
Åhörarguide 
Anslut till Livehändelsen genom att klicka på länken. 

Du kommer nu att få välja om du vill titta på händelsen via appen (går att hämta 
gratis om man vill), eller kolla direkt i webbläsaren. Observera att om du använder 
en mobil enhet (mobiltelefon, surfplatta etc.) så måste du ladda ner appen för att 
kunna delta, den är gratis. 

Om du valt ”Titta på webben istället” kommer du till en ny ruta där du kan 
”Logga in” eller ”Anslut anonymt”. 

Välj ”Anslut anonymt”. 

https:/ / teams. microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ OGFiODhkMGUtZGZiM i00Yj FmL WlwNzAtNDl5MGUwNWRiZjcl %4othread. v2/0? 

context; %7b%22Tid%22%3a%22b2a94293-e03c-4e3f-8887-

l cl2la3aOl e6%22%2c%22Oid%2~:Jh!:22def7bd54-042d-4f16-981e-

0 16c09acfe3b%22%2c%22lsBroadueting%22%3atrue%7~ 

Titta på livehändelsen i Microsoft Teams 

-------~ Ladda ner Windows·appen Titta på webbl!ll i stället 

Har du redan Team s-appen? Starta den nu 

https://bit.ly/32mWYfs


2 

Denna vy möts du av om inte händelsen har hunnit starta. Så fort den startas 
kommer du att se videon som producenten väljer att visa. 

När händelsen startar ser du bilden och hör den som presenterar innehållet. 

Längst ner till höger i bilden kan du ställa frågor eller besvara på en fråga genom att 
klicka på ”Ställ en fråga”. 

Inga aktuella frågor ännu 

Fr.lgor och war om 
livehlndelser 

"' 0 (D 

0 X 

Inga aktuella frågor innu 

Friqor och svn om 
livehindelser 

"' 0 (D 

Inga aktuella frågor ännu 
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Dina frågor är anonyma om du vill eller så skriver du ditt namn innan du ställer dem. 
Organisatören av mötet väljer om hen vill publicera din fråga så alla i livehändelsen 
ser den. Annars är det bara organisatören som kan se din fråga. Du kan få ett 
skriftligt svar som bara du ser eller ett svar som alla ser om organisatören väljer att 
publicera din fråga. Organisatören kan även välja att muntligt besvara den så alla 
deltagare hör svaret. 

Ett privat svar ser du under ”Mina frågor” och ser ut så här: 

Ett publicerat svar ser du under ”Aktuellt (där kan du se alla frågor och svar som 
publicerats av organisatören) och ser ut så här: 

Fråga en moderator 

Frågor visas inte för alla förrän en moderator 

godkänner dem 

,g, pin namn (valfritt; 

I Ställ en fråga 

0 Publicera s.-om anonym :<!•I':----, 

Aktuella• 1 Mina frågor I 

Anonym (Du) 9 23 ,.,, e p at 

När jag skrivit klart klkkar jag på pilen nere 
t ill höger 

Moderator ; ::4 Ae. 

Ett privat svar t ill bara dig 

f---' Svara 

Senaste v 

Anonym (Du) 9·:5 """' 

När j ag skrivit klart klickar jag på pilen nere 
till höger 

Moderator 9 ~~ ..., v 

Denna ser al la deltagare i händelsen 

Ditt namn (valfritt) 

När j ag skrivi t klart klickar jag på pilen nere 
till höger 

0 Puo icera som a'1onym 
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För att lämna mötet klickar du på ”Lämna”. 

Mötet är nu avslutat. 

Frågor och svar om 
livehändelser 

I Aktuella I M,na tragor" 

Anonym (Du) 9 .:5 AM 

li!J 0 CD 

CD X 

Senaste v 

När j ag skrivit klart klickar jag på pilen nere 
till höger 

Moderator 9:27 Alv, 

Denna ser alla deltagare i händelsen 


