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Inledning 
 

 

Microsoft Office 

Medan man tidigare köpte kalkylprogram, ordbehandlingsprogram etc. var för sig, så 

köper man idag vanligtvis kompletta programpaket. Outlook ingår i flera (men inte alla) 

varianter av Microsofts programpaket Microsoft Office (som även innehåller bland annat 

Word, Excel och PowerPoint) 

 

Microsoft Outlook. kan sägas vara en förbättring av, eller ett tillägg till, det 

ursprungliga klientprogrammet till Microsoft Exchange. Programmet lanserades först 

som en del av Office 97. År 1998 kom en uppdatering, Outlook 98, som följdes av Outlook 

2000, Outlook 2002 (som en del av Office XP), Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 

Outlook 2013 och Outlook 2016. Detta utbildningsmaterial utgår från att Outlook 2016 

normalinstallerats och kopplats mot en lämplig e-postserver (vanligtvis Exchange 

Server). De flesta skärmbilderna är tagna från en installation under Windows 10. 

 

Välkommen till en kurs i Microsoft Outlook 2016, som fortsättningsvis vanligtvis 

kommer att benämnas endast Outlook. DC UTBILDNING framställer kursböcker för 

alla de populäraste Microsoft-programmen och många andra dessutom. 

Förkunskaper 
Grundkurs i eller förtrogenhet med Windows. 

 

Läsning 
En genomgång av möjligheterna med olika funktioner etc. inleder vanligtvis kapitlen.  

 

 är symbolen för ett läsavsnitt. 

 

Exempel 
Detaljerad genomgång av tillvägagångssätt görs med exempel. 

 

 Dessa markeras med vidstående symbol. 

Övningsuppgifter 
De flesta kapitel innehåller dessutom övningsuppgifter.  

 utgör symbolen för övningsuppgifter. 
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Tips 
Särskilt nyttig information markeras extra tydligt. 

 

 är symbolen för tips. 
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Outlook - översikt 

Postkontor / Server 
För att Outlook skall kunna skicka och ta emot några som helst meddelanden krävs att 

det finns ett postkontor eller server någonstans i nätverket. Postkontoret är den dator 

som har ansvaret för den ”fysiska” kommunikationen med omvärlden, till exempel en 

dator med ett faxmodem kopplat till en telefonkontakt i väggen. Den datorn får sedan 

ansvara för att all inkommen post samlas hos den för att därefter sorteras i de olika 

brevlådorna tillhörande datorerna i nätet. 

 

Det betyder att den första skärmen du får upp i Outlook när du dubbelklickar på 

programikonen är ditt privata postrum för just din 

dator. 

 

Vi förutsätter att du har Outlook installerat för att 

fortsätta i texten samt att din dator kan hantera e-

post med hjälp av en befintlig server eller 

postkontor. 

 

Om din Exchange-server har tjänsten 

webbpublicering aktiverad, kan du öppna din 

brevlåda från en webbläsare. Detta alternativ 

beskrivs i ett särskilt kapitel. 

 

 

 
 

Programmet finns vanligtvis tillgängligt direkt 

under Start, Program (eller Alla program – 

beroende på Windows-version), nära t.ex. Word 

och Excel i mappen Microsoft Office 

Det kan också finnas en ikon i Aktivitetsfältet: 
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Inloggning 
Beroende på hur programmet är installerat, kan du genast komma in i din Postlåda, 

eller så erbjuds du att logga in: 

 

  
 

Skriv in användarnamn, lösenord och eventuellt domännamn. Observera, att lösenordet 

inte visas i klartext, utan (av säkerhetsskäl) som punkter. 

 

Bekräfta med  eller klicka på knappen OK. 

Huvudskärmen i Outlook 
Outlook startar med huvudfönstret. Den första del som visas är Inkorgen (Inbox), men 

till vänster om den finns även det s.k. Navigeringsfönstret (Navigation Pane) för att få 

tag i fler funktioner.  

 

Som ett alternativ till Navigeringsfönstret finns även Mapplistan (Folder List). Den är 

den kortaste vägen att nå de olika delarna i programmet, liksom att komma till 

exempelvis Inkorgen (Inbox), Utkorgen (Outbox) eller Anteckningar (Notes).  

 

Vilken väg du använder – Navigeringsfönstret eller Mapplistan är en ren smaksak. 
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Navigeringsfönstret 

Navigeringsfönstret (Folder Pane: Kolumnen på vänster sida i 

Outlook-fönstret som innehåller de olika delarna av aktuell 

funktion i Outlook) är en central plats där du väljer vilken mapp 

du vill se i fönstret till höger. Navigationsfönstret kan minimeras 

genom att klicka på den lilla vinkelsymbolen till höger. 

 

E-postmappar som du använder ofta kan läggas till i Favoriter 

(Favorites) eller Sökmappar (Search Folders: Virtuella mappar 

som innehåller vyer av alla e-postobjekt som motsvarar ett visst 

sökvillkor.) som båda visas i fönstret E-post (Mail) i 

Navigeringsföntret. I fönstret Kalender (Calender) kan du visa 

andra personers delade kalendrar och din egen sida vida sida, 

och du kan högerklicka på kalendergenvägen och välja Dela 

(Share) för att snabbt och enkelt dela din egen kalender. I fönstren Kontakter 

(Contacts), Uppgifter (Tasks), Anteckningar (Notes) och Journal kan du använda 

Namnlist 

Menyflikar 

Statusfält 

Navigeringsfönster 

Här kan du 

komma åt övriga 

programdelar 

Sökfält 

Läsfönster 
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länken Dela min (Share My) för att 

dela din mapp eller öppna en annan 

persons delade mapp. Du kan också 

växla vyer genom att klicka på en 

annan vy under Visa, Ändra vy 

(View, Change View).  

 

Längst ner i fönstret finns stora 

knappar, som du kan använda för att 

byta till exempelvis Kalendern. 

Klickar du på knappen med tre 

punkter, så kan du göra egna 

inställningar. 

 

 

 

Outlook i dag 

(Outlook Today) öppnas, när du klickar på e-postkontots namn högst upp. Här visas en 

översikt över viktiga funktioner och en uppgift om bl.a. olästa meddelanden. Genom att 

klicka på Anpassa Outlook i dag… (Customiza Outlook Today…) kan du anpassa 

utseendet efter önskemål och även välja att just den vyn ska visas vid start av Outlook. 

 

 

Huvudfunktionerna i Outlook 

 Meddelanden (e-post) 

 Kalender 

 Kontakter (din egen adressbok) 

 Uppgifter (Att göra-lista,) 

 Journal (journalför de dokument du skapat i bl.a. Word och Excel) 

 Anteckningar (t.ex. gula kom ihåg-lappar på skrivbordet. 

Mapplistan 

Mapplistan visas när du klickar på knappen Mappar. 

Detta är den kortaste vägen att nå de olika delarna, till 

exempel för att komma till Inkorgen (Inbox), 

Utkorgen (Outbox) eller Anteckningar (Notes). Om du 

har flera e-postkonton, så expanderar du dessa var för 

sig. 
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Observera att du kommer åt alla delar, oavsett vilken vy du valt i 

Navigationsfönstret! 

Navigeringsalternativ 

Långt ned i programfönstret finns Navigeringsfältet, där du kan växla mellan vyerna. 

Klicka på knappen … så visas en meny, där du kan göra ett antal val. Författaren 

rekommenderar, att du ökar värdet på Högsta antal synliga objekt från 

standardvärdet 4 till 7, så får du knappar/genvägar till alla programdelarna. Pekar du 

på en genväg, så får du en översiktsvy utan att behöva växla till vyn. 

Menyfliksområdet 

(The Ribbon) Alla kommandon finns samlade i menyfliksområdet och är där dessutom 

organiserade i logiska grupper. 

 

 
 

Menyfliken Start 

 
 

Start (Home) är den flik som är förvald, när du startar Outlook. Här finner du alla de 

vanligaste kommandona. 

Menyfliken Skicka och ta emot (Send / Receive) 

 
 

Menyfliken Mapp 

 
Mapp (Folder) 

Menyfliken Visa 

 
Visa (View) 
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Backstage-vyn 

Genom att klicka på Arkiv (File) öppnas den s.k. Backstage-vyn: 

 

Andra sätt att arbeta 

 
Du kan alltid använda s.k. kortkommandon (t ex [CTRL]+[x] för att klippa ut eller 

[CTRL]+[v] för att klistra in). Vilka kortkommandon som finns tillgängliga i programmet 

finner du under menyn Hjälp (Help). I slutet av boken finns en förteckning över 

vanligen använda kortkommandon. 

 

Ett annat sätt, som du säkert använder dagligen, är att arbeta med hjälp av musen och 

muspekaren. Det fungerar utmärkt att enkelklicka, dubbelklicka liksom att klicka-och-

dra (drag-and-drop) olika objekt till nya platser. 
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Tangenttips 

 
 

Tangentbordsgenvägarna kallas även tangenttips. Tryck på ALT så visas tangenttipsen. 

 

Då visas tangenttipsen för alla flikar i menyfliksområdet, alla kommandon på flikarna, 

verktygsfältet Snabbåtkomst samt Arkiv-menyn.  

 

Tryck på tangenten för den flik, som du vill visa. Då visas tangenttipsen för flikens 

knappar. Tryck sedan på tangenten för önskad knapp. Det går inte att använda musen i 

kombination med tangenttipsen. 

Statusfältet 

När du har valt ett Outlook-objekt, visas i statusfältet längst ned det totala antalet 

objekt samt antalet olästa objekt. Antalet olästa visas också bl.a. i den öppnade 

mappremsan. 

 

 

TUMREGEL: ”När jag vet vad jag vill göra, men inte riktigt hur det går till gör 

jag följande: 

 1. Markerar objektet 

 2. Högerklickar inuti markeringen 

 3. Väljer i snabbmenyn som kommer fram” 

 

Denna tumregel löser faktiskt de flesta bekymmer – åtminstone i 8 fall av 10! 

Cachelagrat Exchange-läge 

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto för e-post kan du använda 

cachelagrat Exchange-läge. I det här läget lagras en lokal kopia av din postlåda på 

datorn så att du snabbt kan komma åt informationen även om anslutningen till servern 

ändras. 

 

Informationen i den lokala postlådan synkroniseras med jämna mellanrum med 

Exchange-servern. Om anslutningen till servern bryts kan du fortsätta att arbeta med 

den lokala postlådan. När anslutningen sedan återupprättas kommer Outlook 

automatiskt att synkronisera alla ändringar. Efter synkroniseringen är mapparna och 

objekten på den lokala datorn identiska med de som finns på servern. 

Du behöver aldrig växla till offlineläge – du kan fortsätta att arbeta som vanligt även om 

det inte finns en anslutning. Du behöver inte heller ansluta till servern manuellt –

Outlook gör det automatiskt. Med cachelagrat Exchange-läge behöver du inte heller 

definiera grupper för Skicka och ta emot, eller välja vilka mappar som ska vara 

tillgängliga offline och hålla dessa mappar synkroniserade. 
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Hjälpfunktioner 
Gen att klicka på Berätta vad du vill göra, kan du nå Hjälp (Help): 

 

 

 
 

Där kan du skriva in vad du önskar hjälp om, t.ex. meddelandeflagga, som på bilden. 

