
Bruk og installasjon av Teams 
Det er i hovedsak 2 forskjellige måter man kan ta i bruk Microsoft Teams, klient/app og web. Klient 

på PC/Mac eller App på mobil krever installasjon. Web kan man bruke hvor som helt man har 

nettilgang. 

Installasjon av Teams-klient/app 

1. Åpne nettleser og naviger til denne nettsiden https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-

teams/download-app#desktopAppDownloadregion 

2. Litt ned på siden vil du se dette bildet: 

Her er det viktig at man velger nedlastningen under «Teams for jobb eller skole» 

3. Åpne og kjør programmet du lastet ned. Det vil da komme en liten rute opp der det står at 

Teams lastes ned og installeres. Når denne er ferdig, får du opp innloggingsvinduet. Her kan 

du logge inn med epost og passord du har fått oppgitt.  

4. For installasjon på mobil søker du opp Microsoft Teams i Google Play Butikk eller App Store 

og trykker «installer». Innlogging skjer da på samme vis som over. 

Teams på web 
For bruk av Teams på web kan man enten navigere direkte til https://teams.microsoft.com og logge 

inn på vanlig vis. Eller man kan gå via https://portal.office.com og følge snarveien derifra. 

https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://teams.microsoft.com/
https://portal.office.com/


1. Ved direkte navigering til https://teams.microsoft.com kommer du rett til innlogging

 
Logg inn med epost og passord du har fått oppgitt. Hvis du får beskjed om å sette opp 

Microsoft Authenticator, se egen oppskrift for dette. 

 

2. Hvis du følger snarvei fra https://portal.office.com må du først logge inn på samme vis. Du 

kommer da til denne siden og du vil ha en snarvei til Teams i venstre side: 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/
https://portal.office.com/


Generell bruk av Teams 
 

Teams og filer 

 

Når du åpner Teams for første gang blir du møtt med en side litt som denne: 

 

I venstre side ser vi at vi er på «Teams» visningen. Her er oversikten over alle Team og kanaler som 

du har tilgang til. Alle Teamene nedover denne listen kan utvides for å vise de underliggende 

kanalene

Noen av Teamene her har mange kanaler og ikke alle vil dukke opp i din visning, du vil få en knapp 

under som heter «skjulte kanaler». Her kan du selv besemme hvilke kanaler du vil ha fremme og 



hvilke som kan gjemmes. 

 

 

Innunder de enkelte kanalene er det mesteparten av aktiviteten vil foregå. Her vil du ha tilgang til de 

filene som du trenger og kan samarbeide med de andre brukerne som er med i samme Team. I 

toppen har du en fane for «innlegg» der kommunikasjon innad i Teamet vil foregå. 



Den andre fanen i toppen er «Filer». Her vil de filene og mappene dere bruker ligge tilgjengelige. 

 

 

Chat 

 

Helt til venstre kan du navigere til «Chat» vinduet. Her finner du historikken for de Chattene du har 

hatt. Dette er private samtaler som ingen andre ser. Dette er viktig å tenke på hvis det skulle være 

informasjon som er relevante for andre i bedriften i chatten så burde ikke denne infoen ligge kun i 

chat. Alle filer og samtaler som ligger i Chat regnes som private data. 

 

For å starte en ny chat kan du søke opp den du måtte ønske å chatte med øverst på siden: 

 

For eksterne brukere må du skrive inn hele epostadressen, f.eks. olve.pettersen@sodvin.no for å 

finne brukeren. 

mailto:olve.pettersen@sodvin.no


Når du da trykker på brukeren så får du opp chatte-cinduet: 

 

Øverst til høyre vil du også ha knapper for å starte lydsamtale, videosamtale og å legge til flere 

personer for å starte en gruppechat. I likhet med fanene i Team og kanaler har du lignende faner i 

chat for filer og annen aktivitet. 

 

 

Møter 

For å opprette og invitere til Teams-møter kan man naviger til «Kalender» i venstre side: 

 

Klikk på det tidspunktet du ønsker å holde møtet så dukker dette vinduet opp: 



 

Her inviterer man deltagere, setter varighet, om det er et gjentagende møte osv. Eksterne som skal 

inviteres må man skrive hele epostadressen til i likhet med chatte-funksjonen. I tillegg så har man 

fanen «Planleggingsassistent» her vil kalender til alle inviterte vises så lenge denne er delt. 

 

Når man så trykker send oppe i høyre hjørne vil møtet dukke opp i kalender, både i Teams og 

Outlook og de som er invitert får en epost tilsendt. 


