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Seminarium etc i Teams 

Gemensamt för alla plattformar/enheter 
• Välj aktuellt evenemang på hemsida, Facebook etc. Exempel från hemsidan. 

 
• Klicka på länken till evenemanget. 

 

PC (och ungefär samma i Mac) 
• Du kommer nu till en ny bild (det finns några olika varianter men de har samma innehåll): 

 
o Har du redan Teams installerat så välj ”Gå till Teams-appen” (startar normalt 

automatiskt då).  
o Har du INTE Teams installerat så välj ”Fortsätt i den här webbläsaren”. 
o OBS! De läsare vi vet fungerar är: 

▪ Google Chrome. Se också Inkognito-fönster nedan!  
▪ Microsoft Edge. Se också Inprivate-fönster nedan! 

o Du kan få en fråga om webbläsaren får använda mikrofon och kamera, godkänn. 

• Det ser ungefär likadant ut i fortsättningen oavsett vilken Teams (app eller webb) du kör i. 

 
o Ange ditt namn om det efterfrågas. 
o Stäng av din kamera och mikrofon (se inringat ovan). Det kan bli väldigt rörigt i mötet 

annars, inte minst om alla har sin mikrofon på. Den kan tillfälligt sättas på under 
mötet om du ska ställa en fråga etc. 

o Välj ”Anslut nu”. 

• Du kan få en bild som säger ”Någon i mötet bör släppa in dig snart”, bara att vänta. 

• Klart! 

OBS! Det KAN variera lite i frågorna och bilderna ovan, inte minst i Mac. Du får hantera det efter 
bästa förmåga.  
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Inkognito-fönster (Chrome) eller ett Inprivate-fönster (Edge) 
Ibland kan andra inloggningar störa när du ska köra Teams i din webbläsare. Gör så här för att 
undvika det: 

1. Öppna ett s.k. Inkognito-fönster (Chrome) eller ett Inprivate-fönster (Edge).  

Chrome 
a. I övre högra hörnet i Chrome 
b. Klicka på prickarna och sedan ”Nytt 

Inkognito fönster”. 

 
  

Edge 
a. I övre högra hörnet i Edge 
b. Klicka på prickarna och sedan ”Nytt 

InPrivate-fönster”. 

 
2. Kopiera länken (klicka INTE på länken!) du har fått på hemsidan (eller i mejl, PDF, Facebook 

eller på annat sätt) och klistra in i webbläsaren. Exempel från hemsidan (Edge i PC): 
  

• Högerklicka på länken. 

• Välj ”Kopiera länk”. 
OBS!  I detta fall kan du också välja 

”Öppna i nytt InPrivate-fönster” 
direkt, välj det när det går! 

 

3. Fortsätt sedan enligt instruktionerna ovan. 
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iPad/iPhone (och kanske också Android, du får prova!) 
• Har du inte Teams på din enhet så ladda hem Microsoft Teams-appen (gratis). OBS! Detta gör 

du INNAN du klickar på länken till evenemanget! 

 
• Gå in på hemsidan och klicka på länken enligt ovan. 

• I nästa bild väljer du ”Anslut som gäst”. 

 
• Får du en fråga om ”mikrofon” (och kamera om den frågan kommer) väljer du ”OK”. 

• Skriv in ditt Namn och välj ”Anslut till möte”. 
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• Vänta på att bli insläppt. 

o Din mikrofon och kamera (inte alltid tillgänglig) är avstängd från början. Låt den vara 

det! Mikrofonen kan tillfälligt sättas på under mötet om du ska ställa en fråga etc. 

 

• Klart!  

 

OBS! Det KAN variera lite i frågorna och bilderna ovan, du får hantera det efter bästa förmåga. 

 


