
Outlook 2016
Tips och råd

Kortkommandon och genvägar för
dina favoritprogram för e-post och kalender

Gäller i Outlook 2016 för Windows



Tryck på de här tangenterna:1

1. Gå till inkorgen snabbt

Har du just startat datorn och vill se din inkorg direkt? Försök med det här.

Skriv outlook och tryck på RETUR.

Tryck på de här tangenterna för att skapa ett nytt e-postmeddelande när Outlook startas:

Lägg till mottagarna och en ämnesrad och skriv sedan ditt meddelande.
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+ R

+ NCtrl

Hur går det med presentationen?

Hej, jag ville bara höra om du behöver någon hjälp innan mötet...

Noel Svensson



2. Sluta leta efter bifogade filer

Har du arbetat med något nyligen? Sök inte efter det – det finns antagligen redan på Bifoga 
fil-menyn.

Spara en fil i ett 
program.

Skapa ett nytt 
meddelande.

1 2 Klicka på 
Meddelande i 
menyfliksområdet.

3

Klicka på Bifoga fil.4 Välj en nyligen sparad fil i listan.5

+ NCtrl

Packlista.docx



3. Var finns fältet Hemlig kopia?

Vill du skicka ett e-postmeddelande till flera personer? Aktivera fältet Hemlig kopia så att de 
inte kan se mottagarna. Då kan de inte heller svara till alla. Så här tar du fram fältet Hemlig 
kopia.

Skapa ett nytt 
meddelande.

Klicka på Alternativ 
i menyfliksområdet.

Nu är 
det klart!

1 2

Fältet Hemlig kopia visas.4

Klicka på knappen 
Hemlig kopia.

3

Hemlig kopia fastnar! Vad innebär det? Jo, att när du visat fältet en gång fortsätter det att 
visas. Detsamma gäller om du inaktiverar det. Då kommer det inte att visas längre.

+ NCtrl



4. Ta bort inaktuella Komplettera automatiskt-adresser

Börja skriva ett namn, så visas listan Komplettera automatiskt.

Komplettera automatiskt-adresser är praktiska ibland, ibland inte. Så här tar bort dem.

Vill du ta bort alla förslag från Komplettera automatiskt? Det kan du göra. Gå till Arkiv > 
Alternativ > E-post. Rulla ned till avsnittet Skicka meddelanden. Sedan kan du antingen klicka 
på Töm listan Komplettera automatiskt eller avmarkera Använd Komplettera automatiskt så 
inaktiveras funktionen.

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Mikaela Jakobsson (mikaela@contoso.com)

Martina Mattsson (martinam@contoso.com)

Malin Lind (malin@contoso.com)

Mira Magnusson (mira@contoso.com)

M |

Martina Lundberg (martinal@contoso.com)

På höger sida klickar du på X för att ta bort adressen.

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Mikaela Jakobsson (mikaela@contoso.com)

Martina Mattsson (martinam@contoso.com)

Malin Lind (malin@contoso.com)

Mira Magnusson (mira@contoso.com)

M |

Martina Lundberg (martinal@contoso.com)



5. Använda Ta bort eller Arkivera?

Knapparna Ta bort och Arkivera ligger intill varandra. När ska du använda dem?

VSTa bort Arkivera

Så här fungerar det

Minskar det storleken på postlådan?

Med knappen Ta bort minskar du så 
småningom den övergripande 
storleken på postlådan, om du 
tömmer mappen Borttaget.

Det flyttar meddelanden till...

Mappen Borttaget, som du förmodli-
gen tömmer då och då. I vissa fall kan 
IT-avdelningen tömma den åt dig.

Varför är det så speciellt?

Det är den gamla vanliga knappen Ta bort! 
Den tar bort meddelandet och så smånin-
gom tas det bort permanent. (Såvida du 
inte ångrar eller återställer det.)

Klicka på knappen Ta bort för att ta 
bort meddelandet.

Så här fungerar det

Varför är det så speciellt?

Det är ett sätt att bevara ett meddelande 
med ett enda klick. Du behöver inte 
arkivera det i en mapp eller undermapp. 
Du arkiverar det med ett klick eller tryck.

Det flyttar meddelanden till...

Mappen Arkiv. Detta är bara ännu en 
mapp att förvara meddelanden i.

Minskar det storleken på postlådan?

Nej. Innehållet bevaras. Det tas inte 
bort och postlådan blir inte mindre på 
något sätt.

Klicka på knappen Arkiv om du vill 
behålla meddelandet.



Tryck på de här tangenterna:1

6. Blixtsnabba sökgenvägar

Vill du snabbt hitta ett meddelande från någon? Prova de här genvägarna.