När du sedan trycker på ENTER, kommer du till Office Online (om du är uppkopplad 

mot Internet, annars står det Offline, och då får du tillgång till den lokalt lagrade 

hjälpen) och Outlook hämtar senaste hjälpen 

från Microsofts servrar och detta visas i 

fönstret. 

 

Genom att klicka på Startsida (knappen 

med ett hus på), kan du sedan välja ett 

speciellt avsnitt att fördjupa dig i. 
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E-post 
 

Hur ett elektroniskt meddelande skickas och tas 
emot 
På bilden här nedan ser du en starkt förenklad bild över hur ett elektroniskt 

meddelande kan tänkas vandra från avsändare till mottagare. Exemplet utgår från e-

post (elektronisk post) som levereras via Internet. 

 

Vilket eller vilka program eller datortyper som används är egentligen betydelselöst – 

principen är densamma för de flesta. 

 

 
 

Vi skall nu övergå till hur du rent praktiskt går till väga i Outlook för att skicka och ta 

emot meddelanden. 

Att skicka ett meddelande 

För att skicka ett brev till någon annan i nätverket eller via Internet, så 

gör du följande: 

Starta Outlook 

Välj Start, Ny e-pos (Home, New E-mail) 

 

Ange till vem det skall skickas genom att klicka på knappen Till… 

(To…) 
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Skulle du inte få upp en lista med mottagare kan du behöva byta adressbok (genom att 

välja i rutan ”Adressbok” (Address Book) upptill). 

Klicka på den mottagare du vill ha (i detta exempel kan du skicka ett meddelande till 

dig själv). Leta upp din dator i listan och markera den. Vill du välja fler mottagare, så 

kan du hålla Ctrl intryckt och markera flera.  

Klicka därefter på knappen  (To). 

Notera att en kopia av namnet ”hoppar ner” i Till-rutan. 

Klicka på knappen OK 

Du är tillbaka i huvudfönstret. Klicka på fältet vid Ämne 

(Subject) och skriv Test av Outlook 

I den stora rutan längst ned kan du skriva ditt meddelande. 

Skriv ”Hej min vän” 

Du kan även infoga objekt, till exempel bilder, Word-dokument 

och ljud. (Det gör du t.ex. genom Infoga, Outlook-objekt 

(Insert, Outlook Object) och därefter bläddrar fram det, som du vill infoga). Infoga inte 

något objekt denna gång. 
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”Underteckna” ditt brev genom att skriva ditt namn längst ned och att göra din stil 

kursiv och fet. Du byter format enklast genom att markera texten och därefter trycka på 

knapparna Fet (Bold – B) och Kursiv (Italic – I).   

Klicka på knappen Skicka  (Send) 

 

Prata med din nätverksadministratör för mer information om vilka övriga 

meddelandetjänster du har tillgång till på din dator. 

Verktygsfältet Mini 

Ett smidigt sätt att formatera sin text är att 

gå tillväga så här: 

Markera den del av din text som ska formateras. Du kommer att se, att det automatiskt 

visar sig ett litet halvgenomskinligt verktygsfält (Mini) intill texten. Med hjälp av detta 

kan du sedan utföra formateringen! 

Rättstavning 

Om du provat på rättstavning i Microsoft Word, så känner du igen dig här. När du 

skrivit din text, trycker du på Granska, Stavning och grammatik (Review, Spelling & 

Grammar). Se exemplet nedan. 

Knapparna Fet och 
Kursiv 
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Att skicka ett meddelande med (hemlig) kopia 

Det kan ibland vara bra att skicka en kopia till en tredje part av ett meddelande du 

skickat till någon. Det kan vara till en chef, när du skickar en offert, eller det kan vara 

en nära vän om du skickar en inbjudan till någon annan, exemplen är många! 

 

Det finns två typer av kopior du kan skicka av ett meddelande: Dels vanliga kopior (Cc – 

Carbon copy), som den ”riktiga” mottagaren av meddelandet känner till att du skickat, 

dels hemliga kopior (Bcc – Blind carbon copy) som bara du och den hemliga mottagaren 

av kopian känner till. 

 

Exempel 1: Personen A skickar ett meddelande till B, samtidigt ser han till att C mottar 

en ordinär kopia av det. Följande personer känner då till att C fått en kopia: A, B och C. 

 

Exempel 2: Personen A skickar ett meddelande till B, samtidigt ser han till att C mottar 

en hemlig kopia av det. Följande personer känner då till att C fått en kopia: A och C, 

men inte B. 

 
 Så här gör du: 

Gå till Inkorgen (Inbox) i programmet. 

 

Tryck [CTRL]+[n]  

eller välj Start, Ny e-post (Home, New E-mail) 

Ange till vem det skall skickas och om någon skall få en (eventuellt 

hemlig) kopia av ditt brev genom att klicka på knappen Till… (To). 
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Skulle du inte få upp en lista med mottagare kan du behöva byta adressbok (genom att 

välja i rutan ”Visa namn ur:” i övre högra hörnet).  

Klicka på den mottagare du vill ha (i detta exempel kan du skicka ett meddelande till 

dig själv). Leta upp din dator i listan och markera den. Klicka därefter på knappen 

. 

Notera att en kopia av namnet ”hoppar över” till den högra rutan Mottagare 

(Recipient). 

Markera den mottagare som skall få en kopia (som således kommer att synas hos 

mottagaren) och klicka därefter på knappen  (Copy). 

Notera att en kopia av namnet ”hoppar över” till den högra rutan ”Mottagare”. 

Markera den mottagare som skall få en hemlig kopia (som således 

kommer att synas hos mottagaren) och klicka därefter på 

knappen Hemlig kopia (Bcc). 

 

Klicka på knappen OK. 

 
Det är inte nödvändigt att gå till en adressbok. Du kan 

skriva in adressen i Till… etc istället. Om du önskar att Outlook ska se efter om 

mottagaren finns i någon adressbok, så klickar du på knappen Kontrollera 

namn (Check Names), kortkommando Ctrl+k. När Outlook finner adressen 

markeras detta med att adressen blir understruken. Om det är en Internet-

adress, som inte finns i någon av dina adressböcker, så kontrolleras om 

adressen följer reglerna (innehåller @, innehåller inte å, ä, ö osv.). 

Om du skriver in flera adressater efter varandra så separeras dessa med 

semikolon (;). 

 

Om det finns flera personer i adressboken, som motsvarar det inskrivna namnet, så 

öppnas en dialogruta med alla träffarna, där du ska välja den som avses. 
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Bekräftelse av att namnet finns i 

adressboken (eller är en giltig Internet-

adress), visas genom att namnet blir 

understruket.   

 

Du är tillbaka i huvudfönstret. Klicka på 

raden Ämne (Subject) och skriv TEST AV 

KOPIA/HEMLIG KOPIA 

Om fältet Hemlig kopia (Bcc) inte visas, så 

kan du ta fram det med Alternativ, 

Hemlig kopia (Options, Bcc). På 

motsvarande sätt kan du få fram fältet 

Från (From), som är användbart om du har 

flera e-postkonton. 

 

 

Lägg märke till att du inte kan formatera Ämne-rubriken! Du bör alltid 

skriva en rubrik i Ämne-fältet, eftersom mottagaren får upp det i sin 

meddelandelista. 

 

Den hemliga kopian används ofta, om du har många mottagare av ett 

meddelande, och när det inte är önskvärt, att hela mottagarlistan ska synas. 

 

I den stora rutan längst ned kan du skriva ditt meddelande. Skriv ”Här finns kopior!” 

 

Avsluta med att göra texten Röd, Fet, storlek: 18, teckensnitt: Courier New 

(Västerländsk) genom att använda knapparna i verktygsfältet formatering 

Klicka på knappen Skicka  (Send). 

Att ta emot meddelanden 

Om någon skickar ett meddelande till dig, så levereras det automatiskt 

till din dator om Outlook är igång och meddelandet levereras via din 

postserver. Skulle du inte ha din dator igång, så levereras meddelandet 

ändå till postservern. När Outlook startas kommer du då att se det.  

 

Det enda du behöver göra för att få reda på om det kommit någon ny post är att ha 

programmet igång. Om du väljer Inkorgen (Inbox) kommer du även att se vad det är för 

meddelande som kommit, så snart det anländer till din dator. Outlook meddelar dig 

således själv när nya meddelanden kommer in (det piper till och visas ett litet fönster – 

om inte den funktionen har stängts av). 

 

Har du inte tid att vänta, så kan du även välja Skicka och ta emot, Skicka/ta emot 

för alla mappar (Send/Receive, Send/Receive All Folders) eller kortkommando F9 så 
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tvingas Outlook att gå ut och aktivt söka efter nya meddelanden åt dig. Denna funktion 

är bra om du begärt att programmet annars bara skall kolla efter nya meddelanden med 

ett fast tidsintervall. Om din egen Outlook ska hämta post från Internet sker detta när 

du begär det! 

Inkorgen 

Inkorgen är som standard sorterad efter datum med rubriker som I går, fredag 

(Yesterday, Friday) osv. Till höger visas ett Läsfönster (Reading Pane). Inställningar 

för detta hittar du under Visa, Läsfönster (View, Reading Pane).  

 

 

Att läsa ett inkommet meddelande 

När ett nytt meddelande anlänt syns det i listan i Inkorgen 

(Inbox). Genom att dubbelklicka på kuvertet för meddelandet, så 

kommer det upp på skärmen framför dig. 

 

Du kan också skriva ut det på papper eller spara det på en bra 

plats i din dator.  

 

Lägg märke till att meddelandesymbolen ändrar utseende efter det att du öpp-

nat meddelandet! Kuvertfliken ”öppnas” och den feta stilen ersätts av mager. 
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Egenskaper för meddelanden 

 

 
 

Genom att öppna ett meddelande och välja Arkiv, Info, Egenskaper (File, Info, 

Properties) erhåller du en samlad bild över meddelandets olika egenskaper. 

 

 Övningsuppgift 

Pröva att skriva ett meddelande i Outlook och att skicka det till någon annan i ditt 

nätverk (är du ensam, så skicka det till dig själv).  

Be den andre bekräfta ditt meddelande med ett svar. Var hamnar meddelandena? Kan 

du få fram det och läsa det? 

 

 Övningsuppgift 

EXTRA UPPGIFT: Får du en indikation på att det kommit ny post om du inte startat 

Outlook? 

Om inte, var finns meddelandet under tiden programmet eller datorn är avstängd? 
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Mer om att skicka meddelanden 

 
Du kan skicka dina elektroniska meddelanden på olika sätt: Du kan skicka nya 

meddelanden, du kan svara på meddelanden från andra och du kan vidarebefordra dem. 

Dessutom kan du till exempel bifoga objekt och filer med meddelandena. Det betyder att 

du kan skicka meddelanden ungefär som försättsblad och till dessa lägga det du 

beskrivit, t ex en bild. 

Bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelande 

Bifogade filer är filer eller objekt som kan skickas som en del av ett 

e-postmeddelande. Här förklaras hur du skickar bifogade filer. 

Bifoga en fil i ett meddelande 

1. Klicka på Start, Nytt e-postmeddelande (Home, New E-

mail).  

2. Klicka på Infoga, Bifoga fil (Insert, Attach File).  

3. Bläddra till och markera den fil du vill bifoga och klicka sedan på Infoga (Insert) 

i dialogrutan Infoga fil (Insert File).  

Om den fil du vill bifoga inte visas i den mapp, du vet att den finns i, kontrollerar du att 

Alla filer (All files - *.*) är valt och att Utforskaren (Windows Explorer) är 

konfigurerad så att filnamnstillägg visas. 

 

Som standard spärrar Outlook bifogade filer som kan vara farliga (inklusive BAT-, 

EXE-, VBS- och JS-filer) som kan innehålla virus. Du blir tillfrågad om du vill skicka en 

bifogad fil, som kan vara osäker. Om du svarar Ja (Yes) skickar Outlook den bifogade 

filen. Om du svarar Nej (No) kan du sedan ta bort den bifogade filen som kan vara 

skadlig. 
 

 
 

Du kan bifoga flera filer samtidigt om du markerar dem och drar dem från 

en mapp på datorn till ett öppet meddelande i Outlook. 

Storleksbegränsningar för bifogade filer 

Det finns ingen begränsning för bifogade filer i Outlook. Däremot begränsar de flesta e-

postserveradministratörer och Internetleverantörer den sammanlagda meddelande-

storleken, det vill säga summan av alla bifogade filer plus innehållet i själva medde-

landet. Dyrare tjänster ger ofta mer lagringsutrymme för e-post och gör att du kan 

javascript:AppendPopup(this,'IDH_redefItem_1')
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP051955241053&CTT=5&Origin=HP012319501053
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA012299521053&CTT=5&Origin=HP012319501053
http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HP012299081053&CTT=5&Origin=HP012319501053
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skicka och ta emot större meddelanden än vanliga tjänster. Om du vill ha mer 

information om största tillåtna meddelandestorlek kontaktar du din Internetleverantör 

eller e-postserveradministratören inom organisationen. 

 

Om du bifogar en väldigt stor fil bör du först komprimera den med ett ZIP-program. Det 

kan du göra genom att, i Utforskaren (Windows Explorer), högerklicka på filen och 

välja Skicka till (Send to), Komprimerade mappar (Compressed Folders). Outlook-

filer som sparas i öppna XML-format med följande filnamnstillägg komprimeras 

automatiskt: DOCX, DOTX, XLSX, XLTX, PPTX, POTX och PPSX. 

Problem med ZIP-filer 

Om filerna du bifogar zippas utan att du har gjort någonting kontrollerar du om ett ZIP-

verktyg har installerats i Outlook som ett COM-tillägg. Sådana tilläggsprogram kan du 

inaktivera på följande sätt: 

1. Välj Arkiv, Alternativ, Säkerhet (File, Options, Trust Center). Klicka på 

Säkerhetscenter (Security Center) och sedan på Tillägg (Add-Ins).  

2. Klicka på COM-tillägg (Com Add-Ins) i listan Hantera (Manage) och klicka 

sedan på Gå till (Go…).  

3. I dialogrutan COM-tillägg (COM Add-Ins) avmarkerar du kryssrutan bredvid 

tilläggets namn och klickar på OK. 

Bifoga ett objekt i ett meddelande 

Du kan bifoga objekt (Outlook-objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, 

kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och 

dokument.) och andra meddelanden i ett nytt meddelande: 

1. Klicka på Start, Nytt e-postmeddelande (Home, New E-mail).  

2. Klicka på Infoga, Bifoga Outlook-objekt (Insert, Outlook Item). 

3. Klicka på mappen som innehåller objektet du vill bifoga i listan Sök i.  

4. Klicka på objektet du vill ha och klicka sedan på OK. 

Var visas bilagor i mitt meddelande? 

Var bilagor visas i meddelandet beror på vilket format du skriver meddelandet i: 

 Om meddelandeformatet är HTML eller oformaterad text visas bilagor på rutan 

Bifoga… (Attach…) under raden Ämne (Subject).  

 
  

javascript:AppendPopup(this,'IDH_redefItem_2')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_redefItem_2')
javascript:AppendPopup(this,'IDH_redefItem_2')
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 Om meddelandeformatet är RTF (Rich Text Format) visas bifogade filer i 

meddelandets brödtext. Även om filen ser ut att vara inbäddad i meddelandet är 

den egentligen en separat bilaga.  

 

 
 

Det format som använts för att skapa meddelandet visas i namnlisten högst upp i 

meddelandet. 

 

 
 

Tumregel: När du skickar bilagor till andra mottagare, tänk på att 

kontrollera att de har det aktuella programmet och att de använder en version 

som klarar de typer av filer du bifogar! Tänk på att äldre programversioner 

inte brukar kunna öppna dokument skapade i nyare versioner. 
 

Exempel: Du använder Word 2013, och du bifogar ett Word-dokument till en mottagare, 

som använder Word 2003 eller ett helt annat ordbehandlingsprogram. För att det ska bli 

möjligt för mottagaren att öppna dokumentet, måste du spara det i något alternativt 

filformat, t.ex. Word 97-2003-format eller RTF-format (som kan öppnas av de flesta 

ordbehandlingsprogram). 

 

RTF-formatet har dessutom den egenskapen, att den inte understöder makron och 

därmed heller inte makrovirus! Det är alltså ofarligt att öppna en RTF-fil. RTF är för 

övrigt en förkortning för Rich Text Format. 

Att förhandsgranska, öppna, läsa och redigera en mottagen bilaga 

För att ha någon nytta av att bifoga filer och objekt med våra elektroniska meddelanden 

måste du även kunna öppna, läsa och redigera dina bilagor. 

 

 Gör så här: 

 

Gå till Inkorgen (Inbox) i Outlook 

 

Välj att visa något av de inkomna meddelandena, som har en bilaga: 
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(dubbelklicka på meddelandet)  

 
 

 

För meddelanden med bilaga visas ett gem till vänster om avsändarangivelsen! 

 

Om du klickar på en rubrik, t.ex. Ämne (Subject), kommer du att se, att 

mappinnehållet sorteras i stigande ordning efter texten. Klickar du en gång till, 

sker sorteringen fallande! 

 

Om du väljer Visa, Aktuell vy, 

Förhandsgranskning (View, Change 

View, Preview), så visas några 

meddelanderader. 

I det meddelandefönster som kommer upp 

kan du läsa meddelandet, klippa-och-

klistra i texten och öppna eventuella 

bilagor. När du har en bilaga visas följande 

bild: 

 

 
 

Om du enkelklickar på bilagans ikon, så kommer en förhandsvisning (eventuellt 

föregånget av en säkerhetsvarning) att visas, om filformatet stöds av Outlook. För att 

öppna bilagan, så kan du dubbelklicka på den, men ännu fiffigare är kanske att 

högerklicka på den. Då får du upp en s.k. snabbmeny med de 

vanligaste handlingar du kan tänkas vilja göra med bilagan. 

Dubbelklicka på bilagan eller högerklicka med musen och välj 

alternativet Öppna (Open). 

Som du ser startas det program där filen är skapad. Skulle du 

ta emot en bilaga skapad i ett program som du inte har, så kan 

du inte öppna det. Du måste då meddela avsändaren om ditt 

problem för att lösa det på bästa sätt. Om bilagan är skapad i 

något Office 2013-program, så öppnas det i Skyddat läge 

(Protected View). För att kunna arbeta med filen behöver du då 

klicka på Tillåt redigering (Enable Editing). Detta är en 

säkerhetsinställning. 

 

 

Om du vill spara den bifogade filen som en egen fil på den egna datorn kan du 

markera den, högerklicka och välja Spara som (Save as) eller välja Arkiv, 

Spara bifogade filer… (File, Save Attachments…). Om du vill spara själva 

textmeddelandet, så väljer du Spara (Save), varvid du också kan välja 

filformat, exv. textfil. 

"Gem" 
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Om du vill att bilagan automatiskt ska följa med när du svarar på ett 

meddelande, så bör du välja att vidarebefordra meddelandet istället, eftersom 

bilagor inte (med automatik) bifogas svar. 

 

När du öppnar en bilaga, kommer en kopia av filen att placeras i din dators 

TEMP-mapp. Om bilagan omfattas av sekretess och din dator används även av 

andra, kan detta vara ett säkerhetsproblem. Det är då säkrare att först spara 

ner filen i hemmamappen på nätet och öppna den därifrån istället! 

Att svara på ett meddelande 

När ett meddelande kommit in till Outlook (det finns då i Inkorgen - Inbox), så kan du 

läsa det och därefter svara på det direkt till mottagaren. 

 

 Gör så här: 

Gå till Inkorgen (Inbox) i Outlook 

Välj att svara på något av de inkomna meddelandena: 

 

I den dialogruta som kommer upp kan du läsa meddelandet, klippa-och-klistra i texten 

och öppna eventuella bilagor. Du skall inte öppna eventuella bilagor i denna del, utan 

ska istället se på vilka alternativ du har för att svara på det: 

 
 

Högst upp syns tre knappar: 

 Reply (som skickar ett enkelt svar tillbaka till avsändaren) 

 Reply All (som skickar ditt svar till samtliga mottagare av 

originalmeddelandet – det som du avger ett svar på alltså) 

 Forward (som skickar meddelandet vidare till någon annan 

mottagare) 

 

Om du fått ett meddelande, som skickats inom din organisation, och det har 

skickats till en sändlista, t.ex. Alla sekreterare, så ska du se upp! Om du väljer 

att Svara alla, så kan det bli väldigt många mottagare! 

 

Välj knappen Svara (Reply) 

Du får nu upp ett vanligt meddelandefönster, men med ett tillägg. Längst ned i 

Meddelanderutan står det meddelande som du svarat på, så att mottagaren vet vad du 

svarar på (under strecket). 
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Dessutom har Outlook fyllt i Till (To) vem det skall skickas och dessutom angivit ett 

Ämne (Subject) åt dig. Som du ser är ämnet samma som avsändaren skrivit till dig, 

men med tillägget ”SV:” framför (SV står för SVAR). Engelska: RE: - Reply. 

Skriv in följande: 

”Hej, Tack för ditt meddelande. Här är mitt svar.” 

Klicka på knappen Skicka (Send) 

Du har nu svarat på ett meddelande!  Om du går tillbaka till Inkorgen 

(Inbox) och tittar på det meddelande som du svarat på (d v s dubbelklickar 

på det), så syns det nu direkt i fönstret när du skickade det. Meddelandeikonen har 

också bytt utseende och indikerar att du besvarat meddelandet. 

