
Växla mellan pekskärm och mus
Om du använder OneNote på en pekskärmsenhet, så kan du 
lägga till den här knappen i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Visa eller dölja menyfliksområdet
Klicka på valfri menyflik så att kommandona på den visas. Om du vill
hålla den öppen klickar du på den lilla fäst-ikonen nere till höger.

Visa eller växla mellan onlinekonton
Klicka på ditt konto-ID för att ändra inställningar eller 
växla mellan konton.

Hantera filer
Öppna, skapa, dela och skriv 
ut dina anteckningar. Här 
kan du dessutom ändra dina 
kontoinställningar.

Hitta dina anteckningar
Använd sökrutan för att hitta
vad som helst i dina 
anteckningsböcker, eller tryck på 
Ctrl+E.

Visa anteckningsböcker
Klicka på anteckningsboksikonen 
för att visa alla dina öppna 
anteckningsböcker.

Visa en hel sida
Klicka på dubbelpilen för Visa 
helsida.

Visa anteckningsbehållare
Håll muspekaren över valfri text 
för att visa textens behållare. 
Flytta den genom att dra i det 
övre fältet.

Skapa sidor
Infoga en ny sida genom att 
klicka på Lägg till sida.

Tagga viktig informationc
Prioritera och ordna anteckningar
med omedelbart sökbara taggar.

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

Klicka på dubbelpilen för Visa 
helsida.
Gör anteckningar med din 
egen handstil på en dator med 
pekfunktioner.



Lagra anteckningarna i molnet
Om OneNote är helt nytt för dig uppmanas du att ansluta till molnet, där OneNote 
skapar din första anteckningsbok. Du kan använda ditt Microsoft-konto (t.ex. MSN, 
Hotmail eller Messenger) med OneNote. Om du inte redan har ett konto kan du 
skapa ett kostnadsfritt.

Vad hände med fliken
Dela? 

Om du uppgraderar till OneNote 2013 från en äldre version har du troligen minst 
en anteckningsbok lagrad på datorn. Du kan enkelt föra över de anteckningarna 
online så att du får åtkomst till dem oavsett var du befinner dig. Kom igång genom 
att välja Arkiv > Dela.

Om du lagrar dina anteckningsböcker innebär det att du får åtkomst till dem
oavsett var du befinner dig, t.ex. alla andra datorer du använder, din mobiltelefon, 
en surfplatta eller t.o.m. en webbläsare. OneDrive är det bästa och enklaste alternativet för dina privata anteckningar. 

Om du arbetar för en organisation som använder SharePoint för att samarbeta 
online, så kan du klicka på knappen Lägg till en plats på den här skärmen för att 
konfigurera ditt befintliga SharePoint-konto.

Alla OneNote-anteckningsböcker som du lagrar online förblir privata såvida du inte 
ger andra personer behörighet att visa mapparna där dina anteckningsböcker finns 
lagrade.



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

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

Öppna, skapa, dela, konvertera, exportera, skicka eller skriva ut anteckningar Arkiv Backstage-vyn (klicka på kommandona i den vänstra rutan).

Tillämpa format på text, tillämpa anteckningstaggar och skicka en sida i en 
anteckningsbok som e-post

Startsida Grupperna Grundläggande text, Format, Taggar och E-post.

Infoga tabeller, bilder, länkar, filer eller ljud- och videoklipp, eller tillämpa 
sidmallar

Infoga Grupperna Tabeller, Filer, Bilder, Länkar, Inspelning och Sidor.

Rita skisser eller figurer, anteckna med din egen handstil, anpassa pennor, rotera 
objekt eller konvertera bläck till text

Rita Grupperna Verktyg, Former och Redigera.

Markera anteckningar som lästa eller olästa, sök efter anteckningar efter 
författare, visa sidversioner och historik eller töm Papperskorgen för 
anteckningsböcker

Historik Grupperna Olästa, Författare och Historik.

Kontrollera stavningen, gör efterforskningar online, översätt text, skydda 
anteckningar med ett lösenord eller skapa länkade anteckningar

Granska Grupperna Stavning, Språk, Avsnitt och Anteckningar.

Maximera skärmutrymmet, aktivera och inaktivera linjering och sidrubriker, ställ 
in sidmarginaler, zooma in på sidan eller skapa Snabbanteckningar

Vy Grupperna Vyer, Utskriftsformat, Zooma och Fönster.



Spara tid med mallar 

OneNote-mallar kan ge sidorna i din anteckningsbok ett enhetligt utseende genom 
att lägga till färgglada och dekorativa bakgrunder. Mallarna kan även spara tid åt 
dig genom att lägga till funktionellt innehåll på sidor, t.ex. att göra-listor, kalendrar 
och planeringskalendrar, samt formulär som du kan fylla i eller anpassa.

Var är knappen Spara? 

OneNote har inget kommando för att spara, eftersom det automatiskt sparar allt du 
gör medan du arbetar, oavsett hur stora eller små dina ändringar är. Det gör att du 
kan ägna din uppmärksamhet åt dina tankar och idéer istället för åt dina datorfiler.

Exportera anteckningar när
behovet uppstår
Om du behöver skicka en bild på en anteckningssida (eller ett avsnitt, eller en hel 
anteckningsbok) till någon som inte använder OneNote, så kan du enkelt exportera 
en statisk bild av anteckningarna genom att välja Arkiv > Exportera och sedan 
ange ditt önskade format.