Skriv Aylin om du vill hitta alla meddelanden som innehåller ordet "Aylin."3

+ ECtrl

Skriv så här om du vill hitta e-post från Aylin.4

Aylin

Markören flyttas automatiskt till sökrutan.2

|

från: Aylin

Skriv så här om du vill hitta e-post från Aylin som togs emot den här veckan.5

från: Aylin  mottaget: den här veckan

Skriv så här om du vill hitta e-post från Aylin som innehåller bifogade filer.6

från:Aylin  harbilagor:ja



OBS! Du kan inte ange Autosvar i alla e-postkonton. I https://aka.ms/alternativeAutoReply finns 
information om lösningar om den här funktionen är inte tillgänglig för dig.

7. Ange ett autosvar för semestern

Gå till E-post. Klicka på Arkiv.

Nu är 
det klart!

1 2

Klicka på det här 
alternativet.

4 Skriv ditt meddelande 
och klicka på OK.

5

Klicka på 
Automatiska svar.

3

Döp det till något: "Semestersvar", "Frånvaro" eller "Autosvar" –  så här konfigurerar du så att 
andra vet att du inte är på kontoret.

Hej! Tack för ditt 
meddelande. Jag är 
frånvarande fram till den 
2 januari.



8. Göra ett meddelande till ett möte

Har du en e-posttråd där du vill skapa ett möte? Så här gör du.

Öppna ett meddelande som ska 
omvandlas till ett möte.

1 Tryck på de här tangenterna:2

Meddelandet omvandlas till en mötesinbjudan med deltagare. Ange plats, starttid 
och sluttid. Klicka på Skicka, så är allt klart för mötet.

3

Jag försöker komma på vad vi ska göra. Anna, 
vad tycker du? Alterna�v 2? Jens? Åsikter? 
Jag vet verkligen inte. Chris�an? Vad säger 
du? Det finns för- och nackdelar med båda...

Till Anna Hedlund; Jens Persson; Christian Forsberg

SV: Beslut??? + + RAltCtrl

erikaxelsson@contoso.com

Vi måste fatta ett beslut

Konferensrum 1000

Anna Hedlund; Jens Persson; Christian Forsberg



9. Hoppa runt enkelt i Outlook

Ibland behöver du vara i kalendern och sedan snabbt växla tillbaka till e-post. Här är några 
kortkommandon du kan använda.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...tar dig till E-post. ...tar dig till Kalender.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...tar dig till Kontakter. ...tar dig till Uppgifter.



10. Lägga till en personlig signatur till meddelanden

Välj ett e-postkonto till höger.4

Klicka på 
Signaturer...

3

Signaturer kan vara avancerade eller väldigt enkla. Så här skapar du en signatur oavsett stil:

Till vänster klickar 
du på Ny.

5

Under Nya
meddelanden väljer 
du din signatur.

8Ange ett namn för
signaturen.

6 Skriv signaturtexten.7

Skapa ett nytt 
meddelande.

1

+ NCtrl

Klicka på Signatur.2

erik@contoso.com

Jobbsignatur|

erik@adatum.com
erik@contoso.com

E-postkonto:

Erik Axelsson
Chef Contoso, Ltd.



11. Ändra färger i Outlook

Klicka på Alternativ.

Nu är det 
klart!

2

Välj ett annat tema.4 Klicka på OK.5

Leta rätt på 
Office-tema till höger.

3

När du installerar Outlook kanske ljusstyrkan är för stor. Om du vill att olika delar av gränssnittet 
i Outlook ska visas tydligare, kan du använda ett annat färgtema.

Det fungerar i alla Office-program. Observera att om du ändrar Office-temat ändras färgerna i 
alla dina Office-program färger – i Outlook, Word, Excel och så vidare.

Klicka på Arkiv.1



12 Hitta adressen till ditt Outlook på webben

Klicka på Info. Om ditt företag har Outlook på 
webben, visas det där.

Nu är det 
klart!

2

Klicka på länken om 
du vill se den.

3 Logga in för att se 
hur den ser ut.

4

Ditt företag kan förse dig med Outlook på webben. Då kan du kolla din jobb-e-post även när du 
inte är på kontoret. Så här hittar du webbadressen.

Klicka på Arkiv.1

Kontoinställningar
Ändra inställningarna för det här kontot eller skapa flera anslutningar.

Använd det här kontot på webben.
https://Outlook.O�ce365.com/owa/...



Tack för att du läste!

Var den här e-boken till hjälp? Vi vill gärna veta vad du tycker.

Lämna feedback här:

http://aka.ms/outlooktips-ebook
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