
SKAPA ETT TEAM (inloggad med x.x@studier.abf.se)

Samt från Teams-appen/programmet skrivbordsappen
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I exemplet används Teams-appen/programmet för skrivbord på dator.



1. Tryck på Team-fliken

2. Tryck på "Gå med i eller skapa ett team"

3. Tryck på "Skapa team"
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4. Tryck på "Klass" 5. Fyll i Namnet på cirkeln/teamet

(Beskrivning frivilligt)

Tryck på NÄSTA
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6. Skriv i dina deltagares Email-adresser.

Klicka på LÄGG TILL (När du trycker på 

LÄGG TILL skickas det också automatiskt ut 

ett mail till deltagaren att denne är tillagd i ett 

team.)

Klicka på STÄNG när du är klar.

Du kan också klicka på HOPPA ÖVER för 

att senare lägga till deltagare.
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Nu är ditt team skapat. Du hamnar först på startsidan 

för teamet som heter INLÄGG (som en chatt-sida)

Under fliken FILER kan du lägga in dokument 

mm. Som alla i teamet kan komma åt.

Klicka på de tre prickarna 

för mer info om ditt team 

(Lägga till medlemmar 

t.ex.)

Lägga till "Kanaler" 

("Allmänt" är startsidan eller 

kanalen för alla 

teammedlemmar). Kanaler 

kan jämföras med grupprum 

där endast ett visst antal 

deltagare av teamet läggs 

in.

Här kan du 

antingen skapa 

ett "Möte nu" eller 

"Schemalägga ett 

möte"
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Deltagaren loggar in i teamet:

Man får ett mail från Microsoft Teams där det 

står att man är tillagd i ett Team.

Klicka på "Öppna Microsoft Teams". Du kommer 

bli tillfrågad att ladda ner eller starta Microsoft 

Teams appen.
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Microsoft Teams appen startas. Logga in 

eller skapa ett inlogg. Tryck på "Fortsätt"
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Nu är du inloggad och inne på startsidan för teamet. 

Alternativt Klicka på Team fliken i vänstra menyn och välj 

det teamet du vill gå in i.

Klicka på dina initialer för 

att t.ex. logga ut eller 

eventuellt byta inlogg.
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Eventuella problem som kan uppstå:
Inlogg.

Har personen i fråga flera olika inlogg (privat, gäst, studier etc) så gäller det att hålla koll så man 

vet att man är inloggad på rätt konto för att se och göra det man ska göra (licens-rättigheter etc.). 

I mobilappen är det lättare att se och byta mellan sina olika inlogg/konton då man ser vilken 

mailadress som är knuten till de olika inloggen. Det gör man tyvärr inte på datorn utan måste, om 

man tror sig vara fel inloggad, logga ut och logga in igen men sina uppgifter.

Är du tillagd i ett team, se till att skapa ett inlogg så du kan logga in i appen/programmet. Lär dig 

att hitta till teamet!

Detta är viktigt så att ni inte missar något, både i teamet och funktioner i de möten som ni ska 

vara med i.

Är någon i mötet inloggad och det står "Utanför organisationen" är denne person inte inloggad 

rätt. Personen kan vara med i mötet men har förmodligen inte tillgång till möteschatten då den är 

kopplad till teamet (hamnar i INLÄGG-fliken). Be personen logga ut och logga in med den 

adressen som som personen är inlagd med i teamet.
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