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Grunderna i Outlook 
Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, 

kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet 

så att du kan använda det så effektivt som möjligt. I den här självstudiekursen 

introduceras några av de uppgifter och funktioner som du använder mest. 
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Innan du börjar 

 

Det här lär du dig 

När du är klar med självstudierna ska du kunna: 

 Skapa ett e-postkonto. 

 Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. 

 Lägga till en kontakt i adressboken. 

 Skriva och skicka e-postmeddelanden. 

 Ordna dina mappar och Inkorgen. 

 Skapa en kalenderhändelse. 

Krav 

 Outlook för Mac 2011 

 E-postkontoinformation (t.ex. e-postadress, lösenord och e-postserveradresser). Om du har ett 

personligt konto får du den här informationen från din Internetleverantör. Om du har ett 

företagskonto kontaktar du nätverksadministratören. 

Beräknad t idsåtgång:   20 minuter 
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1. Lägga till ett nytt e-postkonto 

Du kan använda Outlook om du vill hantera flera e-postkonton, som Microsoft Exchange, POP, IMAP och 

Windows Live-konton. Innan du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden måste du skapa ett e-

postkonto. 

Nu ska du skapa ett e-postkonto. 

 

Obs!  Du behöver din e-postkonto- och serverinformation för att kunna följa stegen nedan. Om du 

redan har skapat ett e-postkonto kan du hoppa över den här proceduren. 

 

Öppna Verkt yg-menyn och klicka på Konton (skrivs Verktyg > Konton i den här självstudiekursen). 

 

 

Klicka på E-post  på popup-menyn Lägg t ill ett konto. 

 

 

Tips  Om kontot finns på en Exchange-server klickar du på Exchange. 
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Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Lägg t ill konto. 

 

 

Obs!  Om Outlook kan identifiera din e-postleverantör (t.ex. Windows Live Hotmail) förblir 

kryssrutan Konfigurera aut omatiskt markerad och Outlook försöker konfigurera 

serverinformationen automatiskt. Om du vill ange serverinformationen manuellt avmarkerar du 

kryssrutan Konfigurera aut omatiskt. 

 

 

Kontrollera den personliga informationen och serverinformationen för kontot och stäng dialogrutan 

Kont on. 
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Lägg märke till att en mapp visas för ditt e-postkonto i mapplistan. 

 

Obs!  Det skapas en ny mapp i navigeringsfönstret endast för IMAP- och Exchange-konton. Om du 

konfigurerar ett POP-konto hamnar dina meddelanden i mappen På den här datorn. 

 

Flera faktorer (t.ex. hur många meddelanden som ska hämtas eller servertrafiken) påverkar hur lång 

tid det tar innan ett nytt e-postkonto visas i mapplistan. Om du har problem med att skapa kontot 

läser du Om att lägga till konton. 

Tips 

 Mer information om de olika typerna av e-postkonton som stöds av Outlook finns i Lägga till ett e-

postkonto manuellt. 

 Mer information om de olika mappar som visas under Inkorgen finns i Om Mappar på den här 

datorn. 

 Om du vill visa och hantera andra inställningar i Outlook klickar du på Out look > Inställningar. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Lägg till ett e-postkonto och kontrollera att det visas i mapplistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/sv-se/outlook/item/bf4e9965-e1ec-4b97-8967-eac4eeaead70
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/sv-se/outlook/item/bfda869b-fe57-4906-bb3d-1a7162b559eb
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/sv-se/outlook/item/bfda869b-fe57-4906-bb3d-1a7162b559eb
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/sv-se/outlook/item/5122ffec-7330-47f4-9fa7-732d0349d508
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/sv-se/outlook/item/5122ffec-7330-47f4-9fa7-732d0349d508
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2. Utforska användargränssnittet i Outlook 

Innan du börjar använda det e-postkonto du skapat bör du bekanta dig med några av elementen i 

användargränssnittet i Outlook. 

Nu ska du utforska användargränssnittet i Outlook. 

 

 Rutan Sök: Ett sätt att hitta objekt i den aktuella mappen. När du skriver sökord i sökrutan v isas fliken Sök i 

menyfliksområdet. På fliken Sök kan du välja fler sökalternativ  (du kan t.ex. välja att utöka sökningen till alla 

objekt). 

 Menyfliksområdet: Kommandofältet med flikar högst upp i ett fönster eller arbetsområde som ordnar 

funktioner i logiska grupper. Den aktuella vyn (t.ex. E-post, Kalender eller Kontakter) avgör v ilka alternativ 

som visas i menyfliksområdet. 

