
 

  



 
 
 
 

 
 

Introduktion til Microsoft Teams 

Teamleder 
 

Microsoft Teams er den chatbaserede arbejdsplads, der er integreret i Office 365. Det giver teams 
hurtig adgang til alt, hvad de behøver, på et sted, der er beregnet til samarbejde, og hvor chat, 
indhold, personer og værktøjer interagerer i Office 365.  

 

Velkommen, vi er glade for at have dig her! 
Denne vejledning er skabt til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af Microsoft Teams. Som 
teamejer spiller du en afgørende rolle for definitionen af teamets formål og at få alle involverede 
til at arbejde sammen fra et samlet sted.  

Det er nemt at komme i gang! 
Begynd med at bruge Microsoft Teams til dine teams ud fra anvisningerne i denne vejledning. 
Den indeholder alle de ressourcer, du skal bruge for at få succes.  

1. Forstå Microsoft Teams  

2. Opret et team 

3. Inviter medlemmer 

4. Engager medlemmer 
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1. Forstå Microsoft Teams  
Kerneværdier 

Microsoft Teams er designet til superengagerede teams, som arbejder tæt sammen for at nå i mål:  

• Del opdateringer og giv feedback, som er tilgængelig for alle 

• Træf hurtige beslutninger, og hold styr på teamets aktiviteter  

• Koordiner projekter og opgaver, og opret indhold og leverancer i fællesskab  

Før du kan oprette dit team, skal du kende til implementeringen og strukturen for Microsoft Teams, 
herunder teammedlemskab, roller og indstillinger.  

Implementering 

Som Office 365-kunde kan din it-administrator have brug for at aktivere Microsoft Teams på tværs 
af organisationen under Administration. Når funktionen er aktiveret, kan du få adgang til den via 
Microsoft-appstarteren på siden for online Microsoft-logon. Klik på feltet Microsoft Teams for at 
åbne onlineappen og downloade Microsoft Teams til din computer.  

 

Struktur 

Organisation 

Alle teams, som oprettes af medarbejdere i din organisation, knyttes til din Office 365-tenant. 
Du kan bruge Office 365-grupper til at give alle medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere 
mulighed for at oprette teams.  
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Team  

Et team er designet til at samle en gruppe mennesker, som arbejder tæt sammen for at nå i mål. 
Teams kan være dynamiske til projektbaseret arbejde (såsom at lancere et produkt eller oprette en 
digital kommandocentral), og de kan også opdateres løbende for at reflektere den interne struktur 
i din organisation (f.eks. afdelinger og kontorplaceringer). Samtaler, filer og noter på tværs af 
teamkanaler er kun synlige for teammedlemmer. 

Kanal 

En kanal hjælper med at organisere teamets samtaler, indhold og værktøjer omkring et bestemt 
emne. Kanaler kan organiseres, f.eks. efter emne (begivenheder), disciplin (design), projekt 
(lancering) eller bare for sjov (underholdning). Teamejere kan oprette kanaler og give 
teammedlemmer muligheden for at oprette kanaler efter behov. Teams kan bruge fanerne over en 
kanal til at opbevare filer, noter og tilpasset indhold, såsom Power BI-målinger, forretningsmål i et 
Word-dokument eller et organisationsdiagram i en PowerPoint-slide. Alle i teamet kan derefter 
nemt få adgang til dette indhold. Du kan tilpasse yderligere forbindelser til tredjepartsprogrammer 
på kanalniveau for at importere data fra hverdagsværktøjer som Trello, Asana, GitHub osv.  
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Teammedlemskab 

Når Microsoft Teams aktiveres for hele din organisation, kan udpegede teamejere invitere enhver 
medarbejder*, de arbejder sammen med, til at deltage i deres team. Microsoft Teams gør det nemt 
for teamejere at tilføje personer i organisationen ud fra deres navn. 

Teamejere kan også oprette et team baseret på en eksisterende Office 365-gruppe. Alle ændringer 
i gruppen synkroniseres automatisk med Microsoft Teams. Når et team oprettes på basis af en 
eksisterende Office 365-gruppe, gør det ikke bare processen med at invitere og administrere 
medlemmer nemmere, men synkroniserer også gruppefiler i Microsoft Teams. 

*Microsoft Teams understøtter i øjeblikket ikke muligheden for, at brugere uden for din organisation kan deltage i teams.  

Teamroller  

Der er to primære roller i Microsoft Teams: en teamejer, dvs. den person som opretter teamet, 
og teammedlemmer, som er de personer, der inviteres til at deltage i ejerens team. Teamejere kan 
gøre ethvert medlem af deres team til medejer, når de inviterer vedkommende til teamet eller på 
et vilkårligt tidspunkt, når vedkommende er med i teamet. Hvis der er flere teamejere, 
kan ansvaret for at administrere indstillinger og medlemskaber, herunder invitationer, deles 
mellem flere ejere.  

