
Verktygsfältet Snabbåtkomst
Anpassa det här området så att dina favoritkommandon 
alltid syns.

Utforska kommandon i menyfliksområdet
Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en  
uppsättning relaterade kommandon.

Hantera projekt
Öppna, spara, skriv ut och dela 
dina projekt. Du kan även ändra 
alternativ och kontoinställningar 
i den här vyn.

Visa eller dölja menyfliksområdet
Visa eller dölj menyfliksområdet genom att klicka på 
Visningsalternativ för menyfliksområdet eller trycka på Ctrl+F1.

Ändra vy  
Jobba snabbare i rätt vy. Välj 
mellan Gantt-schema, Aktivitet-
sanvändning, Teamplanering 
eller Resurslista.

Zooma in eller ut
Dra zoomreglaget för att zooma 
in eller ut i tidsskalan.

Visa aktivitetsinformation på ett ställe
Till vänster visas aktivitetsinformationen i 
överskådliga rader och kolumner. Till höger visas 
information om aktiviteters längd grafiskt som 
staplar på en tidsskala – allt i en vy!

Visa tangentbeskrivningar
Om du hellre vill använda 
tangentbordet kan du trycka på 
Alt för att visa tangenter som du 
kan använda för kommandon på 
menyfliken.

Och ja, kortkommandona 
som du använt förut fungerar 
fortfarande.

Snabbstartsguide 
Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat
den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva.



Komma igång
med Project 2013  
Det första du kommer att lägga märke till när du öppnar Project 2013 är det nya skarpa 
utseendet. Men det finns mer. Titta lite närmare så kommer du att märka hur mycket 
som har förbättrats sedan Project 2007. I stället för att lämna dig med en tom fil leder 
Project 2013 dig till den plats där du hittar allt för att starta ett projekt. Välj Arkiv > 
Nytt, och få ditt projekt i rullning.

Projektledning i fyra steg 
Om projektledning är nytt för dig kan Project 2013 ge dig en bra start med den 
inbyggda funktionen Handledning. Kom igång genom att klicka på Arkiv > Nytt > 
Komma igång.

Medan du funderar på ett nytt projekt kan du bläddra bland de vanliga 
projektmallarna, importera data från Excel eller en SharePoint-webbplats, eller helt 
enkelt klicka på Tomt projekt och börja från ett tomt Gantt-schema. Du kan öppna 
tidigare projekt från datorn, från nätverket, från Project Online eller till och med från 
OneDrive.

Med den här guiden i fyra steg får du lära dig att schemalägga aktiviteter, skapa en 
tidslinje, rapportera dina framsteg och sedan samarbeta med teamet med hjälp av 
SharePoint och Lync – utan att lämna Project.



Saker du kanske letar efter 
Använd listan nedan för att hitta några av de vanligaste verktygen och kommandona i Project 2013.

Om du vill... klicka på... och titta sedan i...

Öppna, spara, exportera, skriv ut eller dela ditt projekt till SharePoint, till 
OneDrive eller till molnet med hjälp av Project Online

Arkiv Backstage-vyn (klicka på kommandona till vänster i den här vyn).

Länka aktiviteter, ta bort länkar för aktiviteter, gör en disposition av 
aktiviteter, uppdatera arbetet på ett projekt eller skapa en milstolpe

Aktivitet Schemalägga grupp.

Lägga till personer, minska arbetsbelastningen, skapa en resurspool Resurs Grupperna Infoga, Tilldelning och Nivå.

Skapa en visuell rapport, exportera en rapport till Excel eller Visio, eller 
jämföra projekt

Rapport Visa gruppen Rapporter.

Ange en originalplan för ditt projekt, skapa ett huvudprojekt eller skapa 
WBS-koder för aktiviteter

Project Grupperna Infoga, Egenskaper, och Schema.

Visa projektdata i Gantt-schemat, på tidslinjen eller i en kalender Vy Aktivitetsvyer, Delad vy och gruppen Resursvyer.



Visa projektdata
 

I Project 2013 kan du skapa skarpa, färgglada och professionella rapporter 
utan att behöva exportera dina data till ett annat program. Lägg till bilder, 
diagram, animeringar, länkar m.m. – allt som du behöver för att dela med dig av 
statusinformation för projektet med dina intressenter och gruppmedlemmar på ett 
tydligt och effektivt sätt.

