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Lathund för att ansluta till Hjärt-Lungfondens Teams-möte 
 

Tre sätt att ansluta 
För att ansluta till Hjärt-Lungfondens Teams-möte finns tre alternativ: 

1) Ansluta direkt genom webbläsaren utan att ladda ner något program (rekommenderas för de 

flesta) 

 

2) Ringa in till mötet med vanlig telefon (rekommenderas för de som har problem att ansluta till 

mötet genom dator eller har problem med att få högtalare/mikrofon att fungera i mötet). 

 

3) Ansluta genom Teams-programmet (rekommenderas endast om din organisation redan 

använder Microsoft Teams och Teams redan är uppsatt på din dator och du är van att 

använda det) 

 

  



Alternativ 1: Ansluta direkt genom webbläsaren utan att ladda ner något program 
Detta alternativ rekommenderas för de flesta. 

1) I kalenderkallelsen/mötesinbjudan som du fått finns en länk för att ansluta: 

 
Kallelsens utseende i Outlook 

 

 
Kallelsens utseende i Gmail/Google Apps 

 

2) När du klickar på länken kommer en sida liknande bilden nedan upp. Välj alternativet ”Anslut 

på webben i stället”:  

(Detta gäller webbläsarna Microsoft Edge och Google Chrome. För äldre webbläsare som ex 

Internet Explorer får du upp alternativet ”Anslut i den här webbläsaren istället” på sidan som 

en länk du kan använda, då kommer ljud via datorn inte fungera utan du kommer kunna 



ansluta till mötets presentation och sedan när du är ansluten till mötet se instruktioner för 

hur du ringer in med telefon till mötet för ljud.) 

 

 

 

3) Du kan då få upp en dialogruta i din webbläsare om godkännande att börja ta upp ljud med 

datorns mikrofon mm som du måste godkänna: 

 
Utseende för godkännande-dialogruta i webbläsaren Google Chrome 



Utseende för godkännande-dialogruta i webbläsaren Microsoft Edge 

 

4) Ange sedan ditt namn och trycka på ”Anslut nu”: 

 

 

 

  



Alternativ 2: Ringa in med vanlig telefon till telefonkonferensnummer  
Detta alternativ rekommenderas för de som har problem att ansluta till mötet genom dator eller har 

problem med att få högtalare/mikrofon att fungera i mötet. 

1) Ring numret som står i din kalenderkallelse/mötesinbjudan. (Observera att konferens-ID som 

du ska använda för att ansluta till mötet inte är exakt samma som i exempelbilden nedan). 

Följ sedan instruktionerna om att knappa in konferens-ID på din telefon för att ansluta till 

mötet: 

 

 

  



Alternativ 3: Ansluta genom Teams-programmet 
Detta alternativ passar bäst de som redan har Microsoft Teams uppsatta och använder verktyget i sin 

organisation. 

1. Klicka på länken ”Anslut till Microsoft Teams-möte” i kalenderkallelsen/mötesinbjudan som 

du har fått 

 

 

2. Microsoft Teams ska öppnas automatiskt. Klicka sedan på ”Anslut nu” för att ansluta till 

mötet: 

 

 