Att vidarebefordra ett inkommet meddelande 

När ett meddelande kommit in till Outlook (det finns då i Inkorgen - Inbox), så kan du 

läsa det och därefter vidarebefordra det till en annan mottagare. Det kan vara så att du 

vill dela med dig av informationen eller så kan det vara fel skickat helt enkelt.  

 

Tumregel: Det kan vara bra att meddela avsändaren, om du vidare-

befordrar felskickade meddelanden, så att denne får chans att rätta sina 

adressuppgifter vid behov. 

 Gör så här för att vidarebefordra: 

 

Gå till Inkorgen (Inbox) i Outlook 

 

Välj att svara på något av de inkomna meddelandena: Dubbelklicka först på 

meddelandet. 

 

I den dialogruta som kommer upp kan du läsa meddelandet, klippa-och-klistra i texten 

och öppna eventuella bilagor. Du skall inte öppna eventuella bilagor i denna del, utan 

skall istället se på vilka alternativ du har för att svara på det: 

 

Högst upp syns tre knappar: 

Välj knappen Vidarebefordra (Forward), 

eller välj Åtgärder (Actions), Vidarebefordra, 

eller välj Ctrl+F. 

Du får nu upp ett vanligt meddelandefönster, men med ett 

tillägg; Längst ned i Meddelanderutan står det meddelande som du vidarebefordrar, så 

att mottagaren får själva informationen (under raden ”– Ursprungligt meddelande –”). 

 

Dessutom har Outlook fyllt i ett Ämne (Subject) åt dig. Som du ser är ämnet samma 

som avsändaren skrivit till dig, men med tillägget ”VB:” framför (VB står för vidare-

befordrad). Engelska: FW – Forward. 

Outlook vet inte till vem du vill vidarebefordra detta meddelande, därför måste du 

skriva in en mottagare (eller välja med hjälp av knappen Till - To). Är du osäker på hur 

det går till, se avsnittet ”Skicka ett meddelande” (ovan). 

Du kan välja att lägga till text eller redigera det meddelande du vidare-

befordrar. Det syns dock vanligtvis i meddelandet att det är redigerat! 
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Om du fått ett meddelande med bilaga, så kommer bilagan att följa med, 

när du vidarebefordrar meddelandet. När du besvarar meddelandet, så följer 

däremot inte bilagan med automatiskt! 

 

I meddelandelistan kan du se att meddelandesymbolen kompletterats med en 

liten pil som visar att meddelandet vidarebefordrats. Utropstecknet betyder att 

meddelandet har åsatts hög prioritet, meddelandeflaggan anger att det finns ytterligare 

information om att t.ex. svar önskas inom viss tid! 

 Skriv in följande i den stora textrutan: 

”Hej, här är ett meddelande som du borde ta en närmare titt på.” 

Klicka på knappen Skicka  (Send) 

Du har nu vidarebefordrat ett meddelande!  

 Övningsuppgift 

Skicka ett meddelande till någon i nätverket och bifoga en fil. Är du ensam, så skicka 

den till dig själv 

Ytterligare alternativ för meddelanden 

 
 

När du skrivit sitt meddelande kan åtskilliga ytterligare inställningar göras. Skapa ett 

nytt meddelande och välj menyfliken Alternativ (Options). Klicka därefter på pilarna 

vid Uppföljning (Follow up) eller Fler alternativ (More Options). Klicka på den lilla 

pilen till höger om Uppföljning, så visas dialogrutan Egenskaper (Properties). 

 

 

Prioritet 

(Importance) Standardinställningen är Normal, men Låg (Low) och Hög (High) kan 

väljas. Samma val kan göras i verktygsfältet med knapparna Pil ned respektive 



 

32  © DC UTBILDNING, Microsoft Outlook 

Utropstecken. Dessa symboler visar sig normalt i mottagarens (och din) 

meddelandelista. 

Känslighet 

(Sensitivity) Här visas en markering som anger hur en mottagare ska behandla ett 

meddelande. Alternativen är Normal, Personligt (Personal), Privat (Private) och 

Konfidentiellt (Confidential). 

Använd röstknappar 

(Use voting buttons) Detta val används för att mottagaren ska kunna svara på 

meddelandet med t.ex. Godkänner (Approve), Ja (Yes), Nej (No) osv. Det kan således 

användas för att göra en enkät. Det är inte säkert att detta fungerar vid extern e-post. 

Begär leveranskvitto på det här meddelandet 

(Request a delivery receipt for this message) Om detta alternativ är valt, så kommer ditt 

postkontor att skicka en leveransbekräftelse, dvs. du får reda på att meddelandet gått 

iväg från ditt postkontor. 

Begär läskvitto på det här meddelandet 

(Request a read receipt for this message) När du valt detta, så kommer mottagande 

postkontor (eller fristående e-postklient) att skicka besked om när meddelandet öppnats. 

Detta kallas ibland för mottagningsbevis. Det finns dock ingen garanti för att detta 

fungerar, speciellt inte när du skickar meddelanden till mottagare utanför din egen 

organisation. Mottagaren kan ofta välja om denne vill skicka kvitto! 

Skicka svar till 

(Have replies sent to) Ibland önskar du att svar på ett skickat meddelande ska skickas 

till en assistent eller vikarie. Detta kan du ordna automatiskt genom att här skriva in 

adressen till den som ska få svaret. 

Leveransalternativ 

(Delivery Options) 

Här kan du styra 

när meddelandet 

ska levereras (eller 

om det ska 

makuleras om det 

inte kunnat 

levereras före ett 

visst datum). 

Kontakter 

(Contacts) Här kan 

du koppla 

meddelandet till 

någon person i 

Kontakter. 
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Kategorier 

(Categories) Färgkategorierna ger möjlighet att sortera meddelanden efter färgkodning. 

 

 

Säkerhetsinställningar 

Här finns alternativ bl.a. för 

Kryptering (Encrypt) och Digital 

Signatur. 

Menyfliken Meddelande 

(Message) Här finns en grupp Taggar 

(Tags). Här kan du ange en flagga för 

uppföljning (Follow Up): 

 

 

 

 

 

 

Meddelandeflagga  

              
 

Att ange meddelandeflagga ger avsändaren möjlighet att i inledningen av meddelandet 

få med standardiserade texter samt datum och klockslag för uppmaningen. Som du ser, 

kan du välja om flaggan ska synas i mottagarens och/eller avsändarens meddelandelista. 

Övriga symboler i bilden är Hög prioritet (Importance High - utropstecken) och Låg 

prioritet (Importance Low - pil ned), samma funktioner som berörts tidigare. Knappen 

Alternativ, Behörighet (Options, Permission) med brevet ger möjlighet att ange 

behörighet för meddelandet, till exempel att det inte ska kunna vidarebefordras (kräver 

tilläggsprogram på servern). 
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Snabbsteg 
(QuickSteps) Snabbsteg kan du använda om du vill utföra flera åtgärder för e-

postmeddelanden åt gången, vilket gör det lättare att snabbt och enkelt hantera 

postlådan. Om du till exempel ofta flyttar meddelanden till en särskild mapp, kan du 

använda ett snabbsteg och flytta meddelandet med ett klick. Eller om du brukar 

vidarebefordra meddelanden till chefen eller medarbetarna kan ett snabbsteg med ett 

klick förenkla uppgiften. 

 

De snabbsteg som finns i Outlook kan anpassas. Du kan även skapa egna så att du får 

ett snabbstegsgalleri med e-poståtgärder som du utför ofta. 
 

 

 

 



 

© DC UTBILDNING, Microsoft Outlook  35 

Netiquette 
På Internet gäller inga formella regler. För att det ändå ska fungera på ett godtagbart 

sätt, är det viktigt att användarna ändå följer de informella reglerna för uppträdande, 

dvs. etikett på nätet, därav namnet Netiquette. 

 På diskussionsgrupper och i e-post ska du undvika personangrepp och använda ett 

vårdat språk. Det hör till god ton att inte använda VERSALER i onödan - det 

betraktas nämligen som att du skriker! Om du istället vill markera någonting så får 

du skriva asterisk (*) före och efter ordet - det betraktas som att du strukit under. 

 Öppna din post regelbundet. 

 Undvik att ge personliga omdömen i elektroniska meddelanden. 

 Vidarebefordra aldrig meddelanden till andra om du inte är säker på att avsändaren 

avsett detta. 

 När du svarar på ett meddelande, tänk på att det kan uppfattas som organisationens 

svar i frågan. Skriv därför tydligt under med ditt namn om det är din privata åsikt du 

förmedlar. 

 Undvik att elektroniskt vidarebefordra program som inte behövs för arbetet, t ex spel 

och skärmsläckare. 

 Den som vidarebefordrar en programfil eller bilaga ansvarar för att den är fri från 

virus. Är du osäker på filens ursprung, kontrollera med avsändaren. 

 S.k. kedjebrev ska naturligtvis inte valsa runt som e-post. 

 Tänk på att det du skriver i ett meddelande kan användas i andra sammanhang än 

vad du tänkt dig. Det kan bli kraftigare konsekvenser än om samma sak sagts per 

telefon. 

 Eftersom du inte (alltid) har tillgång till formaterad text i e-postmeddelanden, så är 

möjligheterna att skruva till texten begränsad. Vanligt är att du använder följande 

teckenkombinationer, som kallas Smileys: 

 

:-) Skämtsam eller glad. |:,( Gråter 

;-) Glimten i ögat! :-I Neutral (varken glad eller ledsen) 

:-( Ledsen eller arg. :-O Skriker 

:-o Förvånad. 8-) Glasögon 

{} Kram :*) Berusad eller bakfull 

:-/ Skeptisk :-P Räcker ut tungan 

:-D Skrattar :-, Tänker 

:-X Tystnadsplikt :-C Jättesur 

|-o Gäspning %-) Fattar ingenting 

o:-) Duktig B-) Batman 

:-@ Bebis :-> Sarkastisk 
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 Plats för anteckningar 
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Att organisera sina meddelanden 
 
Det skulle bli ganska rörigt i Outlook om all post alltid låg kvar i Inkorgen (Inbox). Det 

måste finnas någon form av system för att kunna placera meddelandena i olika ”fack”, 

beroende på vilken indelning du vill göra. 

 

Du kan till exempel tänka dig att dela in posten i olika mappar (folder) efter månader: 

All januaripost läggs i mappen ”januari” osv. Ett annat 

sätt att arbeta skulle kunna vara att du sorterar posten 

efter vem som skickat den och det innebär att all post 

som kommer från Johnny Bravo läggs i mappen ”Johnny 

Bravo”. Ett tredje sätt skulle vara att skapa mappar för 

olika ämnen, till exempel ”Privat” för privatpost, ”Projekt 

X” för alla meddelanden rörande det projektet och 

”ÖVNINGAR” för olika övningar i denna bok. 

 

De mappar du skapar och använder i Outlook 

organiseras i en hierarki (eller i ett system). När Outlook 

är nyinstallerat finns följande ordning: (Dessutom kan 

Personliga mappar - Personal Folders och 

Gemensamma mappar – Common Folders finnas. Det 

beror bl.a. på vilka val som gjorts under installationen.) 

