötet kan du använda chatten för att 
meddela ett tekniskt fel. Den används också vid en 
eventuell votering.



Om det blir strul – steg 1

Den sista knappen vi ska gå igenom är de 
tre punkterna här. När du klickar på dem 
kommer en ny meny fram med fler 
alternativ.



Det mesta här behöver du inte 
bry dig om ifall du inte vill. Men 
om du skulle ha problem med 
ljud eller bild behöver vi kolla 
att systemet vet vilken kamera, 
mikrofon och högtalare det ska 
använda.

Klicka då på och välj 
alternativet ”Visa 
enhetsinställningar” i menyn.



Om det blir strul - steg 2
Nu ska det dyka upp en meny 
till höger (på samma ställe 
som chattfönstret) med 
rubriken ”Enhetsinställningar”.

Genom att systemet har 
registrerat alla enheter så kan 
man lösa det mesta.

Klicka på nedåtpilen i 
listorna för att välja rätt enhet 
för ljud, kamera och mikrofon.

ev. aktiva hörlurar

aktiva högtalare

aktiv mikrofon

tillgängliga mikrofoner

aktiv kamera



Bra att veta
• Stäng av din mikrofon när du inte pratar. Annars blir det mycket 

bakgrundsljud i mötet.

• Vid normal röstning svarar du muntligt på anmodan. Kom ihåg 
att sätta på mikrofonen.

• Vid eventuell votering skriver du ditt svar i chatten. Svaret blir 
då synligt för alla deltagare och rösterna räknas som vid en 
handuppräckning.

• Om du behöver komma i kontakt med mötesarrangören och inte kan 
använda chatten ring 076-126 11 58



Det här klarar vi! 
Vi ses på vårt digitala årsmöte den 5 maj kl.18.00.

Välkommen!
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