
Bengt Kjöllerström: 

Datorproblem kan lösas enkelt och effektivt och 

med Teamviewer 
 

Bland medlemmarna i DIS är det många som inte är helt hemtama med datorn. De har en vän, barn 

eller barnbarn som datorhjälp, som alltför sällan finns på plats. DIS medlemmar har en enastående 

förmån, när man kör fast med Disgen kan man kontakta en fadder för support. Båda funktionerna 

kan bli mycket enklare med programmet TeamViewer. 

TeamViewer är ett program för fjärrstyrning av datorn, som kan förenkla: 

 Kontakten med faddern 

 Service från din datorhjälp 

 Sköta epost och andra uppgifter när du är på resa 

Som lärare på DIS distanskurser använder jag Teamviewer dagligen för att se elevernas datorskärm 

som om jag satt bredvid dem, och ge tips och råd eller tom ändra deras data. Samtidigt kan jag på 

min dator demonstrera något så att eleverna ser det på sin skärm. 

TeamViewer är oberoende av operativsystem och tränger igenom alla brandväggar och virusskydd 

och är ändå mycket säkert att använda. Det finns på svenska och är mycket enkelt att komma igång 

med. 

Innan du låter någon annan titta på din dator, bör du ta en 

backup. Lägg backupen på ett USB-minne så är du säker 

om en katastrof trots allt skulle inträffa! Här kan du se hur 

man gör. kurs.dis.se/team/backup.mp4. 

Gör disgensupporten enklare med 

TeamViewer 
1. Öppna Disgen och ta backup på ett USB-minne och lägg undan det. 
2. Ladda ner TeamViewer och kör det.  

3. Ring din fadder och be honom köra TeamViewer med dig 

4. Ge honom ditt ID och lösenord så kan han logga in på din 

dator och ni ser båda samma skärm 

5. Beskriv problemet på din dator,  faddern ser din skärm 

6. Låt faddern visa dig hur du ska lösa problemet 

7. Försök själv lösa problemet på din dator medan fadder kollar 

8. När ni är klara avslutas Teamviewer och lösenordet gäller inte längre 

Se lathund med instruktioner på kurs.dis.se/team/TeamInstruktion1.htm 

Se film på kurs.dis.se/team/teamq.htm 

 

TeamViewer kan användas till så mycket mer och här är två tips till. 

Förbättra din datorhjälps möjligheter att hjälpa dig 
Har din datorhjälp inte tid att komma när du behöver hjälp? Med TeamViewer kan det bli mycket 

lättare. Du kan använda samma lösning som jag beskrivit ovan i kontakten med en fadder eller göra 

Ännu är inte länkarna aktiva på en 

pappersida. Surfar du till  

kurs.dis.se/team finner du artikeln 

med aktiva länkar. 

http://kurs.dis.se/team/backup.mp4
http://teamviewer.se/
http://kurs.dis.se/team/TeamInstruktion1.htm
http://kurs.dis.se/team/teamq.htm
http://kurs.dis.se/team


det mycket enklare genom att tillåta din datorhjälp att fixa din dator när det passar utan att du är 

med. 

1. Ladda ner fullversionen av TeamViewer och kör den.  

2. Ställ in oövervakad anslutning 

3.  Ring eller eposta din datorhjälp och ge honom ditt ID och personliga lösenord och berätta vad 

du vill ha hjälp med.  

4. Nu har din datorhjälp möjlighet att logga in på din dator vid lämpligt tillfälle och fixa till 

problemen och göra det du bett om 

5. ID och lösenord gäller tills du återkallar det 

Se  lathund med instruktioner på kurs.dis.se/team/TeamInstruktion2.htm 

Se film på kurs.dis.se/team/teamn.htm 

Läs e-posten på din dator hemma när du är på resa 
På resa kan du var du än är i världen den med TeamViewer låna en dator eller gå in på ett 

internetcaffe och logga in på din datorn där hemma och använda den precis som om du satt vid den 

och tex läsa e-post eller hämta en fil.  

1. Ställ in hemdatorn för oövervakad åtkomst med TeamVier och notera ID och lösenord. Nu får 

du vara din egen datorhjälp och följa anvisningarna ovan. 

2. På en bärbar dator kan du ha TeamViewer installerat eller på ett Internet kafe kandu öppna 

en webbläsare och surfa till teamviewer.se  och logga in via webben. 

3. När du stänger webbläsaren finns inga spår kvar av det du gjort. 

Se film på kurs.dis.se/team/epost.htm 
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