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I den här guiden 

Microsoft Outlook 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket från Outlook 2003, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig 
programmet. Här kan du läsa om de viktigaste delarna i det nya gränssnittet, upptäcka kostnadsfri Outlook 2010-utbildning och hitta funktioner som 
Frånvarohanteraren, dialogrutan Outlook-alternativ och Import-/exportguiden. 

Dölja 
menyfliksområdet 
Behöver du mer utrymme på 
skärmen? Klicka på den här 
ikonen eller tryck på CTRL+F1 
om du vill dölja eller visa 
menyfliksområdet. 

Personfönstret 

Med Outlook Social Connector ansluts 
Outlook till dina sociala nätverk. Den 
visas som standard minimerad längst 
ned i läsfönstret. 

Menyflikar 
Klicka på valfri flik i menyfliksområdet om 
du vill visa dess knappar och kommandon. 

Verktygsfältet Snabbåtkomst 
Kommandon som visas här är alltid synliga. Du kan lägga 
till dina favoritkommandon i det här verktygsfältet. 

Menyfliksgrupper 
Varje flik i menyfliksområdet innehåller grupper och varje grupp 
innehåller en uppsättning relaterade kommandon. Här innehåller 
gruppen Svara kommandon för att svara på eller vidarebefordra ett 
markerat e-postmeddelande. 

Backstage-vyn 
Klicka på fliken Arkiv om 
du vill använda Backstage-
vyn, där du kan ändra 
kontoinställningar, ange 
autosvar och hantera regler 
och aviseringar. 

Om du vill lämna Backstage 
-vyn klickar du på valfri flik      
i menyfliksområdet. 

Läsfönstret 

Visar texten i det 
markerade objektet. 

Navigeringsfönstret 

Favoritmappar visas längst upp i 
fönstret. I mitten visas alla aktiva 
mappar. Längst ned i fönstret klickar 
du på en knapp om du vill välja en 
vy: E-post, Kalender, Kontakter, och 
så vidare. 

I varje vy ändras menyflikarna och 
lämpliga knappar och kommandon 
för den vyn visas. 

Att göra-fältet 
I det här justerbara fältet visas 
datumbläddringen, dina avta-
lade tider och din uppgiftslista. 

© 2010 av Microsoft Corporation. 

Med ensamrätt. 
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Komma igång med Outlook 2010 

Om du har använt Microsoft Outlook 2003 länge har du säkert frågor om 
var du hittar kommandon och verktygsfältsknappar från Outlook 2003 i 
Outlook 2010. 

Vi har många kostnadsfria resurser som hjälper dig att lära dig Outlook 
2010, inklusive utbildningskurser och guider om övergången från menyer 
till menyfliksområdet. Om du vill hitta dessa resurser klickar du på fliken 
Arkiv och sedan på Hjälp. Under Support klickar du sedan på Komma 
igång. 

Var är menyerna och verktygsfälten? 

I Outlook 2010 sträcker sig ett brett band längs med den översta delen av 
huvudprogrammets fönster. Det är menyfliksområdet, och det ersätter 
de gamla menyerna och verktygsfälten. Varje flik i menyfliksområdet har 
olika knappar och kommandon som är ordnade i menyfliksgrupper. 

När du öppnar Outlook 2010 visas fliken Start för E-post. Det första du ser 
till vänster på fliken är gruppen Nytt med kommandon för att skapa Nytt 
e-postmeddelande eller Nya objekt (till exempel Avtalad tid, Möte och 
Kontakt). 

I gruppen Svara hittar du kommandona Svara, Svara alla och 
Vidarebefordra, samt kommandona för att svara genom att skapa ett 
möte eller svara med ett snabbmeddelande. 

Menyfliksområdets utseende anpassas efter datorskärmens storlek och 
upplösning. På mindre skärmar kanske vissa menyfliksgrupper endast 
visas med gruppnamnet och inte med kommandona. I så fall klickar du 
bara på den lilla pilen på gruppknappen, så visas kommandona. 
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Kommandon när du behöver dem 

I stället för att alla tillgängliga kommandon visas hela tiden visas bara 
de kommandon du behöver i Outlook 2010, beroende på vilka åtgärder 
du utför. 

När du till exempel klickar på E-post i 
navigeringsfönstret visas kommandona för att arbeta 
med e-post i menyfliksområdet. Du kan skicka, ta bort 
eller svara på meddelanden, markera meddelanden 
som lästa eller olästa, eller kategorisera eller flagga 
meddelanden för uppföljning. 

Om du vill skicka ett nytt e-postmeddelande klickar du på Nytt  
e-postmeddelande i menyfliksområdet. Fönstret som öppnas innehåller 
de kommandon du behöver för att formatera text, hämta ett namn från 
Adressbok, bifoga filer eller Outlook-objekt i meddelandet eller lägga till 
en elektronisk signatur i meddelandet. 

