
Så deltar du i ett videomöte i Microsoft Teams 

 

1. Med fördel är det bäst att ladda ner programmet till din dator och att du använder 

datorn under mötet. Det finns fler funktioner då än om du använder mobiltelefonen 

eller surfplattan.  

 

Ladda ner Microsoft Teams till din dator, mobiltelefon eller surfplatta.  

Följ länken för att ladda ner programmet till datorn: https://products.office.com/sv-

se/microsoft-teams/download-app 

Programmet kostar ingenting.  

Gå till Appstore för Iphone och söker efter Microsoft Teams och ladda ner 

Gå till Google Play och sök efter Microsoft Teams och ladda ner 

 

Så här ser det ut när du öppnar programmet. Du kan välja att skapa ett konto eller 

logga in som gäst, då via telefonens app.  

                               
 

 

 

 

 

 

https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app
https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app


 

2. När du laddat ner appen eller programmet till datorn så ta och bekanta dig med 

tekniken. Nu är det bara att vänta på att du får en inbjudan till ett möte.  

Inbjudan skickas till din mejl och ser ut så här:  

 

 
 

När det är dags för mötet klicka du på länken som heter Anslut till Microsoft Teams- 

möte. Anslut dig till mötet 15 minuter innan det startar så du ser att allt fungerar.  

 

 När du klickat på länken kommer datorn vilja att du väljer ett program som du ska 

öppna mötet i. Eftersom du redan har laddat ner Microsoft Teams till din dator så 

väljer du det programmet.  Så du ser på bilden har datorn förvalt just det 

programmet så du klickar bara på Öppna länk.   

 

 

 
 

 



Väljer du att logga in via telefon ska du också välja appen Microsoft Teams. Här kan 

du väja om du vill logga in och ansluta (gratis) eller om du vill ansluta till mötet som 

gäst. Klicka på anslut som gäst. Skriv in ditt namn och klicka på Anslut som gäst  

 

  
 

 



3. Nu hamnar du i väntrummet. Här stannar du tills någon släpper in dig.  

 

 

 

 

4. Om du för muspekaren över skärmen på datorn eller fingret över telefonen så får du 

upp dessa ikoner. Se till så att ingen ikon är överkryssad. Du ska ha en video-ikon, en 

mikrofon-ikon och en ljud-ikon. När mötet sedan pågår kan du med fördel kryssa 

över mikrofonikonen. Du kommer fortfarande höra vad som sägs men de andra 

deltagarna kommer inte höra dig, som suckar, skrap på telefon/datorn eller annat 

ljud i bakgrunden. När du sedan vill tala klickar du på mikrofonikonen igen och du 

kommer att höras.  

 

 



5. När så mötet startar och någon har släppt in dig så ska det se ut så här (så här ser det ut 

om du använder din telefon men det kommer se likadant ut för datorn.  Du kommer synas 

nere i hörnet. Vill du inte vara med på bild så kryssar du ur video-ikonen. Du kommer 

fortfarande kunna höra vad andra säger och du kommer också kunna prata men inte synas.  

                              

 

 

 

 

 



Å så här ser det ut när det är tre personer som samtalar (morgonmöte i Riksförbundet Balans 

     ). Bilden är tagen från min dator. Så med andra ord, jag ser Simone och Mariah tydligt på 

stora bilder och jag syns nere i hörnet.  

 

 
 

På den här bilden ser du också ikonerna. Om du klickar på den ikonen som ser ut som en 

pratbubbla (den som är blåmarkerad på bilden) så får du upp chattfunktionen i mötet i 

högra spalten, när du är ansluten via datorn.  

Här kan du skriva kommentarer under mötet, till exempel vid en omröstning. 

 

Använder du din mobiltelefon kommer videon att stängas av när du skriver i chatten. Det 

är för att chatten öppnas i ett nytt fönster. Du kan fortfarande höra vad som sägs på 

mötet men du kommer inte kunna se personerna och de kommer inte kunna se dig 

under tiden du är i chatten.  

 

Chattfunktionen är till för att göra det så smidigt som möjligt under mötet så att man 

inte behöver avbryta eller kommentera personer som pratar.  

 

För att avsluta mötet trycker du på ikonen som ser ut som en telefonlur. 

 

Har du några tekniska frågor under mötets gång så kontakta Johanna. Ring henne på 

070-977 82 64. Men kom ihåg att stänga av ljudet i videomötet först innan du ringer.  

 

Det är VIKTIGT att du kollar så att tekniken fungerar innan mötet. Om du vill köra ett test 

så kontakta Johanna eller Mariah så provkör vi en omgång med dig. 

 

Hör av er i god tid om ni har frågor.        

//Johanna Höst  