 Läsfönster: Det område där du kan läsa e-postmeddelanden eller se information om objekt, t.ex. kontakter 

och uppgifter. Om du v ill flytta läsfönstret öppnar du Visa-menyn, pekar på Läsfönster och väljer ett 

alternativ  (t.ex. Nedanför). 

 Navigeringsfönster: I e-postvyn v isas mapplistan i navigeringsfönstret. I kalender-, kontakt-, uppgifts- och 

anteckningsvyerna kan du v isa och dölja objekt i kategorier i navigeringsfönstret. Om navigeringsfönstret inte 

v isas klickar du på Visa > Navigeringsfönster. 

 Vyväxlare: Knappar som du kan använda för att växla mellan de fem huv udvyerna i Outlook: E-post, Kalender, 

Kontakter, Uppgifter och Anteckningar. 

 Tips 

 Om du vill ändra storlek på navigerings- eller läsfönstret pekar du på kantlinjen mellan fönstren. 

När pekaren förvandlas till drar du med musen för att ändra bredden. 

 Om du vill dölja menyfliksområdet medan du arbetar klickar du på . 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Identifiera elementen som anges ovan i användargränssnittet i Outlook. 
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3. Lägga till en kontakt 

Du kan använda adressboken för att hantera både arbetsrelaterad och personlig information om alla 

kontakter. När en kontakt har lagts till i adressboken kan du använda kontakten i hela Outlook. Du kan till 

exempel skicka ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan utan att du behöver komma ihåg personens 

e-postadress. 

Nu ska du lägga till en kontakt i adressboken. 

 

Klicka på Kont akter i vyväxlaren. 

 

 

På fliken Hem klickar du på Kont akt . 
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Ange information för kontakten. Lägg minst till kontaktens namn och e-postadress. 

 

 

Tips  Om du vill lägga till en bild för kontakten dubbelklickar du på platshållarbilden som visas i 

kontaktfönstret. 

 

 

Klicka på Spara och stäng på fliken Kont akt. 

 

 

Observera att kontakten läggs till i kontaktlistan. 
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Tips 

 Om du vill lägga till en grupp med kontakter (t.ex. medlemmarna i en bokklubb) så att du kan 

skicka e-post till alla medlemmar i gruppen samtidigt, går du till fliken Hem, klickar på Nyt t  och 

sedan på Kont aktgrupp. 

 Om du har lagt till en bild för en kontakt så visas bilden i alla e-postmeddelanden som du får från 

den personen. 

 Om du vill ta bort bilden för en kontakt dubbelklickar du på miniatyren för bilden, drar bilden ut 

från rutan och klickar på Ange. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Lägg till en kontakt i adressboken. 

 

4. Skriva och skicka ett e-postmeddelande 

E-postmeddelanden är den vanligaste kommunikationsformen online. Du kan skriva och skicka 

meddelanden till dina kontakter i adressboken eller till andra vars e-postadress du har. 

Nu ska du skriva ett meddelande till den kontakt du lade till i den förra lektionen. 

 

Klicka på E-post  i vyväxlaren. 

 

 

På fliken Hem klickar du på E-post . 
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Börja skriva namnet på den kontakt du lade till tidigare i rutan Till. Möjliga matchningar visas i listan 

Kont akter och nyligen använda adresser. 

 

 

Tryck på RETUR. Kontakten läggs till i rutan Till. 

 

 

Tips  Om du vill ta bort en kontakt från rutan Till klickar du på kontaktens namn och trycker på 

DEL. 

 

 

Skriv ett ämne i rutan Ämne och tryck på TABB. Meddelandets ämne visas ovanför 

meddelandeverktygsfältet. 
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Skriv meddelandetexten i meddelandefönstret. 

 

 

Tips  Om du vill skicka en fil (t.ex. ett Word-dokument) med meddelandet går du till fliken 

Meddelande, klickar på Bifoga och väljer den fil som du vill bifoga. 

 

 

Klicka på Skicka på fliken Meddelande. 

 

 

Tips  Om du är ansluten till Internet och skickar ett meddelande skickas det direkt. Om du har 

problem med att skicka meddelanden kontrollerar du att Arbet a offline inte är markerat på 

Out look-menyn. 

 

Tips 

 En kopia av alla meddelanden som du skickar visas i mappen Skickat  i mapplistan. 

