
Verktygsfältet Snabbåtkomst
Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett 
kommando om du vill lägga till det här.

Menyflikar
Klicka på en flik i menyfliksområdet så visas dess knappar och kommandon. När du öppnar ett dokument 
i Word 2013 visas fliken Start i menyfliksområdet. På den här fliken hittar du de flesta av de vanligaste 
kommandona i Word.

Hantera filer
Klicka på fliken Arkiv om du 
vill öppna, spara, skriva ut och 
hantera Word-filer.

Behöver du hjälp?
Klicka här eller tryck på F1 om 
du vill ha hjälp.

Räkna ord
Här ser du hur många ord 
det finns. Markera en viss text 
om du vill räkna orden i den 
markeringen.

Zooma in och ut
Justera förstoringen i vyn 
genom att flytta reglaget.

Dialogruteikoner
Om du ser den här ikonen  
      bredvid en grupp 
menyflikskommandon 
kan du klicka på den 
och visa en ruta med fler 
alternativ.

Växla vy
Växla till Läsvy, Utskriftsvy 
eller Webbvy.

Sammanhangsberoende 
menyflikar
Vissa flikar visas bara i 
menyfliksområdet när 
du behöver dem. Om du 
till exempel markerar en 
tabell visas Tabellverktyg 
med två extra flikar: 
Design och Layout.

Navigeringsfönster
Tryck på Ctrl+B 
om du vill visa 
navigeringsfönstret. Du 
kan ändra ordningen i 
ett dokument genom att 
dra rubrikerna i det här 
fönstret.

Eller använd sökrutan om 
du vill hitta något i ett 
långt dokument. Tryck på 
Ctrl+H om du vill öppna 
dialogrutan Sök och 
ersätt.

Minimera menyfliksområdet
Klicka här om du vill stänga 
menyfliksområdet och endast 
visa fliknamnen.

Snabbstartsguide 
Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi 
har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång.



Sök efter onlinemallar
Skriv nyckelord i sökrutan och sök online efter mallar på Office.com.

Föreslagna sökningar
Klicka på orden under sökrutan om du vill hitta några av de mest 
populära mallarna.

Öppna senaste filerna
I listan Senaste har du enkel 
åtkomst till de dokument du 
använt senast.

Skapa ett nytt dokument
Om du vill starta med en 
tom sida klickar du på Tomt 
dokument.

Aktuella och personliga mallar
Aktuella mallar kommer från Office.com. Klicka på fliken Personliga 
mallar om du vill öppna någon egen mall som du har skapat.

Öppna andra filer
Bläddra och hitta andra 
dokument som är lagrade 
online eller på datorn.

Mallförhandsgranskning
Rulla ned och titta på 
miniatyrbilder av mallar. Klicka 
på en bild om du vill se en större 
förhandsgranskning.

Tips
Om du vill hoppa över den här 
skärmen och gå direkt till ett 
tomt dokument trycker du på 
Retur eller på Esc.

Logga in
Logga in på ditt konto och 
öppna dokument som du har 
sparat online.

Snabbstartsguide 
När du öppnar Word 2013 för första gången ser du flera alternativ för att komma igång – 
du kan använda en mall, en nyligen använd fil eller ett tomt dokument.



Nyheter i menyfliksområdet
Med den nya fliken Design i Word 2013 är det enklare att använda teman, 
formatmallar och andra formateringsfunktioner samt förstå hur de hänger ihop med 
varandra.

Logga in i Office
Arbeta när och var du vill. Genom att logga in i Microsoft Office kan du tryggt 
komma åt dina Office-filer var du än är.

Du kan enkelt anpassa menyfliksområdet efter dina behov genom att skapa nya 
flikar och fylla dem med de kommandon du använder mest. Om du vill anpassa 
menyflikskommandon börjar du med att klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa 
menyfliksområdet.

Leta efter ditt namn i det övre högra hörnet av menyfliksområdet. När du har 
loggat in kan du uppdatera din profil eller byta konto härifrån.



Sådant som du kanske letar efter 
Använd listan nedan om du behöver hjälp med att hitta några vanliga verktyg 
och kommandon i Word 2013.

Om du vill … Klickar du på … Och tittar sedan i …

Öppna, spara, skriva ut, förhandsgranska, skydda, skicka, konvertera filer 
eller ansluta till platser för att spara dokument i molnet

Arkiv Backstage-vyn (klicka på länkarna på vänster sida i den här vyn).

Ändra radavstånd, använda formatering eller formatmallar på text Start Grupperna Tecken, Stycke och Format.