 När du klickar på knappen Kalender i navigeringsfönstret visas på samma 
sätt kommandona för att arbeta med och dela kalendrar, skapa möten 
och ordna kalendern efter dag, vecka eller månad. 

Om du vill schemalägga ett möte klickar du på Nytt möte i 
menyfliksområdet. Fönstret som öppnas innehåller kommandon för 
möten, till exempel Schemaläggning, Adressbok och alternativ om du vill 
att mötet ska återkomma varje dag, vecka, månad eller år. 

Oroa dig inte om du inte ser alla kommandon du behöver hela tiden. 
Ta de första stegen så blir de tillgängliga. 
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Saker du kanske letar efter 

I tabellen nedan hittar du några av de kommandon och inställningar som du kan tänkas leta efter i Outlook 2010. Även om listan inte är fullständig är den en 
bra utgångspunkt. Om du vill ha en fullständig lista med Outlook 2010-kommandon klickar du på fliken Arkiv, på Hjälp, på Komma igång och väljer sedan 
Interaktiva kommandomappningsguider. 

Om du vill... Klickar du på Och gör sedan så här... 

Dela kalendrar Kalender 
På fliken Start går du till gruppen Delning och klickar på Skicka kalender med  
e-post, Dela kalender (kräver ett Microsoft Exchange Server-konto) eller 
Publicera online.  

Visa bifogade filer i Outlook utan att öppna 
de bifogade filerna i ett separat fönster 

E-post 

Först aktiverar du läsfönstret om det inte visas. Det gör du genom att klicka på 
fliken Visa, gå till gruppen Layout och klicka på pilen på Läsfönster så att du kan 
välja var fönstret ska visas. Sedan visar du den bifogade filen genom att klicka på 
ikonen för den bifogade filen I läsfönstret så att filen förhandsgranskas. Du bör 
endast förhandsgranska eller öppna bifogade filer från betrodda källor. 

Svara automatiskt på meddelanden 
(Frånvarohanteraren) 

E-post, Kalender, Kontakter, 
och så vidare 

Klicka på fliken Arkiv, på Autosvar, välj Skicka autosvar, 
skapa meddelandet och välj de alternativ du vill använda. (Kräver ett 
Microsoft Exchange Server-konto.) 

Återkalla ett meddelande E-post 

I navigeringsfönstret klickar du på Skickat och öppnar sedan det meddelande 
du vill återkalla. På fliken Meddelande går du till gruppen Flytta, klickar på 
Åtgärder och sedan på Återkalla detta meddelande. Du kan sedan ta bort det 
skickade meddelandet och, om du vill, ersätta det med ett nytt meddelande. 
(Kräver ett Microsoft Exchange Server-konto.) 

Hitta objekt med snabbsökning 
E-post, Kalender, Kontakter 

eller där du 
vill söka 

I navigeringsfönstret klickar du på den mapp där du vill söka. I rutan Sök 
anger du söktexten. Du kan välja sökvillkor i gruppen Förfina  
på fliken Sökverktyg. Utöka sökningen genom att klicka på Alla e-postobjekt i 
gruppen Omfattning på fliken Sökverktyg. 

Ändra kontoinställningar 
E-post, Kalender, Kontakter, 

och så vidare 
Klicka på fliken Arkiv, på Info och sedan på Kontoinställningar. 



Migrera till Outlook 2010 
från Outlook 2003 

Microsoft® 

Var är Förhandsgranska? 

I Outlook 2010 hittar du Förhandsgranska i Backstage-vyn. 

Klicka på fliken Arkiv och sedan på Skriv ut. Till höger i fönstret visas en 
förhandsgranskning av hur det valda objektet kommer att se ut när det 
skrivs ut. 

Vad har hänt med Verktyg | Alternativ? 

Letar du efter programinställningarna som du kan använda för att 
kontrollera saker som om Outlook automatiskt ska kontrollera stavning 
innan meddelanden skickas, om ljud ska spelas upp när det kommer ett 
nytt meddelande eller om det utgående meddelandet ska formateras i 
HTML, RTF eller formaterad text? 

Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. Då öppnas dialogrutan 
Outlook-alternativ där du kan anpassa Outlook-inställningarna. 

Klicka på Utskriftsalternativ så att dialogrutan Skriv ut öppnas där du kan 
göra utskriftsrelaterade val. 

Vissa inställningar i dialogrutan Outlook-alternativ gäller endast för 
Outlook. Andra inställningar (till exempel färgschemat) gäller däremot för 
alla andra Microsoft Office 2010-program som du har installerat. 
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Var är Frånvarohanteraren? 

I Outlook 2010 har Frånvarohanteraren fått ett nytt namn och en ny 
plats. Du hittar den nu i Backstage-vyn. Klicka på Arkiv, på Info och sedan 
på Autosvar. 

I dialogrutan Autosvar väljer du alternativet Skicka autosvar och skapar 
sedan de svar som du vill att Outlook ska skicka när du är borta eller inte 
är tillgänglig. 

