
Verktøylinjen for hurtigtilgang
Kommandoene her vises alltid. Høyreklikk en kommando 
hvis du vil legge den til her.

Kategorier på båndet
Klikk en kategori på båndet hvis du vil vise knappene og kommandoene i den. Når du åpner et dokument 
i Word 2013, vises kategorien Hjem på båndet. Denne kategorien inneholder mange av de mest brukte 
kommandoene i Word.

Behandle filene
Klikk Fil hvis du vil åpne, lagre, 
skrive ut og behandle  
Word-filene.

Trenger du hjelp?
Klikk her, eller trykk F1 for å få 
hjelp.

Ordtelling
Se her hvis du vil vise 
ordtellingen. Merk tekst hvis du 
vil vise antallet ord i det merkede 
området.

Zoome inn eller ut
Flytt glidebryteren hvis du vil 
justere visningsforstørrelsen.

Dialogboksvelgere
Hvis dette ikonet  
vises ved siden av en 
gruppe kommandoer på 
båndet, kan du klikke det 
hvis du vil vise en boks 
med flere alternativer.

Bytte visning
Du kan bytte til 
lesevisning, utskriftsvisning 
eller nettvisning.

Kontekstavhengige 
kategorier på båndet
Enkelte kategorier 
vises bare på båndet 
når du trenger dem. 
Hvis du for eksempel 
merker en tabell, vises 
Tabellverktøy, som 
inneholder to ekstra 
kategorier – Utforming 
og Oppsett.

Navigasjonsruten
Trykk CTRL+F hvis du vil 
vise navigasjonsruten. 
Du kan omorganisere 
et dokument ved å dra 
overskriftene i denne 
ruten.

Eller du kan bruke 
søkeboksen til å finne 
frem i lange dokumenter. 
Trykk CTRL+H hvis du vil 
åpne dialogboksen Søk 
og erstatt.

Minimere båndet
Klikk her hvis du vil lukke båndet 
og bare vise kategorinavnene.

Hurtigstartveiledning 
Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, 
så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven.



Søke etter maler på nettet
Du kan finne maler på Office.com på nettet ved å skrive inn 
nøkkelord i søkeboksen.

Foreslåtte søk
Klikk ordene under søkeboksen hvis du vil finne noen av de mest 
populære malene.

Åpne de siste filene
Siste-listen gir enkel  
tilgang de nyligst brukte 
dokumentene.

Opprette et nytt dokument
Hvis du vil begynne med en 
tom side, klikker du Tomt 
dokument.

Aktuelle og personlige maler
Aktuelle maler er fra Office.com. Klikk kategorien Personlige 
maler hvis du vil åpne en egendefinert mal du har laget.

Åpne andre filer
Bla gjennom hvis du vil finne 
andre dokumenter som er lagret 
på nettet eller datamaskinen.

Forhåndsvisning av mal
Rull nedover hvis du vil vise 
forhåndsvisninger av maler i 
form av miniatyrbilder. Klikk et 
bilde hvis du vil vise en større 
forhåndsvisning.

Tips! 
Hvis du vil hoppe over denne 
skjermen og gå direkte til et 
tomt dokument, trykker du 
ENTER eller ESC.

Logge på
Logg på kontoen, og få tilgang 
til dokumentene du lagret på 
nettet.

Hurtigstartveiledning 
Når du åpner Word 2013 for første gang, kan du velge mellom flere måter å komme 
i gang på. Du kan bruke en mal, en nylig brukt fil eller et tomt dokument.



Nytt på båndet
Den nye kategorien Utforming i Word 2013 gjør det enklere å bruke temaer, stiler 
og andre formateringsfunksjoner og å forstå hvordan de er relatert til hverandre.

Logge på Office
Arbeid når og hvor du vil. Når du logger på Microsoft Office, har du sikker tilgang 
til Office-filene fra hvor som helst.

Du kan enkelt tilpasse båndet etter behov ved å opprette nye kategorier og fylle 
dem med kommandoene du bruker mest. Du kan begynne å tilpasse kommandoer 
på båndet ved å klikke Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

Se etter navnet ditt øverst til høyre på båndet. Når du har logget på, kan du 
oppdatere profilen eller bytte kontoer herfra.



Ting du kanskje leter etter 
Du kan bruke listen nedenfor til å finne noen av de vanligere 
verktøyene og kommandoene i Word 2013.

Hvis du vil... Klikker du... Og deretter ser du i...

Åpne, lagre, skrive ut, forhåndsvise, beskytte, sende, konvertere filer eller 
koble til plasseringer for å lagre dokumentene i skyen

Fil Backstage-visningen (klikk koblingene til venstre i denne visningen).

Endre linjeavstand, bruke formatering og stiler på tekst Hjem Gruppene Skrift, Avsnitt og Stiler.