Infoga tomma sidor, tabeller, bilder, hyperlänkar, sidhuvud och sidfötter 
eller sidnumrering

Infoga Grupperna Sidor, Tabeller, Illustrationer, Länkar och Sidhuvud/
sidfot.

Snabbt göra ändringar av dokumentets utseende, ändra sidans bakgrundsfärg, 
lägga till en kantlinje på sidan eller lägga till en vattenstämpel

Design Grupperna Dokumentformatering och Sidbakgrund.

Ange marginaler, lägga till sidbrytningar, skapa spalter som i nyhetsbrev, 
ändra avståndet mellan stycken eller rotera en sida till liggande orientering

Sidlayout Gruppen Utskriftsformat.

Skapa en innehållsförteckning eller infoga fotnoter och slutkommentarer Referenser Grupperna Innehållsförteckning och Fotnoter.

Skapa kuvert eller etiketter eller göra en dokumentkoppling Utskick Grupperna Skapa och Starta koppling av dokument.

Kontrollera stavning och grammatik, räkna ord eller spåra ändringar Granska Grupperna Språkkontroll och Spårning.

Växla mellan dokumentvyer, öppna navigeringsfönstret eller visa linjalerna Visa Grupperna Vyer, Visa och Fönster.



Var finns Förhandsgranska?
 
Klicka på Arkiv > Skriv ut om du vill se en förhandsgranskning av det aktuella 
dokumentet till höger med praktiska inställningar för utskriften.

Var väljer jag alternativ?
 
Klicka på Arkiv > Alternativ så öppnas dialogrutan Word-alternativ. Här kan du 
anpassa Word-inställningar. 

På höger sida av fönstret visas en förhandsgranskning av hur dokumentet ser ut 
i utskrift. Använd den vänstra sidan av fönstret för att välja skrivare eller justera 
inställningarna – för att till exempel ändra från stående till liggande orientering, 
ändra pappersstorlek eller att endast skriva ut den aktuella sidan.

Om du vill se fler utskriftsalternativ klickar du på länken Utskriftsformat längst 
ned på vänster sida av fönstret, nedanför Inställningar.

Vissa inställningar i dialogrutan Word-alternativ gäller endast för Word. Andra 
inställningar (om du till exempel väljer Ljusgrå eller Mörkgrå som Office-tema) 
gäller dock för alla installerade Office-program.



Arbeta med andra som ännu inte har 
Word 2013 
Här är några saker att komma ihåg om du delar eller utbyter filer med andra 
som använder en äldre version av Word.

I Word 2013 … Vad händer? Vad ska jag göra?

Du öppnar ett dokument 
som skapats i en tidigare 
version av Word.

I Word 2013 visas orden [Kompatibilitetsläge] bredvid filnamnet 
i namnlisten. Med kompatibilitetsläget ser du till att inga nya 
funktioner i Word 2013 är tillgängliga i dokumentet, så att andra 
som använder tidigare versioner av Word kan arbeta med det.

Du kan arbeta i kompatibilitetsläge eller du kan konvertera 
dokumentetet till det nya formatet. Konvertera dokumentet genom 
att klicka på Arkiv > Info > Konvertera.  Genom att konvertera 
dokumentet kan du använda de nya funktionerna, men andra som 
använder tidigare versioner av Word kanske inte kan redigera vissa 
delar av dokumentet.

Du sparar dokumentet 
som en Word 2013-fil.

Om någon öppnar dokumentet i en tidigare version av Word 
kanske de inte kan ändra vissa saker som har skapats med Word 
2013-funktioner. 

Word 2003-användare måste ha det kostnadsfria 
kompatibilitetspaketet. Ett meddelande om att ladda ned paketet 
visas när Word 2003-användare öppnar dokumentet.

Om du behöver dela ett Word 2013-dokument med någon som 
använder en tidigare version av Word ska du köra verktyget 
Kompatibilitetskontroll och se till att filerna fungerar för dem. 

Klicka på Arkiv > Info > Felsök > Kontrollera kompatibilitet. 
Verktyget visar vilka nya funktioner i Word 2013 som inte fungerar i 
tidigare versioner.

Du sparar dokumentet 
som en Word 2003-fil.

Om du har använt nya funktioner eller ny formatering i Word 
i dokumentet kanske Word 2003-användare ser varningar om 
funktioner som inte stöds, eller formateringen eller funktionen 
kanske inte visas i filen.

Du behöver inte göra någonting. När du sparar filen i det äldre 
Word 2003-filformatet körs kompatibilitetskontrollen automatiskt 
och varnar om eventuella funktioner som inte stöds. Sedan kan du 
välja om du vill göra några ändringar i dokumentet.