 Om du vill kontrollera stavningen i meddelandet klickar du på Stavning på fliken Alt ernativ. 

 Om du vill ändra standardteckensnittet som används i e-postmeddelanden klickar du på Out look 

> Inst ällningar. Klicka på Teckensnitt under Personliga inställningar. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Skriv och skicka ett e-postmeddelande till en kontakt i adressboken. 
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5. Utforska Inkorgen och andra mappar 

Inkorgen är huvudmappen där e-postmeddelanden som skickas till dig hamnar. Du kan också ordna dina 

meddelanden genom att skapa andra mappar. 

Nu ska du öppna ett meddelande i Inkorgen, skapa en ny mapp och sedan flytta och ta bort meddelandet. 

 

Klicka på en mapp i mapplistan som innehåller ett meddelande. 

 

 

Obs!  Hur mapparna visas i mapplistan styrs av vilken typ av konton du lägger till. Om du vill 

ändra mapplistans utseende klickar du på Inst ällningar på Outlook-menyn och sedan på 

Allmänt . 

 

 

Klicka på ett e-postmeddelande i meddelandelistan. Innehållet i meddelandet visas i läsfönstret. 
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Klicka på mappen för det e-postkonto som du lade till tidigare under Inkorgen i mapplistan. 

 

 

Klicka på Ny och sedan på Mapp på fliken Hem. 
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Skriv ett namn för den nya mappen (t.ex. Temp) och tryck på RETUR. 

 

 

Klicka på Inkorgen och dra ett meddelande till den nya mappen. 

 

 

Tips  Om du vill skapa regler som automatiskt flyttar meddelanden till mappar klickar du på 

Verktyg > Regler. 
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Klicka på meddelandet i den nya mappen och sedan på Ta bort . 

 

 

Tips  Om du vill ångra borttagningen klickar du på Redigera > Ångra. 

 

 

Håll ned CTRL, klicka på mappen Borttaget och sedan på Töm mapp. 

Vikt igt! 

När du tömmer mappen Borttaget tas objekten bort permanent och kan inte återställas. 

 

Tips 

 Ett nummer i en cirkel till höger om en mapp (t.ex. ) anger antalet olästa meddelanden i 

mappen. 

 Om du vill visa fler alternativ håller du ned CTRL och klickar på ett meddelande eller en mapp. 

 Du bör kontrollera mappen Skräppost med jämna mellanrum så att inte meddelanden markerats 

som "skräppost" av misstag. Om ett meddelande har markerats som skräppost av misstag drar du 

meddelandet till Inkorgen. 

 Mappar i mapplistan är ordnade i alfabetisk ordning. 
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Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Läsa ett meddelande i Inkorgen. 

 Skapa en ny mapp och flytta ett meddelande till den nya mappen. 

 Ta bort ett meddelande och töm mappen Borttaget. 

 

6. Lägga till en avtalad tid i kalendern 

I Outlook är en avtalad tid en kalenderpost som har ett specifikt start - och slutdatum och en specifik start- 

och sluttid. Om du bjuder in andra personer till en avtalad tid kallas det för ett möte. 

Nu ska du lägga till en avtalad tid i kalendern. 

 

Klicka på Kalender i vyväxlaren. 

 

 

Klicka på Arbet e på fliken Hem och sedan på Avt alad tid. 

 

 

Tips  Om du vill skapa en ny avtalad tid direkt från kalendern dubbelklickar du på datumet och 

tiden för den avtalade tiden i kalendern. 
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Skriv ämne och plats för den avtalade tiden och välj ett start - och slutdatum och en start- och sluttid. 

 

 

Obs!  Om du vill bjuda in andra och göra den avtalade tiden till ett möte klickar du på Bjud in på 

fliken Avt alad t id. 

 

 

Välj hur långt i förväg du vill att en påminnelse ska visas och ange om den avtalade tiden är 

återkommande på fliken Avt alad tid. 

 

 

Klicka på Spara och stäng på fliken Avt alad tid. 
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Observera att den avtalade tiden visas i din kalender på det datum och vid den tid du angett. 

 

Tips 

 Om du vill ändra datumet eller tiden för en avtalad tid drar du den avtalade tiden till en annan 

plats i kalendern. Du kan också dubbelklicka på den avtalade tiden och göra önskade ändringar. 

 Om du vill ta bort en avtalad tid markerar du den avtalade tiden i kalendern och trycker på DEL. 