Sette inn tomme sider, tabeller, bilder, hyperkoblinger, topptekster og 
bunntekster eller sidetall

Sett inn Gruppene Sider, Tabeller, Illustrasjoner, Koblinger og Topptekst og 
bunntekst.

Raskt endre utseendet på dokumentet, endre farge på sidebakgrunnen, 
legge til en kantlinje på siden eller legge til et vannmerke

Utforming Gruppene Dokumentformatering og Sidebakgrunn.

Angi marger, legge til sideskift, opprette spalter i nyhetsbrevstil, endre 
avstand mellom avsnitt eller rotere en side til liggende

Sideoppsett Utskriftsformat-gruppen.

Opprette en innholdsfortegnelse eller sette inn fotnoter og sluttnoter Referanser Gruppene Innholdsfortegnelse og Fotnoter.

Opprette konvolutter eller etiketter eller foreta en utskriftsfletting Masseutsendelser Gruppene Opprett og Start utskriftsfletting.

Kontrollere staving og grammatikk, få en ordtelling eller spore endringer Se gjennom Gruppene Korrektur og Sporing.

Bytte mellom dokumentvisninger, åpne navigasjonsruten eller vise linjalene Visning Gruppene Visninger, Vis og Vindu.



Hvor er Forhåndsvisning?
 
Klikk Fil > Skriv ut hvis du vil se en forhåndsvisning av gjeldende dokument til 
høyre for andre nyttige utskriftsrelaterte innstillinger.

Hvor velger jeg alternativer?
 
Klikk Fil > Alternativer hvis du vil åpne dialogboksen Alternativer for Word. 
Her kan du tilpasse innstillinger for Word. 

En forhåndsvisning av hvordan dokumentet kommer til å se ut når du skriver 
det ut, vises til høyre i vinduet. Bruk venstre side av vinduet til å velge en skriver 
eller finjustere innstillinger, for eksempel endre fra Stående til Liggende, endre 
papirstørrelsen eller skrive ut bare gjeldende side.

Hvis du vil angi flere utskriftsalternativer, klikker du Utskriftsformat-koblingen 
nederst på venstre side av vinduet under Innstillinger.

Enkelte innstillinger i dialogboksen Alternativer for Word gjelder bare for Word. 
Men enkelte andre innstillinger (for eksempel Lys grå eller Mørk grå for  
Office-tema) gjelder for alle installerte Office-programmer.



Arbeide med personer som ikke har 
Word 2013 ennå 
Her er noe du bør være oppmerksom på når du deler eller utveksler filer med 
personer som bruker en eldre versjon av Word.

I Word 2013 gjør du 
følgende: Hva skjer? Hva bør jeg gjøre?

Du åpner et dokument 
som ble opprettet i en 
tidligere versjon av Word.

I Word 2013 vises ordet [Kompatibilitetsmodus] ved siden av 
filnavnet på tittellinjen. Kompatibilitetsmodus sikrer at ingen nye 
funksjoner i Word 2013 er tilgjengelige i dokumentet. Dermed kan 
de som bruker tidligere versjoner av Word, arbeide med det.

Du kan arbeide i kompatibilitetsmodus, eller du kan konvertere 
dokumentet til det nye formatet. Hvis du vil konvertere dokumentet, 
klikker du Fil > Informasjon > Konverter.  Når du konverterer 
dokumentet, kan du bruke de nye funksjonene, men de som bruker 
tidligere versjoner av Word kan få problemer med enkelte deler av 
dokumentet.

Du lagrer dokumentet som 
en Word 2013-fil.

Hvis noen åpner dokumentet i en tidligere versjon av Word, kan de 
kanskje ikke endre enkelte elementer som ble opprettet ved hjelp av 
Word 2013-funksjoner. 

Word 2003-brukere må bruke Compatibility Pack, som er gratis. 
Word 2003-brukere får spørsmål om de vil laste ned Compatibility 
Pack når de åpner dokumentet.

Hvis du må dele et Word 2013-dokument med noen som 
bruker en tidligere versjon av Word, kjører du verktøyet 
Kompatibilitetskontroll for å sikre at filen fungerer for dem. 

Klikk Fil > Informasjon > Kontroller for problemer > Kontroller 
kompatibilitet. Dette verktøyet angir hvilke nye funksjoner i Word 
2013 som ikke fungerer i eldre versjoner.

Du lagrer dokumentet som 
en Word 2003-fil.

Hvis du har brukt nye funksjoner eller ny formatering i dokumentet, 
kan Word 2003-brukere få advarsel om funksjoner som ikke støttes, 
eller kanskje ikke formateringen eller funksjonen vises i filen.

Du trenger ikke nødvendigvis å gjøre noe. Når du lagrer filen i 
det eldre Word 2003-filformatet, kjører Kompatibilitetskontroll 
automatisk og advarer deg om funksjoner som ikke støttes. Deretter 
kan du eventuelt gjøre endringer i dokumentet.