 

Till denna hierarki kan du själv lägga till nya mappar, 

flytta de befintliga eller ta bort dem du inte vill använda. 

Några av mapparna är dock obligatoriska, det betyder 

att du inte kan ta bort dem utan att den 

nätverksansvarige gett dig tillåtelse. Försöker du göra 

det ändå, kommer programmet att protestera. 

Snabbflaggor och kategorier 
Du kan snabbt och enkelt 

flagga ett meddelande för 

uppföljning genom att klicka 

på flaggikonen bredvid ett 

meddelande. Med högerklick 

får du upp en meny med 

olikfärgade flaggor. Eftersom 

flaggorna finns i flera färger är 

det enkelt att kategorisera och 

hitta meddelanden. Endast de 

meddelanden som du flaggat 

för uppföljning visas i 

sökmappen För uppföljning 

(For Follow Up), som du kan skapa, och som innehåller en 

uppdaterad lista över alla flaggade meddelanden i dina e-postmappar. Du kan också 

kategorisera med färgade figurer (kategorisering) på motsvarande sätt. 
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Sökmappar 
Sökmappar (Search Folders) är virtuella mappar som innehåller vyer över alla e-

postmeddelanden som uppfyller vissa villkor. De e-postmeddelanden som visas lagras i 

en eller flera Outlook-mappar. När du skapar en sökmapp kan du välja mellan flera 

olika fördefinierade alternativ, till exempel E-post med bifogade filer (Mail with 

attachments) eller E-post från vissa personer (Mail from specific people). Du kan 

också skapa egendefinierade sökmappar med specifika sökvillkor som e-postmeddelan-

den måste uppfylla för att visas i sökmappen i fråga. Sökmappar fungerar ungefär som 

en sparad sökning som alltid är uppdaterad och som alltid innehåller alla meddelanden i 

dina mappar som uppfyller vissa villkor. 

 

  
 

Genom att högerklicka på Sökmappar (Search Folder) i mapplistan, kan du snabbt och 

enkelt skapa sökmappar med de fördefinierade alternativen, till exempel E-post från 

och till vissa personer (Mail from and to specific people). Du kan visa alla olästa e-

postmeddelanden i alla mappar i postlådan i sökmappen Oläst e-post (Unread mail). 

För att hjälpa dig att hålla ned postlådans storlek visas de största meddelandena i 

sökmappen Stora e-postmeddelanden (Large Mail), oavsett vilken Outlook-mapp som 

meddelandena egentligen ligger i. 

 

Om du väljer Anpassad sökmapp (Create a Custom Search Folder), erbjuds du att 

skapa en egen sökmapp med angivande av egna kriterier. 
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Personliga mappar 
Om du redan har Personliga mappar (Personal Folders) installerade, kan du hoppa 

över detta avsnitt. 

Det brukar finnas begränsningar avseende hur mycket information du kan behålla i din 

brevlåda. Av detta skäl kan det vara en god idé att skapa mappar utanför brevlådan. 

Dessa kan läggas på den lokala datorn eller på hemkatalogen på servern. Det senare 

alternativet brukar vara att föredra, eftersom de normalt sett då blir säkerhetskopierade 

genom serveransvarigs försorg. Har du information på din lokala dator, kan ju bara du 

själv ansvara för att säkra innehållet. 

Skapa personliga mappar 

Välj Arkiv (File), Info, Kontoinställningar… (Account settings…), Datafiler (Data 

Files). 

Tryck på knappen Lägg till… (Add…). 
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Navigera till den enhet, där du önskar skapa mapparna och ange ett filnamn. 

 

  
 

Standardnamnet på mappen är Min Outlook-datafil (My Outlook Data File), men du 

kan välja något annat namn och kanske speciellt markera, att mappen ligger på hem-

katalogen (eftersom detta inte syns så klart i mapplistan). Bekräfta valen med OK följt 

av Slutför. Nu finns mappen i mapplistan! 

 

Nedan är en bild på en hierarki du skulle kunna tänka dig. Användaren har under 

mappen Privatpost lagt en separat mapp för de brev som sparats sedan 2003. I den 

mappen ligger de kategoriserade efter Privata brev, Projekt X och Övningar: 

 

 
Exempel på arkiverade meddelanden från 2003 

Skapa ny mapp 

 

 Gör följande exempel för att skapa en ny mapp Utbildning i Personliga mappar: 

 

Se till att knappen Visa mapplista är intryckt.  
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Samtliga mappar och tillbehör i Outlook visas. 

Klicka på Personliga mappar, så hamnar du i den 

mappen. 

Välj knappen Mapp, Ny mapp (Folder, New 

Folder…) 

eller tryck [CTRL]+[SKIFT]+[E] 

 

Du får nu upp dialogrutan för att skapa en ny 

mapp. Genom att du tidigare valde Personliga 

mappar kommer den nya mappen att hamna under 

den automatiskt. 

 

Fyll i uppgifterna enligt bilden och klicka OK. 

. 

Lägg märke till att de olika mapparna i 

Outlook inte syns i Utforskaren. Där utgörs de 

flesta av Outlooks mappar av en (eller flera) 

postfiler (*.pst). 

Att arbeta med mappar (Mappars egenskaper) 
När du skapat en mapp finns alla olika funktioner 

kring denna samlade under menyfliken Mapp 

(Folder).  

 

 Pröva följande: 

Välj en lämplig mapp i mapplistan. Om du skapat 

Utbildning i tidigare exempel, välj den. 

Välj Mapp, Mappegenskaper (File, Folder 

Properties) 

 

Klicka på de olika flikarna och se vad det finns för 

alternativ – MEN ÄNDRA INGA 

INSTÄLLNINGAR! Längre fram i boken får du 

reda på hur du gör vissa inställningar. 

Klicka OK när du tittat färdigt. 
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Att ta bort en mapp 

Gå till mappen och välj därefter Mapp (Folder), Ta bort (Delete Folder). 

Observera! Vissa mappar kan inte tas bort, t ex Inkorgen (Inbox). 
 

 Övningsuppgift 

Skapa mappen TEST i Outlook. 

 

 Övningsuppgift 

OBS! Kräver att föregående uppgift är gjord! 

Ta bort mappen TEST helt och hållet. Har den innehåll i form av meddelanden, så kan 

även de tas bort. 

Att flytta meddelanden mellan mappar 

När du använder de olika mapparna i Outlook måste du kunna flytta dina meddelanden 

mellan dem på ett enkelt sätt. Microsoft har löst det genom att låta användaren göra på 

det sätt denne trivs bäst med.  

 

 Det innebär att det finns flera alternativa vägar: 

Du kan alltid markera ett meddelande i en mapp och högerklicka på det. Välj därefter 

Flytta (Move) , Annan mapp… (Other Folder…) 

Använd knappen Start (Home), Flytta (Move), Annan mapp (Other Folder) på samma 

sätt som ovan. 

Markera ett meddelande och tryck [CTRL]+[C] (för att kopiera) eller [CTRL]+[X] för att 

klippa ut. Gå därefter till den mapp där du vill att det skall hamna och tryck 

[CTRL]+[V]. 

 

 Pröva följande: 

 

Gå till Inkorgen 
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Markera något av meddelandena och tryck på knappen Flytta, Annan mapp…  

(Move, Other Folder…) 

Välj mappen Skickat (Sent Items) och klicka OK 

Kontrollera genom att gå till mappen ”Skickat” och se att meddelandet nu ligger där 

istället. 

 

Du kan också flytta och kopiera meddelanden genom dra- och släpp-

metoden. 

Att ta bort meddelanden 

Du kan alltid markera ett meddelande i en mapp genom att högerklicka på det. Välj 

därefter Ta bort (Delete), eller 

Använd knappen Ta bort (Delete) på samma sätt som ovan. 

 

 Pröva följande: 

 

Gå till Inkorgen 

Markera något eller några av meddelandena och tryck på knappen Ta bort   

(Delete) 

eller Start, Ta bort (Home, Delete) 

eller  

 

Meddelandet försvinner ur listan framför dig och överförs till Borttaget (Deleted Items). 

Om du sedan vill tömma Borttaget gör du det genom att högerklicka på ikonen och 

välja Töm mappen (Empty  Folder). Du kan också välja att Borttaget töms automatiskt 

varje gång du stänger Outlook. Denna (och många fler) inställningar gör du i Arkiv, 

Alternativ (File, Options), fliken Avancerat (Advanced). 

 

 

Att spara meddelanden 

Det kan vara bra att spara sina meddelanden på andra platser (till exempel på ett USB-

minne) eller i andra format för att kunna bearbeta dem vidare. Givetvis är det så att 

meddelandena ligger sparade någonstans redan från början, annars skulle du inte 

kunna hitta dem bland dina mappar och i nätverket. Det fiffiga är att kunna göra dem 

tillgängliga på nya platser och för andra program. 
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 Gör så här: 

 

Välj ett meddelande i någon av mapparna, t ex Inkorgen (Inbox), genom att enkelklicka 

på det. 

 

Välj Arkiv, Spara som… (File, Save As…) 

 

 
Obs! Notera att du även kan spara bifogad fil genom att välja Arkiv, Spara 

som, Spara bifogade filer (File, Save as, Save Attached Files) och därefter ange 

vilken av dem du önskar spara. 

 

   
 

Vill du spara själva meddelandet väljer du Spara som (Save As) varefter du väljer dess 

format. Outlook stöder HTML & MHT eller RTF (beroende på meddelandets format), 

Textformat (Text Only - *.txt) och Meddelandeformat (Outlook Message Format - 

*.msg). Dessutom kan du spara meddelandet som en Outlookmall (Outlook Template - 

*.oft), så att det kan återanvändas utan att du riskerar att det raderas. 

Att spara en mapp 

Du har kanske sparat alla meddelanden avseende ett projekt i en mapp du givit namnet 

Projekt123. Projektet är nu avslutat och du vill arkivera alla meddelanden. 

 

Du kan naturligtvis arkivera varje meddelande för sig med metoderna i föregående 

avsnitt. Men du kan istället spara hela mappen på följande sätt: 

 

 
1. Välj Arkiv, Alternativ, Avancerat, Exportera (File, Options, Advanced, 

Export) 

2. Välj Exportera till en fil (Export to a file) 

3. Tryck på Nästa (Next) 

4. Välj Outlook datafil (Outlook Data File - *.pst) 

5. Markera mappen du önskar arkivera/exportera. 

6. Bocka i Inkludera undermappar (Include subfolders). 

7. Tryck på Nästa (Next) 

8. Tryck på Bläddra (Browse) 
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9. Ange var du vill spara filen och ge den ett namn. 

10. Tryck på Slutför (Finish). 

 

 
 

 

Nu finns hela mappen som en postfil och kan därför öppnas i Outlook. Om du flyttar den 

till en annan dator och där önskar få med den i mapplistan, så ska du välja att 

importera den. 

