
Teams – att starta teams

När du använder föreningsdatorn
På föreningsdatorn finns det en genväg via skrivbordet som du kan dubbelklicka på. Om 
du redan har loggat in i e-postkontot via en webbläsare behöver du inte logga in igen när 
du startar teams via skrivbordet. Om du inte redan är inloggad behöver du skriva in dina 
inloggningsuppgifter för det e-postkonto du vill använda (se separat manual).

Oavsett om du använder föreningsdatorn eller 
en annan dator:
Om du redan har loggat in på e-postkontot i 
webbläsaren trycker du på Våfflan uppe i 
vänstra hörnet och väljer ikonen för teams.

Om du har laddat ner teams-appen på 
datorn dubbelklickar du på ikonen för den för 
att starta teams.



Hitta kontakter och interagera med dem

För att hitta en kontakt klickar du i sökrutan längst upp i teams-fönstret och skriver namnet på kontakten. 
Nedanför skrivrutan ser du då förslag på kontakter som matchar din sökning så att du kan klicka på 
den kontakt som du vill interagera med.

Du kan även starta en ny konversation med en kontakt genom att trycka på den lilla symbolen bredvid 
sökrutan, en liten ruta med en penn-symbol i. När du trycker på den får du upp ett tomt 
konversationsfönster och en rad högst upp där du kan söka efter en kontakt som du vill lägga till i 
konversationen.



Starta ett digital möte

Om du har en konversation med bara en annan 
deltagare:

För att starta ett samtal trycker du på den lilla runda 
knappen med telefonluren i. Om du vill starta ett 
videosamtal trycker du på den lilla runda knappen med en 
videokamera i.

Om du har en konversation med två eller fler andra 
deltagare:
För att starta video eller ljudsamtal finns det en fyrkant 
vari det står ”Anslut”. Tryck på den för att starta ett möte. 
Du kan välja att ha din mikrofon och kamera på eller av 
och sen trycker du igen på ”Anslut”, sen kan de andra 
deltagarna också ansluta.

Alla deltagare i en konversation kan starta ett möte som resterande deltagare kan ansluta till.



Lägg till och ta bort kontakter/deltagare i en 
konversation/ett möte

Om du har en konversation med en eller flera deltagare 
kan du se vilka deltagarna är genom att klicka på symbolen 
för deltagarna uppe i högra hörnet, symbolen är två små 
figurer med ett plustecken bredvid.

När du har tryckt på den symbolen får du upp olika 
alternativ. Du kan ta bort eller lägga till deltagare. Under 
ett pågående videosamtal eller ljudsamtal kan du också 
trycka fram deltagarlistan. Där kan du se alla som är med i 
mötet och om de har kamera och mikrofon på eller av.



Olika mötesfunktioner – kamera och mikrofon

Stäng av/på mikrofon och kamera

Mikrofonen och kameran är avstängd när det är ett streck 
över symbolen.

Om du vill stänga av/på din kamera eller mikrofon under 
mötets gång finns symbolerna för dessa 
i funktionspanelen.

Innan du trycker på “Anslut” till ett möte du valt kan du 
välja om din mikrofon och kamera ska på eller av genom 
att trycka på symbolerna.



Olika mötesfunktioner – Dela skärm

I funktionspanelen finns det en knapp för att dela din skärm. Det innebär att du kan visa upp t.ex. en 
presentation på din skärm så att alla andra mötesdeltagare ser den.

Ta fram funktionspanelen genom att röra muspekaren. Tryck på symbolen för skärmdelning. Tryck på det 
du vill visa och om du vill att det ska fylla hela skärmen eller om du vill att de andra deltagarna ska se din 
skärm så som du själv ser den. Tryck sen på ”Dela”.

När du har visat färdigt trycker du på samma knapp 
igen i funktionspanelen för att sluta dela din skärm.



Olika mötesfunktioner – Räcka upp handen

Ett bra sätt att undvika att prata samtidigt är att använda 
handuppräckningsfunktionen. 

Om du t.ex. fördelar ordet vid möten är 
handuppräckningsfunktionen ett bra verktyg. För 
muspekaren över symbolen för att se vilka som räckt upp 
handen.

När du trycker på handen ändrar den färg och det visas en 
liten symbol vid ditt namn i deltagarlistan. När du inte 
behöver räcka upp handen längre trycker du på 
handen igen i funktionspanelen.

Handuppräckning       Deltagarlista



Olika mötesfunktioner – Chatt

I möteschatten kan du skriva meddelanden samtidigt som 
mötet är igång. Denna funktion kan vara bra för att t.ex. 
skriva upp frågor eller skriva vad du röstar på i 
omröstningar.

För att öppna chatten trycker du på symbolen som ser ut 
som en fyrkantig pratbubbla. De meddelanden som skrivs i 
chatten före, under och efter att ni haft videosamtal 
sparas på samma ställe så att det är lätt att följa och se all 
historik.



Olika mötesfunktioner

Pröva att trycka på de tre små prickarna för att få fram
fler tillgängliga funktioner för mötena.