Teamindstillinger  

Teamejere kan administrere indstillinger for hele teamet direkte i Microsoft Teams. 
Indstillingerne omfatter muligheden for at tilføje et teambillede, angive tilladelser til at oprette 
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kanaler på tværs af teammedlemmer, tilføje faner og forbindelser, sende meddelelser til hele 
teamet eller kanalen med @mention, samt definere brugen af GIF-billeder, klistermærker og 
memes.  

Som Microsoft Teams-administrator har du adgang til indstillinger for hele systemet i 
administrationscenteret. Disse indstillinger kan have indflydelse på, hvilke muligheder og 
standarder teamejere får vist under teamindstillinger. Du kan f.eks. aktivere en standardkanal 
med navnet "Generelt", som kan bruges til meddelelser til alle, diskussioner og ressourcer, som 
vises til alle teams. 
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2. Opret et team  
Definer teamets formål  

Brug lidt tid på at overveje, hvad formålet med det nye team skal være. Når du opretter teamet, 
skal du tilføje det i beskrivelsesfeltet, så teammedlemmerne kan se det.  

Tip: Når du begynder med et projektbaseret team, kan hurtigt få et indtryk af Microsoft Teams uden 
forstyrrende arbejdsgange.  

Opsæt teamets miljø 

Foruden standardkanalen “Generelt” kan du oprette supplerende kanaler til teammedlemmerne 
(f.eks. "Underholdning" med henblik på samtaleemner til kaffepauserne og leverancer internt i teamet). 
Etabler kanaler med meddelelser og ressourcer for at få teammedlemmerne til at føle sig velkomne.  

Tip: Hold opsætningen på et minimum, så brugerne selv kan oprette kanaler, tilpasse faner og tilføje 
forbindelser efter behov. Du kan altid fjerne teammedlemmers ret til at udføre disse funktioner.  

 

3. Inviter medlemmer 
Hold et teammøde 

Den bedste måde at engagere dit team i Microsoft Teams er at samle alle, enten fysisk eller virtuelt. 
Planlæg et teammøde, hvor du præsenterer Microsoft Teams. Som din it-administrator for, kan en 
række skabeloner og materialer hjælpe dig med at arrangere mødet.  

 

Hvorfor Microsoft Teams 

Start mødet med at beskrive dine målsætninger med at bruge Microsoft Teams, og hvordan du 
forestiller dig samarbejdet omkring denne tjeneste.  

Introduktion og demo 

Præsenter Microsoft Teams ved at vise Microsoft Teams-videoen, og spring derefter til en "live" 
demonstration af det team, du har oprettet.  

Tip: Når du fremhæver dine foretrukne funktioner, bliver demonstrationen mere personlig og 
underholdende. 
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Formålet med brugen  

Bed teammedlemmerne om at bruge Microsoft Teams som den primære metode til at 
kommunikere med hinanden og samarbejde om projekter. Teammedlemmer vil fortsat bruge 
andre kommunikationsværktøjer som f.eks.. mail til at arbejde sammen med personer uden for 
dette sammentømrede team.  

Tip: Aftal dette for mindst en uge for at sikre, at teammedlemmerne når at opleve fordelene ved at bruge 
Microsoft Teams.  

Normer  

Opmuntr teammedlemmerne til at kommunikere via teamkanalerne frem for i personlige 
chatsessioner eller grupper. Dette skaber en gennemsigtig teamkultur, der underbygger 
forbindelsen mellem teammedlemmerne og fremmer projektets forløb, når alle har adgang 
til fælles beslutninger og materialer. 

Konventioner 

Find frem til de rette kanaler at lægge ud med, så processen for oprettelse og navngivning 
af kanaler på tværs af teamet bliver så lettilgængelig, og fokus og overblikket bevares.  

Opsætning 

Brug mødet til, at de får tilmeldt sig Microsoft Teams ved hjælp af webklienten, hvor de kan 
downloade computerapps til Windows og Mac. Vis teammedlemmerne, hvordan de downloader 
mobilapps i App Store, Google Play og Microsoft Store. 

Tip: Når medlemmerne opsætter Microsoft Teams på deres mobilenheder, går de ikke glip af noget.  

Opfølgning med teamet 

Efter teammødet skal du følge op med en mail, der opsummerer debatten og anviser næste trin og 
ressourcer for teammedlemmerne. Kontroller, at it-administratoren har klargjort disse ressourcer. 

Sørg for oplæring og hjælp 

Du skal opfordre teammedlemmerne til at bede om hjælp i en "Feedback"-kanal, som du kan oprette i 
Microsoft Teams. Arranger chatbaserede kurser og spørgesessioner direkte i Microsoft Teams.  