Dela ut mapp 

Om du vill att en kollega ska kunna hantera en eller 

flera av dina mappar gör du så här: 

Högerklicka på aktuell mapp i mapplistan och välja 

Egenskaper, Behörigheter… (Properties,  

Permissions…) i snabbmenyn.  Här lägger du till 

användare och ger den behörighet du önskar till 

dem. Behörighet Redaktör (Editor) ger t.ex. endast 

läsbehörighet. Att välja Behörighetsnivå 

(Permissions) ger standardiserade inställningar 

beträffande Läsa, Skicka (Read, Send) etc. Du kan 

lika gärna göra individuella val i respektive grupp. 

 

Tänk på att underliggande mappar erhåller samma 

behörighet som den mapp du anger egenskaper för. 

 

Du öppnar en utdelad mapp genom att välja Arkiv, 

Öppna, Annan användares mapp… (File, Open, 

Other User’s Folder…). 
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Du kan endast dela ut mappar som 

finns i din postlåda. Personliga mappar 

kan inte delas ut med denna metod. Det 

måste göras på annat sätt. 

 

 

Att sortera Outlook-objekt 

  
 

Under Visa, Ordning, Mer (View, Arrangement, More), respektive Aktuell vy, Ordna 

efter... (Current View, Arrange) ges möjlighet att sortera dina meddelanden efter t.ex. 

datum eller avsändare. 

Som alternativ till detta kan du sortera genom att klicka på rubriken till önskat 

sorteringsfält i meddelandelistan (motsvarar ett av sorteringsalternativen i 

Utforskaren). Nedan visas Vyinställningar (View Settings), Kolumner (Columns). 
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Om du t.ex. vill att storleken på meddelandet visas (om det inte redan är valt), så väljer 

du Kolumner…, Storlek (Columns…, Size). 

 

Författaren vill dock varna för att göra alltför vidlyftiga anpassningar, om 

du inte är mycket säker på hur du vill ha det! 

Att gruppera Outlook-objekt 

Med hjälp av knappen Grupperingsrutan (Group By Box), som visas, när du 

högerklicka bland rubrikerna, så kan du välja att skapa grupperingar efter 

valfritt fält.  

 

Du kan också välja Visa, Vyinställningar, Gruppera… (View, View Settings, Group 

By…) och därigenom välja mer detaljerad gruppering. Det går också att högerklicka på 

kolumnrubrikerna för att erhålla standardsnabbval. 

 

 
 

Konversationer 
(Conversations) Som standard organiseras e-postmeddelandena i Inkorgen i Microsoft 

Outlook 2010 efter datum och ordnas efter konversation, där meddelanden som har 

samma ämne grupperas i konversationer, som kan visas maximerade eller minimerade. 

Detta gör att du snabbare kan gå igenom dina e-postmeddelanden och utföra åtgärder i 

meddelanden eller konversationer med färre klickningar. 
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Konversationer identifieras i meddelandelistan med en ikon som visar flera objekt. 

Meddelandena inom varje konversation sorteras med det nyaste meddelandet överst. 

När ett nytt meddelande tas emot flyttas hela konversationen högst upp i 

meddelandelistan. När du klickar på en konversationsrubrik i meddelandelistan visas 

konversationen i läsfönstret, med det nyaste meddelandet överst. 

  

För konversationer som innehåller olästa meddelanden står ämnet i fet stil, och antalet 

olästa meddelanden visas bredvid ämnet. När du maximerar konversationen visas 

rubriken för olästa meddelanden i fet stil. Maximerade konversationer ger ett visuellt 

förhållande mellan meddelanden, inklusive eventuella svar och relaterade meddelanden 

från andra mappar.  

 

När ett meddelande får två eller flera svar kan konversationen delas upp i flera 

relaterade men separata konversationer. Det senaste meddelandet i varje undergrupp 

visas när du klickar på konversationen. Klicka på en av undergrupperna så visas 

meddelandena från den undergruppen i läsfönstret, med det senaste meddelandet 

överst. 

 

Att söka efter Outlook-objekt 
Du kan söka efter vad som helst inom Outlooks ramar – och hitta det! Det är en ganska 

avancerad och välfylld sökfunktion som byggts in i programmet. Användaren kan söka 

på adresser, textinnehåll i meddelanden, inom vissa datum, från vissa personer eller till 

vissa personer o s v. Genom att kombinera de olika parametrarna kan du få fram en 

väldigt exakt träffyta. 

 

Bra är också, att om du inte vill lära dig en massa krångliga inställningar, så kan du 

fortfarande ange relativt enkla krav och få fram det du letar efter. 
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Sökfunktionen finns ovanför meddelandelistan. 

Nedanstående fält öppnas: 

 

 (Search Inbox) 

 

Klickar du sedan i sökfältet, så visar sig ytterligare Sökverktyg (Search Tools): 

 

 
 

 
 

 
 

Om du väljer Alternativ, Sökverktyg, Avancerad sökning… (Options, Search Tools, 

Advanced Find…), öppnas ovanstående dialogruta. Den dialogruta, som behandlar 

sökningar, är indelad i tre flikar. Den första fliken, Meddelanden (Messages), täcker 

alla behov en vanlig användare kan tänkas ha. D.v.s. vill du inte gå djupare i 
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inställningar och parametrar, räcker det med denna för att kunna finna det du söker. 

Övriga flikar är Fler alternativ (More Choices) och Avancerad (Advanced). 

 

Ovanför flikarna finns några grundinställningar som är mycket viktiga innan du påbör-

jar din sökning. Du måste ha bestämt dig för VAD man vill söka efter – Är det verkligen 

ett meddelande du vill komma åt? Det kanske är en kontaktpersons gatuadress du vill 

ha istället. I så fall måste du byta grundinställningen ”Meddelanden” till ”Kontakter”. 

 

Bredvid grundinställningen Sök efter: (Look for:) finns även grundinställningen I (In). 

Med hjälp av knappen Bläddra (Browse) (alldeles intill) kan du själv styra i vilken del 

(eller vilka delar) av Outlook du vill leta efter informationen du söker. 

 

 
Sök objekt – Bläddra. Användaren markerar med bockar vilka delar som skall genomsökas. 

 

 

När du angivit vilka delar som skall genomsökas 

(standardvalet för Outlook är att endast leta 

igenom Inkorgen), så skriver du in den text som 

kan kallas Nyckelbegrepp – d.v.s. den 

textinformation som du vet måste finnas med i det 

du söker. I exemplet nedan är det ordet ”Lucas” och 

användaren bestämmer själv om det måste stå i 

fältet Ärende (Subject) eller om det även är 

godkänt om ordet finns i textmassan. 
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Användaren anger ett nyckelbegrepp och anger därefter om nyckelbegreppet endast skall 

letas efter i raden ”Ämne”, eller i såväl ämnesfältet som inne i varje meddelandetext eller 

endast i meddelandetexterna. Därefter klickar användaren på knappen ”Sök nu”… (Find 

Now…) 

 

Du kan nu själv bestämma vad du vill göra med de funna meddelandena. Genom att 

markera ett av dem och därefter högerklicka på det får du en snabbmeny. 

 

Vill du däremot endast få upp det för att läsa, så räcker det med att dubbelklicka på det 

önskade meddelandet. 

Diskussionsgrupper 
Genom att välja att skapa ett diskussionsämne och placera detta i en Gemensam mapp 

(Public Folder), så kan du låta hela din arbetsgrupp delta i diskussionen! 

 

 
 

Ursprungligt inlägg, där även en ny kategori Fest och en mapp Diskussion skapats. 

 

Det är nödvändigt, att systemadministratören givit dig 

speciella rättigheter för att du ska kunna använda 

Gemensamma mappar. 
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Rensning och mappstorlek 
Med Arkiv, Rensning av postlåda, Rensningsverktyg, Rensning av postlåda…, 

Visa postlådestorlek (File, Mailbox Cleanup, Cleanup Tools, Mailbox Cleanup…,View 

Mailbox Size) kan du se hur stora dina mappar är: 
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Kontakter 
 

 

Kontaktlistan i Outlook är en funktion som är till för att hålla all information om dina 

kontakter samlade på ett ställe. Här kan du lagra allt från namn och telefonnummer till 

vad kontaktens make/maka heter.     

Öppna kontakter 

 
 

För att få tillgång till kontaktlistan klickar du på Kontakter (Contacts) i 

Naverigeringsfältet.  

 

Som alternativ kan du högerklicka på Kontakter och välja Öppna i nytt fönster 

(Open in New Window). 

 

Här finns nu alla de kontakter du har inmatade i Outlook. Klickar du på listan med 

knappar längst ut till höger kan du hoppa till en viss begynnelsebokstav. 

Lägga till kontakter 
Öppna kontakter genom att trycka på Kontakter (Contacts) i mapplistan eller 

navigationsfönstret. 

 

Du kan lägga till namn från den Globala adresslistan (Global Address List) genom att 

öppna Adressboken, välja Global adresslista och högerklicka på en post och välja 

Lägg till i Kontakter (Add to Contacts). 
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När du får nya meddelanden till din inkorg, kan du välja att lägga avsändaren (och 

fördenskull andra mottagare av meddelandet också) till dina kontakter genom att 

högerklicka på namnet eller adressen och i snabbmenyn välja Lägg till i Outlook-

kontakter (Add to Outlook Contacts). 
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Lägga till helt nya kontakter gör du enklast genom att klicka på Start, Ny kontakt 

(Home, New Contact) eller dubbelklicka i en tom plats i kontaktfönstret. Följande 

fönster visas då. 

 

 
 

Därefter fyller du i de fält som finns i fönstret med önskad information. Till slut trycker 

du på Kontakt, Spara och stäng (Contact, Save & Close). 

 

Lägg märke till att du t.ex. kan ange flera e-postadresser och telefonnummer. 

Karta 

En spektakulär funktion är att Outlook 

kan ta hjälp av Microsoft Live Search 

Maps för att visa en karta över och ge 

körvägen till angiven adress. Detta nås 

via Mappa (Map It). 

Använda kontaktlistan 
Kontaktlistan kan användas som en adress- och telefonbok på manuellt vis, men i vissa 

situationer kan den användas ännu smidigare. 

E-post till kontakter 

Om du ska skicka e-post till en kontakt kan du välja Kontakter (Contacts), markera 

aktuell kontakt och högerklicka. I snabbmenyn väljer du Skapa, E-post (Create, E-

mail). 
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Telefonuppringning  

Om du ska ringa upp en kontakt, markerar du först kontakten genom att högerklicka på 

dennes kontaktrubrik och högerklickar du på kontakten och väljer Ring upp (Call).  

 

OBS! för att denna funktion skall vara tillgänglig måste du antingen ha ett faxmodem 

som klarar av telefoni eller vara kopplad i ett nätverk som stödjer fax och telefoni. 

Söka efter personer i kontaktlistan. 

Om du har många personer i sin kontaktlista, kan det ta lång tid, innan du hittar rätt. 

Du kan då söka efter den, som du vill titta på.  

 

Klicka på Sök i Kontakter (Search Contacts).  

 

Inifrån adressboken, söker du lämpligen enligt nedan: 
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 Övningsuppgift 

Skapa följande tre kontakter: 

Namn Beskrivning E-post 

David Copperfield Min första testperson Lämplig 

Uriah Heep Min andra testperson Lämplig 

Charles Dickens Min tredje testperson Lämplig 

 

Skicka ett meddelande till någon i nätverket och skicka samtidigt en hemlig kopia till en 

annan.  

