
 

Ansluta till Teamsmöte via dator och webbläsare 
1. Öppna inbjudan du fått via e-post.  

 

2. Klicka på ”Anslut till Microsoft Teams-möte” i Outlook inbjudan. 

  

3. I webbläsarfönstret som öppnas klicka på ”Fortsätt i den här webbläsaren”. 
Notera: Hur det ser ut i webbläsaren kan variera mellan bild nr1 och bild nr2. Se nedan! 

 
Bild nr1 

 
Bild nr2 

 

4. I nästa läge får du välja om du vill ansluta till mötet med kameran aktiverad och mikrofonen 

igång. Om en person inte har ett Team konto får personen ange ett visningsnamn i detta läge. Är 

flera deltagare redan anslutna till mötet kommer mikrofonen automatisk stängas av för de 

deltagare som kommer in lite senare (>5). För att minimera brus och störningar, aktivera 

mikrofonen endast då du har ordet. 

 

I bilden nedan visas namnrutan att fylla i om man inte ansluter med ett Teams konto. Inställningen 

för att aktivera eller stänga av kameran visas under längst till vänster. Mittenreglaget stänger av 



eller slår på mikrofonen. Behöver du se över dina enhetsinställningar för kamera och mikrofon 

klickar du på kugghjulet där det står Enheter. 

 
  
5. När kamera och mikrofon är ok, klicka på ”Anslut”. Du kommer nu in till mötet! 

 

6. När du är ansluten har du tillgång till en meny enligt bilden nedan. Den döljer sig efter en tid, 

rör muspekaren över mötesbilden för att visa den igen. 
 

 
 
 

1. Hur länge mötet varat visas längst till vänster.  

2. Kameraikonen, från vänster används för att stänga av eller sätta igång kameran.  

3. Mikrofonikonen bredvid slår av eller på ljudet för mikrofonen. 

4. Ikonen som ser ut som en pil i en ruta, ger tillgång till olika sätt att dela sin skärm eller 

material på, du kan klicka på den igen för att avsluta en pågående delning. 

5. De tre prickarna i mitten ger tillgång till en meny där du exempelvis kan stänga av 

inkommande video om du inte har en bra internetuppkoppling. 

6. Hand-ikonen, är en handuppräckningsfunktion, om många är anslutna till mötet kan man 

räcka upp handen för att få ordet tilldelat och undvika att flera börjar tala samtidigt. Kom 

ihåg att klicka på den igen för att inte räcka upp handen längre då du fått ordet. 

7. Pratbubble-ikonen visar möteschatten, den dyker upp till höger i Teams-vyn då ikonen 

klickas på. 

8. Ikonen som ser ut som två gubbar visar en deltagarlista över alla som är anslutna.  

9. Den röda luren, används för att avsluta din anslutning till mötet. 

 