Du kan också dubbelklicka på den avtalade tiden och klicka på Ta bort  på fliken Avt alad tid. 

 Om du vill visa eller dölja minikalendern klickar du på kantlinjen ovanför kategorilistan längst upp 

till höger i navigeringsfönstret. När pekaren förvandlas till drar du kantlinjen uppåt eller nedåt. 

 Små ikoner kan visas för avtalade tider och anger att en påminnelse har ställts in ( ), att andra är 

inbjudna ( ) och att den avtalade tiden är återkommande ( ). 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Lägg till en avtalad tid i kalendern. 
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Snabbreferenskort 

 

Om du vill Gör du så här 

Lägga till ett nytt e-postkonto Klicka på Verkt yg > Konton. 

Ändra plats på läsfönstret Klicka på E-post  i vyväxlaren. Klicka på Visa > Läsfönster och 

välj ett alternativ (t.ex. Nedanför). 

Lägga till en kontaktgrupp i 

adressboken 

Klicka på Kont akter i vyväxlaren. Klicka på Kont aktgrupp på 

fliken Hem. 

Lägga till en bild för en kontakt Om du vill lägga till en kontakt i adressboken dubbelklickar du 

på platshållarbilden som visas i kontaktfönstret. Du kan också 

dra en bild från skrivbordet eller från en mapp till 

platshållarbilden. 

Skriva ett nytt e-postmeddelande Klicka på E-post  i vyväxlaren. Klicka på E-post  På fliken Hem. 

Kontrollera stavningen i ett meddelande 

innan du skickar det 

När du skriver ett meddelande klickar du på St avning på fliken 

Alt ernativ. Du kan också klicka på Redigera > Stavning och 

grammat ik > Kontrollera dokument nu. 

Skicka en fil (t.ex. ett Word-dokument) 

med ett e-postmeddelande 

När du skriver ett meddelande klickar du på Bifoga på fliken 

Meddelande och väljer den fil som du vill bifoga. 

Lägga till en ny e-postmapp Klicka på E-post  i vyväxlaren.  Klicka på Ny och sedan på Mapp 

på fliken Hem.  

Tömma mappen Borttaget Håll ned CTRL, klicka på mappen Borttaget och sedan på Töm 

mapp. 

Skapa en ny avtalad tid direkt från 

kalendern 

Dubbelklicka på datumet och tiden för den avtalade tiden i 

kalendern. 

Ändra datumet eller tiden för en avtalad 

tid 

Dra den avtalade tiden till en annan plats i kalendern. Du kan 

också dubbelklicka på den avtalade tiden och göra önskade 

ändringar. 

Ange användarinställningar, t.ex. 

standardteckensnitt eller signaturer för 

e-postmeddelanden 

Klicka på Out look > Inställningar.  
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Fler t ips 

 Du kan använda Outlook om du vill hantera flera e-postkonton, som Microsoft Exchange, POP, 

IMAP och Windows Live-konton.  

 De fem huvudvyerna i Outlook är E-post, Kalender, Kontakter, Uppgifter och Anteckningar. 

 Innehållet i mapplistan, navigeringsfönstret och läsfönstret ändras beroende på vilken vy du väljer 

i vyväxlaren. 

 En kontaktgrupp är en grupp med relaterade kontakter (t.ex. medlemmarna i en bokklubb). När 

du har skapat en kontaktgrupp kan du skicka e-post till alla medlemmar i gruppen samtidigt. 

 En kopia av alla meddelanden som du skickar visas i mappen Skickat  i mapplistan. 

 Om du är ansluten till Internet och skickar ett meddelande skickas det direkt. Om du har problem 

med att skicka meddelanden kontrollerar du att Arbeta offline inte är markerat på Out look-

menyn. 

 Hur mapparna visas i mapplistan till styrs av v ilken typ av konton du lägger. Om du vill ändra 

mapplistans utseende klickar du på Inst ällningar på Outlook-menyn och sedan på Allmänt . 

 I Outlook är en avtalad tid en kalenderpost som har ett specifikt start - och slutdatum och en 

specifik start- och sluttid. Om du bjuder in andra personer till en avtalad tid kallas det för ett 

möte. 

 Du bör kontrollera mappen Skräppost med jämna mellanrum så att inte meddelanden markerats 

som "skräppost" av misstag. Om ett meddelande har markerats som skräppost av misstag drar du 

meddelandet till Inkorgen. 

 

 


