
Uppdaterade mallar
Mallar hjälper dig att komma igång med den ritningstyp du vill ha. Du hittar dem på 
fliken Arkiv. De populäraste mallarna är färgkodade efter kategori, och du kan söka 
efter fler om du inte ser den du vill ha.

Anpassa utseende och design
Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och 
matchande färger. Du hittar dem på fliken Design.

Lägga till kommentarer
Lägg till kommentarer i en form, eller svara på andras 
kommentarer. Klicka på en kommentarsindikator i 
ritningen eller använd fliken Granska.

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

Visa eller dölja 
menyfliksområdet
Öppna menyfliksområdet  
genom att klicka på en flik, eller 
fäst det så att det alltid visas.

Använda pekkontroller
Om du har en pekenhet, till 
exempel en pekplatta, kan du 
granska och redigera ritningar 
med tryckgester. Lägg till och 
flytta former, zooma in och ut 
med tryckgester och lägg till 
kommentarer och text.

Söka former
Hittar du inte en viss form?  
Klicka på Sök i fönstret Former.

Formeffekter
Ge formerna effekter som 
skuggor, toningar och 
3D-rotationer.

Specialiserade former
Med mallarna följer stenciler, 
alltså samlingar med 
specialiserade former. Du kan 
lägga till fler stenciler om du vill 
ha fler formalternativ.

Snabbstartsguide 
Microsoft Visio 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.



Kickstarta arbetet
I Visio finns redan från början dussintals mallar så att du snabbt kan komma 
igång med nästan vilken typ av ritning som helst, från organisationsscheman till 
nätverksdiagram, planritningar, kopplingsscheman, arbetsflöden och så vidare.

Skapa en ritning med proffsigt 
utseende 

Med några få klick kan du ge ritningen ett proffsigt och tilltalande utseende. Med 
hjälp av ett tema kan du använda en koordinerad uppsättning färger, eller anpassa 
det med en av färgvarianterna. Gallerier för båda typerna finns på fliken Design. 

För markören över alternativen i galleriet så får du en förhandsgranskning i realtid 
över hur ritningen skulle se ut.

Varje mall innehåller former som tillhör den typen av ritning, i specialiserade 
samlingar som kallas stenciler. I fönstret Former, vid sidan om ritningen, hittar du 
de mest populära stencilerna och formerna för den typ av diagram du skapar.

Börja genom att helt enkelt dra former från fönstret Former till ritningen.

Du kan också göra former mer visuellt effektfulla. I Visio kan du nu ge former 
samma effekter – fyllningsfärg, toningar, skuggor och 3D-effekter – som du kan 
använda på objekt i de andra Office-programmen. Använd gruppen Figurformat 
på fliken Start.



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

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

Skapa eller öppna en ritning, spara, skriva ut eller dela, justera hur Visio fungerar Arkiv Grupperna Nytt, Öppna, Spara, Spara som, Skriv ut, Dela, 
Exportera och Alternativ.

Lägga till eller redigera text, använda en formatmall på en form, justera och 
ordna former

Start Grupperna Tecken, Stycke, Figurformat och Ordna.

Lägga till en bild, CAD-ritning, textruta, behållare eller koppling Infoga Grupperna Illustrationer, Diagramdelar och Text.

Använda ett proffsigt färgschema i en ritning, lägga till en bakgrund Design Grupperna Teman, Varianter och Bakgrunder.

Kontrollera stavning, lägga till eller svara på kommentarer Granska Grupperna Språkkontroll och Språk.

Visa rutnät och layoutstöd, visa fönstret Formdata Visa Grupperna Visa och Visuella hjälpmedel.



Arbeta med ett diagram som 
en grupp
 
Om du har sparat en ritning i SharePoint kan flera gruppmedlemmar arbeta med 
den samtidigt. Du ser vilka fler som arbetar med olika delar av diagrammet och alla 
meddelas om vad de andra har ändrat. 

Om ritningen delas i SharePoint eller Office 365 kan andra visa och kommentera 
den i webbläsaren, även om de inte har Visio installerat.

Dela synpunkter och feedback 
i kommentarer
 
I Visio finns nu bättre kommentarsfunktioner så att du kan lägga till och svara på 
kommentarer i Visio eller online med hjälp av Visio Services.

Visualisera data med Visio
 
Gör komplicerade data mer överskådliga och lättare att förstå genom att koppla 
former i diagrammet till realtidsdata. Du kan länka till vanliga affärsdatakällor som 
Excel, Access, SQL Server och SharePoint, och du kan låta formdata uppdateras 
automatiskt när källdata ändras.

Sedan kan du göra dessa data lättolkade med hjälp av färger, ikoner, symboler och 
diagram som kopplas till formen.

Du kan se när de som har skrivit kommentarer är online och, om Lync 2013 är 
installerat, starta en chattkonversation med dem i Visio.

Grafiken uppdateras också automatiskt när data ändras. På så vis blir det enkelt att 
direkt se mönster i data.



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

I Visio 2013 Vad händer? Vad ska jag göra?

Du öppnar ett dokument 
som skapats med 
Visio 2010.

Filen öppnas i kompatibilitetsläge, vilket innebär att de funktioner i 
Visio 2013 som kan orsaka problem i tidigare versioner inaktiveras.

Om du inte tror att filen ska visas i äldre versioner kan du spara den 
som en Visio 2013-ritning. Eller också kan du konvertera den till det 
senaste formatet genom att klicka på Arkiv > Info > Konvertera. 
Om det här kommandot inte är tillgängligt behöver du inte 
konvertera filen.

Du sparar dokumentet 
som en Visio 2013-fil.

Du får inga kompatibilitetsproblem när du öppnar eller sparar 
filen. Användare med äldre versioner av Visio kan inte öppna filen 
eftersom det filformat som används i Visio 2013 inte är kompatibelt 
med Visio 2010 och tidigare versioner.

Om andra ska kunna öppna ritningen med en äldre version av Visio 
måste du spara den som den tidigare filtypen. Klicka på Arkiv > 
Spara som. Välj sedan var du vill spara ritningen och välj Visio 
2003-2010-ritning i listan Filformat.

Du sparar dokumentet 
som en Visio 2010-fil.

När du sparar ritningen i ett äldre format visas 
kompatibilitetskontrollen med en lista över potentiella problem. Det 
handlar oftast om Visio 2013-funktioner i ritningen som inte finns 
eller som inte fungerar i tidigare versioner.

I kompatibilitetskontrollen förklaras vilka ändringar som görs i 
ritningen om du sparar i det äldre filformatet. Avbryt ”Spara som” 
om du inte vill göra de ändringarna. Annars görs ändringarna 
automatiskt i Visio 2013 och du ser den reviderade ritningen när 
filen har sparats klart.