Spåra aktiviteternas sökvägar
 

Ser ditt Gantt-schema ut som en hög spagetti? Ditt Gantt-schema kan börja se 
ut som en härva av staplar och sambandspilar. Du kan få ordning i röran genom 
att markera sambandskedjan eller aktivitetssökvägen för alla aktiviteter. Klicka på 
Format > Aktivitetssökväg på Gantt-schemat.

Klicka på fliken Rapport (ny i Project 2013) och välj sedan önskad rapport. Många 
av ritverktygen för rapporter är desamma i Excel, Word, PowerPoint och Project.

När du klickar på en aktivitet visas alla tidigare aktiviteter i en färg och alla senare 
visas i en annan färg.



Använda Project Online
 

Om du har Project Online kan du få tillgång till en komplett version av Project 
oavsett var du befinner dig, även från datorer som inte har Project 2013 installerat. 
Allt du behöver är en internetanslutning och en dator som kör Windows 7 (eller 

Prata med din grupp  
 

Om du använder Lync 2013 i din organisation finns det nya sätt att hålla kontakten 
med dina gruppmedlemmar i Project 2013. Få uppdateringar om projektet, ställ 
snabba frågor eller för långsiktiga strategidiskussioner, allt utan att lämna Project. 
Håll bara pekaren över ett namn och starta en snabbmeddelandesession, ett 
e-postmeddelande eller till och med ett telefonsamtal.

senare).
Med Project Online har du alltid den senaste versionen eftersom uppdateringar av 
tjänsten sker automatiskt.

Du kan även videochatta med en gruppmedlem för att få aktuell information om 
projektets status, svara på en fråga från en intressent, eller mötas ansikte mot ansikte 
med en leverantör på andra sidan jorden.



Hur du samarbetar med personer
som inte har Project 2013 än
Här är några saker du bör tänka på när du delar eller utbyter filer med personer 
som använder en äldre version av Project.

I Project 2013... Vad händer? Vad ska jag göra?

Du öppnar ett projekt
som skapades i
Project 2007.

Projektet öppnas i Project 2013, men [Kompatibilitetsläge] kommer 
att visas i namnlisten. Det anger att projektet sparades
i det äldre filformatet, som inte har stöd för nyare funktioner som 
tidslinjen, manuellt schemalagda aktiviteter och nya fält.

Om du vill använda alla de tillgängliga funktionerna i Project 2013,
så kommer du att behöva konvertera projektet till det senaste 
filformatet.

Innan du konverterar ett äldre projekt bör du fundera på om du 
behöver samarbeta med personer som fortfarande använder 
Project 2007. Om svaret på det är ja, så bör du fortsätta arbeta i 
Kompatibilitetsläge.

Om ingen arbetar med projektet i Project 2007, så är det bäst att 
konvertera projektet till det senaste formatet. Du gör det genom 
att klicka på Arkiv > Spara. Du uppmanas att spara projektet i 
2013-format.

Du sparar ditt projekt
som en Project 2010-fil.

Projektet öppnas i Project 2013 utan några funktionsbegränsningar. Ingen uppgradering av filformatet behövs. Project i Project 2010- 
och Project 2013-format kan delas och användas tillsammans utan 
att någon konvertering krävs.

Du sparar ditt projekt i 
Project 2007-formatet.

Om du nedgraderar ett projekt till Project 2007 så tas de nyare funk-
tionerna som finns tillgängliga i Project 2013 bort (inklusive manuell 
schemaläggning, visuella rapporter, nya fält och tidslinjevyn), men 
det gör projektet kompatibelt så att du kan dela det med personer
som fortfarande använder Project 2007.

När du konverterar ett projekt från Project 2013 till det äldre Project 
2007-formatet ska du se till att granska de vyer där du kan ha 
använt nyare funktioner som manuell schemaläggning, visuella 
rapporter, nya fält eller tidslinjevyn. Projektdata som skapats med 
nya funktioner kanske inte kan visas eller redigeras i  
Project 2007-format.