Tip: Teammedlemmerne kan også få hjælp via T-Bot, der er et indbygget hjælpeværktøj, der åbnes ved at 
klikke på Chats.  

4. Engager medlemmer 
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Overfør arbejde til Microsoft Teams 

Bevar momentum ved at flytte vigtige debatter, opdateringer og indhold til Microsoft Teams. 
Dette vil få teammedlemmerne til at føle sig mere trygge ved overgangen. I mellemtiden modtager de 
rettidige mailbeskeder om ulæste chats eller @mentions og andre aktiviteter.  

Brug forbindelser og faner 

Overfør liveopdateringer og data fra tredjepartsprogrammer og -tjenester som Trello, GitHub og 
Asana direkte ind i Microsoft Teams. Dette vil spare tid for teamet, da de ikke behøver at tjekke 
flere værktøjer for at få rettidige oplysninger.  

Send feedback og ideer 

Send dit teams feedback og ideer til din it-administrator. Arbejd sammen om at integrere 
programmer og bots fra tredjeparter, så de bliver skræddersyet til dit team.  
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Konfigurer it-organisationen på Microsoft Teams 
 
Introduktion 

Før du udruller Microsoft Teams til hele din organisation, anbefaler vi at begynde med  
2-3 pilotteams. Dette vil hjælpe dig med at finjustere din lanceringsplan og sikre, at du er klar til 
udrulning i hele organisationen.  

Trin 

1. Identificer de projekter, du vil arbejde med i Microsoft Teams 

2. Opret et Microsoft Team for hvert projekt  

3. Identificer arbejdsgangen for hvert projekt, og opret kanaler inden for hvert  
Microsoft-team 

4. Identificer de personer, der skal tilføjes som medlemmer til de enkelte teams 

5. Læg fra start vigtige oplysninger ind på kanalerne 

6. Start dit nye Microsoft-team op med nye teammedlemmer 

7. Hold kontakten til teammedlemmerne 

 
En it-administrator er typisk involveret i flere projekter på samme tid. Disse projekter kan 
omfatte opgaver som netværksopgraderinger, routeropgraderinger, systemopgraderinger og 
overførsler. Derudover kan it-administratorer kommunikere med forskellige grupper 
i virksomheden, f.eks. supportafdelingen, juridisk afdeling, HR og ledelsen. Her vil vi vise, 
hvordan Microsoft Teams kan hjælpe it-administratorer med at organisere og håndtere projekter 
hurtigt og effektivt. I forbindelse med denne vejledning anvender vi implementeringen af en 
systemopgradering som eksempel.  

 

Trin 1: Identificer de projekter, du skal arbejde med 
 
I denne vejledning består projektet i implementeringen af en systemopgradering. 
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Trin 2: Opret et Microsoft-team til computeropgraderingsprojektet 
 
I vores eksempel kan du oprette et Microsoft-team til den planlagte opgradering 

af operativsystemet på brugernes computere. 

 
Microsoft-teamets navn: Opgradering af computeres operativsystemer 
 

Trin 3: Identificere arbejdsgangene og oprette kanaler til teamet for opgradering 
af computeres operativsystem  
  
Når arbejdsgangene er identificeret, er det nødvendigt at oprette kanaler til dette projekt. En 

kanal hjælper med at organisere teamets samtaler, indhold og værktøjer omkring et bestemt 

emne. Kanaler kan organiseres, f.eks. efter emne (begivenheder), disciplin (design), projekt 

(lancering) eller bare for sjov (underholdning). Teamejere kan oprette kanaler og give 

teammedlemmer muligheden for at oprette kanaler efter behov.  

 
Foreslåede kanaler i teamet for opgradering af computeres operativsystem er: 

 
Kanalnavne: 

• Planlægning  

• Implementering 

• Drift 

• Problemer før implementering 

• Problemer efter implementering 

• Administration og implementering af program 

• Udviklerværktøjer 

• Test 

• Feedback 

 



 
 
 
 

 
 

Introduktion til Microsoft Teams 

Teamleder 
 

Trin 4: Identificer de personer, der skal inviteres som medlemmer af teamet for 
opgradering af computeres operativsystem 
 
I dette trin identificerer du de personer, der skal understøtte dette projekt. Ofte er projekter 

tværfunktionelle, da der kræves input fra forskellige parter for at sikre, at projektet lykkes. 

For teamet for opgradering af computeres operativsystem kan du invitere følgende personer 

eller roller til at deltage i opgraderingsprojektets team.  