Att ta bort en kontakt 

 

 Välj Kontakter (Contacts) i mapplistan 

 

Enkelklicka på den kontakt du vill ta bort och tryck på [DELETE] 

eller 

Högerklicka på den kontakt du vill ta bort och välj Ta bort (Delete) i snabbmenyn 

eller 

Dubbelklicka på kontakten och välj knappen Start, Ta bort (Home, Delete)   i 

menyfliksområdet för kontaktkortet. 
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Att indela kontakter i kategorier 

 

 Välj Kontakter (Contacts) i mapplistan 

 

Dubbelklicka på den kontakt du vill ändra grupptillhörighet för. Du får då upp 

kontaktkortet och kan längst ned på fliken Allmänt välja vilken Kategori denne skall 

tillhöra. 

 

Du klickar på knappen Kontakt, Kategorisera, Alla kategorier (Contact, Categorize, 

All Categories) och får då upp en lista med färdiga färgkategorier. 

 

 
 

Observera! En kontakt kan tillhöra flera kategorier! 

 

Skulle du inte vara nöjd med de färdiga kategorier som finns i Outlook kan du även 

skapa egna. Dessa läggs därefter automatiskt in i listan bland de befintliga och finns då 

tillgängliga för övriga kontaktkort i systemet. Om en kategori läggs till den listan sparas 

den tillsammans med Outlooks övriga grundinställningar och kommer att vara 

tillgänglig i alla framtida mappar och för alla användare av ditt Outlook-program. 

 

 Gör så här: 

Klicka på knappen Ny… (New…) och komplettera med Namn, Färg (Name, Color) och 

ev. Kortkommando (Shortcut Key) och bekräfta med OK. 

 

Privat 

Du kan också markera en kontakt (och vissa andra objekt i Outlook) som privata 

(Private). Det innebär, att dessa inte (automatiskt) blir synliga för dem du delar ut dina 
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Outlook-mappar till!  Du hittar den här funktionen via Kontakt, Taggar, Privat 

(Contacts, Tags. Private - ikonen med hänglås). 

 
 

 Övningsuppgift 

Pröva att både svara och vidarebefordra ett meddelande som kommit till Inkorgen. Kan 

det göras samtidigt eller måste du göra det i flera steg? 

 

 Övningsuppgift 

Vad är en s k ”toppdomän” i en e-postadress? 

 

 Övningsuppgift 

Beskriv i stora drag hur ett meddelande kan tänkas skickas från en dator till en annan, 

med hjälp av elektronisk posthantering. 
 

 Övningsuppgift 

Hur är Internet uppbyggt?  

 

 Övningsuppgift 

Vad har snabel-a med e-postadresser att göra? 

 

 Övningsuppgift 

EXTRAUPPGIFT: Skapa några kontakter och låt dem tillhöra kategorier av olika slag. 

Låt gärna några av dem tillhöra en gemensam grupp. 

Försök därefter göra följande: 

Sök fram endast de kontakter som tillhör en viss kategori. 

Skriv ut endast de funna objekten eller avbryt precis innan utskrift till skrivaren skall 

ske, om du har ont om papper. 

 

 
Tips! När du gör din sökning, så använd knappen ”Sökalternativ (Search 

Tools)” och välj rätt typ av grundinställning för ditt sökande. 
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 Plats för anteckningar 
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Att organisera sina meddelande-
mottagare 
 
Ofta är det så att du skickar meddelanden till samma personer, eller till samma grupp 

av personer vid ett flertal tillfällen. Det kan vara veckorapporter som skall skickas till 

en högre chef eller helt enkelt inlägg i en debatt som pågår under en längre tid. 

 

För att slippa hålla reda på alla personers e-postadresser själv, så lägger du upp en s.k. 

adressbok, som är tillgänglig så snart du skall skicka ett meddelande till någon. 

Adressboken 
(Address Book) Denna funktion är styrd till stor del av vilket program Outlook är 

kopplat till – Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino eller någon annan 

meddelandehanterare. Författaren hänvisar därför till avsnittet om Kontakter. 

Kontaktgrupp (Personlig distributionslista) 
Det är många gånger praktiskt att kunna skicka ett e-postmeddelande till en hel grupp 

mottagare genom att ange endast en adress. 

 

Detta åstadkommer du i Outlook på följande sätt: 

 

1. Öppna Kontakter och välj Start, Ny kontaktgrupp (Home, New Contact 

Group)  
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2. Ge den ett namn och tryck sedan på Lägg till medlemmar (Add Members). 

 

 
 

3. Välj lämplig adressbok och markera aktuella medlemmar. Klicka på knappen 

Medlemmar -> (Members). Om så behövs, kan du lägga till medlemmar från flera 

adressböcker. 

4. Tryck OK. Du har fått en kontaktgrupp i adressboken Kontakter. 

 

Spara och stäng. Öppna adressboken Kontakter och kontrollera: 
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I tidigare programversioner användes begreppet Distributionslista  

(Distribution List)i stället för Kontaktgrupp.. 

Hemlig kopia 

Om du har en stor kontaktgrupp, är det fördelaktigt, att adressera den som hemlig 

kopia (Bcc – Blind carbon copy). På detta sätt kommer listans alla medlemmar inte att 

synas i början av meddelandet hos mottagarna och adresserna delas då heller inte ut till 

alla mottagarna. 

Expandera distributionslistor 

I dialogrutan Meddelande (Message) kan du expandera en kontaktgrupp när du endast 

vill skriva till vissa personer i listan. Du får då en varning att du inte kan komprimera 

listan på nytt. 

 

 

 

 

 

 

Även om du använder en kontaktgrupp och själv inte har expanderat den, 

så kommer ändå Outlook att göra detta, så snart du skickar ditt meddelande! 
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Grupper i den globala adresslistan 
Den som är ansvarig för katalogtjänsten, dvs. den globala adresslistan, kan också ha 

lagt upp grupper. Anledningen till detta är t.ex., att någon önskar ha ett enkelt sätt att 

skicka meddelanden till alla användare, alla sekreterare osv. Till skillnad mot den 

personliga distributionslistan, behöver du då inte välja hemlig kopia för att slippa se alla 

mottagarnas namn i början av meddelandet. 

 

 
 

Om du använder grupper från den globala adresslistan, kommer 

gruppnamnet att synas som mottagare. Om du använder grupper i den egna 

adressboken, kommer varje mottagare att synas i adresshuvudet. Om du vill 

undvika detta, får du ange gruppen som hemlig kopiemottagare! 

 

Om du har tagit emot ett meddelande på grund av att du tillhör en grupp i 

den globala adresslistan och önskar besvara meddelandet, så får du se upp, så 

att du inte väljer Svara alla (Reply All), eftersom i så fall ditt svar går till hela 

gruppen! 
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Övriga funktioner 

 

Autosvar 
När du befinner dig en längre tid 

utanför kontoret och inte kan 

eller avser att besvara e-

postmeddelanden, så kan det 

vara en god idé att välja Arkiv, 

Info, Automatiska svar (File, 

Info, AutoReply). 

 

Som framgår av bilden, kan du 

där ange ett automatiskt svar till 

dem som skickar meddelanden 

till dig samt ange regler för vad 

som ska göras med med-

delandena.  Du kan välja olika 

meddelanden inom respektive 

utom organisationen (domänen). I 

exemplet nedan väljer du att 

vidarebefordra meddelandena till 

en annan mottagare. 
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Reglerna ställer du in genom att trycka på Lägg till… (Add Rule…) 

 

Av sekretesskäl kan det vara 

förbjudet att automatiskt 

vidarebefordra meddelanden till 

Internet-adress! 

 
Så här ser inställningarna ut för att 

åstadkomma vidarebefordringen i 

exemplet. 

 

Tidigare när du startade Outlook och 

Frånvarohanteraren (Autosvar) var 

aktiverad visades en varnings-

dialogruta. Om du har igång 

Frånvarohanteraren i Outlook 2010 

visas ett meddelande i statusfältet. 

Om du använder ett Exchange 

2007/2010-konto kan du nu schemalägga dina frånvarotider i förväg och du behöver inte 

lägre vara orolig för att glömma att aktivera Autosvar.  

Autosvar kallades tidigare Frånvarohanteraren (Out of office). 

Regelguiden 
(Rules Wizard) Om du får många e-postmeddelanden, så kan du låta Outlook sortera 

dessa i mappar automatiskt. Detta gör du genom att välja Arkiv, Regler och 

aviseringar (File, Rules and Alerts). 

Regler 

Det har blivit enklare att skapa och organisera regler (Rule - regler kallas även för 

Filter). Du kan skapa egna regler helt från början genom att använda den vanliga 

Regelguiden (Rules Wizard) i Outlook, eller genom att utgå från fördefinierade regler 

som många personer använder för att hantera inkommande meddelanden. Du kan till 

exempel använda den färdiga regeln Skicka en avisering till min bärbara enhet när 

jag får meddelanden från någon (Send an alert to my mobile device when I get 

messages from someone) om du vill hålla reda på viktig information när du är ute och 

reser. Ett annat exempel på färdiga regler är Flagga meddelanden från någon med 

en färgflagga (Flag messages from someone with a colored flag) för att automatiskt 

flagga och prioritetsmärka meddelanden från en viss person. Du kan snabbt skapa 

regler som lagrar bifogade filer i meddelanden genom att klicka på meddelandet och 

sedan klicka på Start, Regler, Skapa regel (Home, Rules, Create Rule). Regellistan 

ger också en översikt över dina regler. För varje regel visas nu en ikon för varje åtgärd 

som du definierar, och som du kan använda för att se vad en regel gör utan att behöva 

öppna den. Förutom för e-postmeddelanden kan du nu använda regler även för 

inkommande mötesförfrågningar och mötesuppdateringar. 