Obs! Funktionen kräver ett Microsoft Exchange Server-konto. 

Vad har hänt med Importera och exportera? 

I Outlook 2010 kan du fortfarande exportera och importera objekt. Du 
kan till exempel exportera en PST-fil (personliga mappar) från Outlook 
eller importera en ICS-fil (iCalendar) till Outlook-kalendern. 

I huvudprogramfönstret klickar du på Arkiv, på Öppna och sedan på 
Importera så att Import-/exportguiden öppnas. Precis som i Outlook 
2003 följer du stegen i guiden om du vill importera eller exportera 
information. 
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Skapa en e-postsignatur 

Börja med att öppna ett nytt meddelande. På fliken Meddelande går du 
till gruppen Ta med, klickar på Signatur och sedan på Signaturer. 

På fliken E-postsignatur klickar du på Ny. 
Ange ett namn på signaturen och klicka 
sedan på OK. I rutan Redigera signatur 
anger du den text som du vill ta med i 
signaturen. 

Om du vill formatera signaturen markerar du den och väljer sedan de 
alternativ du vill använda med hjälp av knapparna för format och 
formatering. Om du vill lägga till andra element än text klickar du där du 
vill att elementet ska visas och gör sedan något av följande: 

Klicka på Visitkort, på ditt namn i listan Sparad som och 
klicka sedan på OK. 

Klicka på Bild, bläddra till en bild, markera den och klicka sedan på 
OK. 

Klicka på Infoga hyperlänk, ange en hyperlänk i rutan Adress och 
klicka sedan på OK. 

Klicka på OK när du är klar med att skapa eller ändra signaturen. 

Obs! Signaturen du har skapat eller ändrat visas inte automatiskt 
I meddelandet som är öppet. Du måste infoga den manuellt I 
meddelandet. 

Lägga till en signatur i nya  

e-postmeddelanden 

Så här lägger du till en signatur i meddelanden automatiskt: 

På fliken Meddelande går du till gruppen Ta med, klickar på Signatur och 
sedan på Signaturer. 

 

 

Under Välj standardsignatur går du till listan E-postkonto och klickar på det 
e-postkonto som du vill associera signaturen med. I listan Nya 
meddelanden väljer du den signatur som du vill ta med. Om du vill att en 
signatur ska tas med när du svarar på eller vidarebefordrar meddelanden 
går du till listan Svar/vidarebefordran och väljer signaturen. Annars väljer 
du (inget). 

Så här lägger du till en signatur i ett nytt meddelande manuellt: 

På fliken Meddelande i ett nytt meddelande går du till gruppen Ta med, 
klickar på Signatur och klickar sedan på den signatur du vill använda. 

Tips! Om du vill ta bort en signatur från ett meddelande som är öppet 
markerar du signaturen i meddelandets brödtext och trycker sedan på DEL. 
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Introduktion till tangenttips 

I Outlook 2010 finns genvägar för menyfliksområdet, som kallas 

tangenttips, så att du snabbt kan utföra uppgifter utan att använda 

musen. 

Anpassa Outlook-programfönstret 

Olika personer kanske tycker olika om vilka delar av Outlook 2010-
gränssnittet som ska visas, till exempel navigeringsfönstret, läsfönstret, 
att göra-fältet eller personfönstret. 

Om du vill att tangenttips ska visas i menyfliksområdet trycker du på ALT-
tangenten. 

Om du sedan vill växla till en flik i menyfliksområdet med hjälp av 
tangentbordet trycker du på tangenten för bokstaven som visas under 
den fliken. I exemplet som visas ovan skulle du trycka på T för att öppna 
fliken Skicka/ta emot, P för att öppna fliken Mapp, Ö för att öppna fliken 
Visa och så vidare. 

När du har växlat till en flik i menyfliksområdet på detta sätt visas alla 
tillgängliga tangenttips för den fliken på skärmen. Du kan sedan slutföra 
sekvensen genom att trycka på den sista tangenten (eller tangenterna) 
för det kommando du vill använda. 

Om du vill gå tillbaka en nivå i en sekvens trycker du på ESC-tangenten. 
Om du gör det flera gånger i rad lämnar du tangenttipsläget. 

Tips! Tangentbordsgenvägar från Outlook 2003 är fortfarande tillgängliga 
i Outlook 2010. Om du känner till en genväg kan du ange den. 
Med CTRL+C kopierar du exempelvis fortfarande markerad information 
till Urklipp och med CTRL+R öppnar du ett meddelande så att du kan 
svara på det. 

Om du vill visa eller dölja de här valfria delarna av gränssnittet klickar du 
på knappen E-post längst ned i navigeringsfönstret och sedan på fliken 
Visa i menyfliksområdet. 

I grupperna Layout och Personfönster klickar du på knappen 
Navigeringsfönster, Läsfönster, Att göra-fältet eller Personfönster och 
anger sedan de visningsalternativ du vill använda. 