Du kan bläddra genom den inbyggda
samlingen med mallar genom att klicka 
på Infoga > Sidmallar.

I åtgärdsfönstret Mallar klickar du på 
valfri kategori för att expandera den, och 
klickar sedan på namnet på varje mall 
som du vill visa. När du har hittat en mall 
som du gillar kan du börja anteckna på 
mallens sida.

Du kan anpassa alla de inbyggda 
mallarna efter dina behov, eller hämta 
fler kostnadsfria mallar genom att 
besöka webbplatsen för OneNote på 
Office.com.

Om du vill kan du t.o.m. skapa egna 
malldesigner från dina egna
sidor i anteckningsboken.



Fånga vad som helst
med skärmurklipp
Ett enkelt sätt att få in saker i
OneNote är att infoga ett
skärmurklipp, en funktion som du 
kan använda till att fånga
vad som helst som visas på din 
dators skärm, så att du kan spara 
det bland dina anteckningar.

Vi presenterar det nya
Skicka till OneNote-verktyget
Håll ned Windows-tangenten på ditt tangentbord och tryck på N för att starta
det omkonstruerade Skicka till OneNote-verktyget, som gör det enklare än 
någonsin att importera alla möjliga slags uppgifter från andra program och filer till 
dina anteckningar.

Börja genom att visa det som du vill fånga, t.ex. en resplan i Internet Explorer eller 
ett diagram i ett kalkylblad i Excel.

Växla till OneNote och klicka sedan på Infoga > Skärmurklipp. Så snart skärmen 
mörknar och OneNote försvinner, så ska du dra en markering över det som du vill 
fånga.

När du släpper upp musknappen skickas en bild av den markerade delen av skär-
men till OneNote, där du kan flytta eller ändra storleken på bilden exakt så som du 
vill att den ska visas i dina anteckningar.

Här kan du skapa ett skärmurklipp utan att växla mellan appar, importera hela 
webbsidor eller dokument till dina anteckningar eller skapa snabbfästisar som 
automatiskt blir en del av din anteckningsbok.

Du kan klicka på kommandoknapparna i Skicka till OneNote-verktyget, eller 
använda kortkommandona som visas inom parenteser intill varje kommando 
(tryck t.ex. på S för att ta ett skärmurklipp).

Det är valfritt att använda Skicka till OneNote-verktyget, så du kan ha det igång 
medan du håller på att göra efterforskningar till ett projekt, och sedan stänga 
av det igen när du inte behöver det.



Hur du samarbetar med personer
som inte har OneNote 2013 
Här är några saker som kan vara bra att tänka på när du delar eller utbyter filer 
med personer som använder en äldre version av OneNote.

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

Du öppnar en 
anteckningsbok
som skapades i
OneNote 2007.

Anteckningsboken öppnas i OneNote 2013, men 
[Kompatibilitetsläge] visas i namnlisten. Det anger att 
anteckningsboken för närvarande är sparad i det äldre formatet, 
som saknar stöd för nyare funktioner som matematiska ekvationer, 
länkade anteckningar, underordnade sidor med flera nivåer, 
versionshantering och Papperskorgen för anteckningsböcker.

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

Innan du konverterar en äldre anteckningsbok till det senaste 
filformatet bör du fundera på om du behöver samarbeta med folk 
som fortfarande använder OneNote 2007. Om svaret på det är ja, så 
bör du fortsätta arbeta i Kompatibilitetsläge.

Om ingen du delar anteckningar med använder OneNote 2007, 
är det bäst att konvertera anteckningsboken till det senaste 
formatet. Det gör du genom att välja Arkiv > Info och sedan klicka 
på knappen Inställningar för den anteckningsbok som du vill 
konvertera. Klicka på Egenskaper och klicka sedan på Omvandla till 
2010-2013.

Du öppnar en 
anteckningsbok
som skapades i
OneNote 2010.

Anteckningsboken öppnas i OneNote 2013 utan några
funktionsbegränsningar.

Ingen konvertering av filformatet behövs. Anteckningsböcker som 
skapats i OneNote 2010- och OneNote 2013-formaten kan delas 
och användas tillsammans utan att någon konvertering krävs.

Du konverterar din
anteckningsbok till
OneNote 2007-format.

Om du nedgraderar en anteckningsbok till OneNote 2007 så 
avaktiveras de nyare funktionerna som finns tillgängliga i OneNote 
2013 (inklusive matematiska ekvationer, länkade anteckningar, 
underordnade sidor med flera nivåer, versionshantering 
och Papperskorgen för anteckningsböcker), men det gör 
anteckningsboken kompatibel så att du kan dela den med andra 
personer som fortfarande använder
OneNote 2007.

När du konverterar en anteckningsbok från OneNote 2013 till det 
äldre OneNote 2007-formatet ska du se till att granska de sidor 
där du kan ha använt de nyare funktionerna som matematiska 
ekvationer, länkade anteckningar och underordnade sidor med 
flera nivåer. Innehåll som skapades med de nyare funktionerna 
kanske inte kan visas eller redigeras när anteckningsboken 
nedgraderas till OneNote 2007-format.