 
Teammedlemmer: 

• Teknologichef 

• It-chef 

• Udviklingschef i it-afdeling 

• Netværksadministratorer 

• Projektledelse 

• Pilotslutbrugere 

 

Trin 5: Læg fra start vigtige oplysninger ind på kanalerne 
 
Det anbefales, at du lægger et eller to spørgsmål til kanalernes medlemmer, så de ikke møder 

en tom kanal. Til testkanalen kan du f.eks. stille spørgsmålet "Er der nogen, som kan dele 

testplanen for implementeringen i operativsystemet?" 

 

Faner over en kanal giver teammedlemmerne hurtig adgang til filer og noter for den 

pågældende kanal. Du har mulighed for at oprette en brugerdefineret fane til de oplysninger, 

du vil give teamet let adgang til, f.eks. Power BI-tal, projektmål eller et organisationsdiagram. 

Implementeringsark anvendes ofte til computeropgraderinger. Hvis du vil have let adgang til 

implementeringsdokumentet i Word, skal du tilføje det som en fane på kanalen 

Implementering. Tilføj en fane ved at klikke på tegnet "+" over Microsoft Teams, ved siden af 

Samtaler, Filer og Noter. 
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Med forbindelser kan brugere af Microsoft Teams modtage opdateringer fra populære 

onlinetjenester. Når du tilknytter et værktøj eller en tjeneste til en kanal, kan alle i teamet se 

meddelelserne for den pågældende tjeneste. I dette eksempel med en  

it-udrulning af en computeropgradering vil du muligvis tilføje en forbindelse for  

Trello eller Asana til projektledelsen og Zendesk til helpdesk-problemer, der opstår efter 

implementeringen. Du kan få vist de tilgængelige forbindelser ved at klikke på “ . . . “ over 

Microsoft Teams ved siden af team- og kanalnavnene. 

 

Trin 6: Start dit nye Microsoft-team op med nye teammedlemmer 
 
Den bedste måde at engagere dine teammedlemmer i brugen af Microsoft Teams er at samle 

alle, enten fysisk eller virtuelt. Planlæg et teammøde for at præsentere Microsoft Teams, 

diskutere de mange funktioner og fordele, og få teammedlemmerne til at opleve Microsoft 

Teams. Start mødet med at beskrive dine målsætninger med at bruge Microsoft Teams, og 

hvordan du forestiller dig samarbejdet. Du kan også præsentere Microsoft Teams ved at vise 

en produktvideo, en produktrundvisning eller springe til en "live" demonstration af det team, 

du har oprettet.  

 
De emner, du måske vil dække på mødet, kan være: 
 
• Opmuntr teammedlemmerne til at kommunikere ved hjælp af fanen Samtaler på kanalerne 

frem for i personlige chatsessioner eller grupper. Dette skaber en gennemsigtig teamkultur, 
der underbygger forbindelsen mellem teammedlemmerne og deres forbindelse til projektet. 

• Opfordr medlemmerne til at oprette kanaler for de emner, der dukker op, og foreslå 
en lettilgængelig proces for oprettelse og navngivning af kanaler på tværs af teamet, så fokus 
og overblikket bevares. 

• Beskriv, hvordan chat kan bruges til personlige samtaler eller små gruppesamtaler. Audio- og 
videoopkald kan føjes til enhver chatsession eller teamsamtale. 

• Beskriv, hvordan teammedlemmerne kan dele filer som f.eks. fælles leverancer i forbindelse 
med feedback. Ændringer og kommentarer fra teammedlemmer gemmes direkte i 
dokumentet. 



 
 
 
 

 
 

Introduktion til Microsoft Teams 

Teamleder 
 

• Beskriv, hvordan du kan samle teamnoter på fanen Noter for at dokumentere den løbende 
notetagning og mødets forløb. 

• Forklar fordelene ved faner, bots og forbindelser, og vis, hvordan de kan tilføjes.  

• Brug mødet til, at de får tilmeldt sig Microsoft Teams og får downloadet mobilappene fra App 
Store, Google Play store eller Microsoft Store. 

 

Trin 7: Hold kontakten til teammedlemmerne 
Efter mødet skal du følge op med en mail, der opsummerer debatten og anviser næste trin og 

ressourcer for teammedlemmerne. Arranger chatbaserede kurser og spørgesessioner direkte i 

Microsoft Teams. 

 

Bevar momentum ved at flytte vigtige debatter, opdateringer og indhold til Microsoft Teams. 

Dette vil få teammedlemmerne til at føle sig mere trygge ved overgangen. I mellemtiden 

modtager de rettidige mailbeskeder om ulæste chats eller @mentions og andre aktiviteter. 

 

Sørg for at opfordre teammedlemmerne til at indsende kommentarer og ideer via kanalen 

Feedback, som du har oprettet. Del teamets feedback og ideer med andre administratorer og 

interessenter, og arbejd sammen om at oprette en brugerdefineret løsning til teamet, hvor I 

integrerer programmer og bots fra tredjeparter. 
 
 
 
 