 

Klicka på Ny regel (New Rule) och välj att Börja med en tom regel (Start from a 

blank rule) en bit ner i listan. 
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Steg 1 i Regelguiden 

 

 
 

Steg 2 i Regelguiden 

 

 
 

Här har användaren klickat på det understrukna ordet i den nedre rutan och fått upp en 

dialogruta, där användaren har fyllt i ordet ”utbildning” och bekräftat detta.
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Steg 3 i Regelguiden 

 

 
 

I påföljande steg kan du välja att göra 

 eventuella undantag 

 ge regeln ett namn 

 slutföra guiden genom att 

 klicka OK 

 

Skapa och hantera aviseringar (Manage Alerts) 

Om din organisation använder Microsoft Windows SharePoint för att lagra och hantera 

dokument på en webbplats, kan du få ett e-postmeddelande, när innehållet på 

webbplatsen ändras. Aviseringar kan göra dig uppmärksam på ändringar i dokument, 

listor, listobjekt, dokumentbibliotek, undersökningar eller till och med sökresultat, vilket 

gör att du hela tiden kan vara uppdaterad när informationen ändras. Du aktiverar 

aviseringar genom att klicka på länken Avisera mig på en SharePoint-plats, eller 

genom att klicka på Arkiv, Regler och aviseringar (File, Rules and Alerts) och klicka 

på fliken Hantera aviseringar (Manage Alerts). Du kan skapa aviseringar för listor 

och bibliotek samt för individuella objekt och filer i objekten. Du kan också ange vilka 

typer av ändringar, som du ska aviseras om. Du kan till exempel välja att få en 

avisering när ett objekt läggs till, ändras eller tas bort. 
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Anpassningar 
Det finns åtskilliga inställningar att göra. Dessa finner du genom att välja Arkiv, 

Alternativ (File, Options). 
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Inställningar (Preferences) 

E-postalternativ (E-mail Options…) 

 
 

HTML-e-post  

Om du skickar e-post i HTML-format kan du skicka meddelanden med animerade bilder, 

vanliga bilder, multimediaobjekt och andra objekt som finns på en webbsida. Du kan 

även skicka meddelanden som innehåller hela webbsidor. Om du vill använda HTML 

som meddelandeformat klickar du på HTML i listan Skicka meddelanden i det här 

formatet (Compose in this message format). HTML är standardformat i Outlook 2010. 

Alternativen till HTML är Microsoft Outlook RTF-format och textformat (oformaterad 

text). 

Växla e-postformat 

När du skapar meddelanden med Outlook kan du när som helst växla mellan HTML-

text, RTF-text och oformaterad text. 

 

Här väljer du vilket format dina e-postmeddelanden ska ha som standard. Om du 

behåller standardformatet HTML eller väljer RTF (Rich Text Format), kommer dina 

meddelanden att innehålla bl.a. teckenformatering, bilder och tabeller. Det är dock inte 
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säkert, att dina meddelandemottagare kan se detta, eftersom deras e-postprogram kan 

använda andra inställningar. 

Tema eller mall 

(Personal Stationary) 

Klickar du på Mallar och 

teckensnitt… (Templates 

and Fonts…) kan du med 

hjälp av mallarna 

(Templates) i Outlook göra 

dina e-postmeddelanden 

mer personliga. Du kan 

lägga till bilder och 

bakgrundsfärger i dem och 

ändra standard-

teckensnitten. Mallarna är 

bara tillgängliga för e-post-

meddelanden i HTML-

format.  

 

Du har även möjlighet att skapa en egen mall, där du väljer egna bilder etc. Tänk bara 

på att det inte är säkert att detta kommer att ses hos alla mottagare, eftersom deras e-

postprogram kan ha inställningar som inte medger sådana formateringar du gjort. Du 

kan använda en mall genom att välja Start, Nya objekt, E-postmeddelande med…, 

Fler mallar (Home, New Items, E--mail Message Using…, More Stationary). 

 

Signaturväljaren 
(E-mail Signature - Automatisk signatur) 

  
 

Om du önskar att varje e-postmeddelande avslutas med en viss text, t.ex. adress och 

telefonnummer, så ska du välja Arkiv, Alternativ, E-post (File, Options, E-mail) och 

sedan Signaturer (Signature), där du följer en liten guide som ger möjlighet att lägga 
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upp alternativa signaturer och visitkort (som bifogas meddelandet). Om du redan håller 

på att skapa ett e-postmeddelande, kan du hitta funktionen här Infoga, Signatur, 

Signaturer… (Insert, Signature, Signatures…) 

 

Du kan lägga upp alternativa signaturer om du skickar meddelanden på olika språk 

eller i olika befattningar. Du kan också radera en signatur som skapas automatiskt, om 

du önskar göra detta för ett enskilt meddelande. 

 

Du kan dessutom välja, om du vill avstå från signatur vid svar och vidarebefordringar. 

Detta är för övrigt standardval. 

 

Visitkort 

Det är också här du skapar visitkortsfil. Då ska dina uppgifter först finnas i Kontakter 

eller annan adressbok, som är tillgänglig för Outlook. 

 

Kalenderalternativ (Calender Options) 
 

 
 

Här ställer du in den tid som ska räknas som arbetstid. För att veckonumren ska 

stämma bör ibockningarna vara som på bilden. Här kan du välja Lägg till helgdagar… 

(Add Holidays…) och låta Outlook lägga in jul, påsk m.m. som ledig tid! 
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Alternativ för ledig/upptagen (Free/Busy Options) framgår av bilden. Om de som vill 

boka din tid är uppkopplade med Outlook Web Access, är det nödvändigt att din 

information publiceras på en adress som är tillgänglig över nätet. Lägg märke till 

Väder-inställningarna sist i dialogrutan! 

 

Kontaktalternativ (Contact Options) 
 

   
 

Här bestämmer du hur namnen ska presenteras i Kontakter. Du kan t.ex. lägga till ett 

extra kontaktindex. I exemplet har även grekiskt index använts. 
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Uppgiftsalternativ 

 

 
 

 Övningsuppgift 
Skriv in uppgifter om dig själv i Kontakter. Skapa därefter en signatur samt välj att 

skapa Visitkort (Business Card). Skicka ett meddelande till en kurskamrat. Be denna 

öppna bilagan och konstatera att han därefter kan välja Spara och stäng, varvid 

innehållet i ditt visitkort kommer att läggas till kamratens Kontakter. 

Språk (Language) 

Outlook innehåller (precis som Word, Excel osv) rättstavningskontroll. Bland annat kan 

du välja mellan olika ordlistor för kontroll: 
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Avancerat (Advanced) 
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En mängd ytterligare inställningar kan göras här. 

Ombud (Delegates) 

 
 

I avsnittet om e-post lärde du dig hur du kan ge andra behörighet till en viss mapp. Här 

finns motsvarande funktion, där du kan dela ut sådan behörighet till flera mappar 

samtidigt. Arkiv, Kontoinställningar, Ombud. 

Behörighet (Permissions) 

 

 
 

Om någon skickar ett meddelande som Ombud (Delegate) för dig, 

visas det i mottagarens meddelande på följande sätt: 
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Om du vill dela ut enstaka mappar, gör du det genom att högerklicka på 

aktuell mapp i mapplistan och välja, Egenskaper, Behörigheter (Properties, 

Permissions) i snabbmenyn. 

 

Du öppnar en utdelad mapp genom att välja 

Arkiv, Öppna, Annan användares mapp… 

(File, open, Other User’s Folder…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkalla eller ersätta ett meddelande som redan 
skickats 
Du behöver Microsoft Exchange för att använda denna funktion.  

Du kan bara återkalla eller ersätta ett meddelande om mottagaren har konto på din 

server, använder Microsoft Outlook och inte redan har läst meddelandet eller flyttat det 

från Inkorgen.  

1. Klicka på Skickat (Sent Items).  

2. Öppna meddelandet som du vill återkalla eller ersätta.  

3. Klicka på Återkalla detta meddelande (Recall This Message) på menyfliken 

Meddelande (Other Actions) i menygruppen Flytta, Fler flyttningsåtgärder 

(Actions).  

4. Klicka på Ta bort olästa exemplar av detta meddelande (Delete unread 

copies of this message).  

5. Markera avbockningssrutan Visa om återkallandet lyckades eller 

misslyckades för varje mottagare (Tell me if recall succeeds or fails for each 

recipient) om du vill få ett meddelande om detta.  
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Verktygsfältet Snabbåtkomst 
(Quick Access Toolbar) 

Verktygsfältet Snabbåtkomst finns längst 

upp till vänster. Anpassning av verktygsfältet kan du göra genom 

att klicka på den lilla knappen längst till höger i fältet. Då öppnas 

en meny, där befintliga knappar markeras med en bock. Om du vill 

lägga till fler knappar, så kan du klicka på kommandon du vill ha. 

Klickar du sedan på Fler kommandon… (More Commands…), så 

öppnas en dialogruta, där du kan välja att lägga till valfritt 

kommando i Outlook. 
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Återskapa ett borttaget Outlook-objekt 
1. Klicka på menyfliken Mapp (Folder) i mapplistan.  

2. Klicka på Återskapa borttagna objekt (Recover Deleted Items) i gruppen 

Rensa (Clean)-menyn.  

3. Klicka på den mapp i listan som du vill hämta och sedan på Återställ borttagna 

objekt (Recover Deleted Items).  

 

OBS! Du behöver Microsoft Exchange för att använda denna funktion. System-

administratören måste dessutom ha aktiverat den här funktionen.  

 

En del objekt eller mappar kanske inte går att återskapa eftersom den tid som borttagna 

objekt sparas på servern bestäms av administratören. För gemensamma mappar gäller 

utgångsdatumet före den tid som administratören har angett.  

RSS-flöden 
(RSS Feeds) RSS är förkortning för Really Simple Syndication. Det handlar om 

genvägar till webbsidor. 

 

Många webbplatser har tjänsten RSS, vilket innebär att du kan ”prenumerera” på 

uppdaterad information från dessa webbplatser. Vanliga sådana är dagstidningar, radio 

och TV. 

 

När du är på en webbplats med denna tjänst, t.ex. Sveriges Television www.svt.se, så 

används symbolen på bilden. Om du klickar på den kan du beställa en prenumeration. 

Den blir därefter tillgänglig både under Favoriter i t.ex. Internet Explorer och under 

RSS-feeds i Outlook.  

 

 
 

Länken enligt bilden läggs sedan in på Arkiv, Kontoinställningar, RSS-feeds enligt 

nedan, varefter du erbjuds att göra ett antal inställningar. I mapplistan väljer du sedan 

RSS-feeds, så får du där uppdaterad information automatiskt efterhand. 
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Integration med andra program 
Du kan fortlöpande integrera Microsoft Outlook med produkter från Microsoft Office-

program men Outlook kan även integreras med andra Microsoft-produkter för att du ska 

kunna arbeta effektivare. 

Office e-post 

Skapa dokument i något Office-program, det vill säga i Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access eller Microsoft PowerPoint. Meddelandena skickas förslagsvis i PDF-

format och det innebär att alla mottagare kan läsa dem, oavsett om matchande Office-

program har installerats på datorerna. Du kan skapa en fil i ett Office-program och 

skicka den som ett Outlook-meddelande utan att växla från det andra Office-

programmet. 

Integrering med Microsoft Internet Explorer & Edge 

Outlook installerar vissa Microsoft Internet Explorer-komponenter när du installerar 

programmet, vilket ger dig följande alternativ:  

 Skicka e-postmeddelanden och skapa kontakter direkt från Internet Explorer 

med Arkiv, Skicka (File, Send) och därefter välja dokument (Document) eller 

länk (Link). 

 Dela HTML-baserad information mellan olika program. Du kan till exempel, om 

du formaterar dina e-postmeddelanden i HTML, kopiera en bild från en webbsida 

till ett e-postmeddelande.  

Snabbmeddelanden 

Med Snabbmeddelanden (Instant Messaging) kan du kommunicera i realtid med 

andra. Du kan kontrollera om medlemmar i din "kompislista" är uppkopplade eller inte. 

Du kan också lägga till Snabbmeddelande-adressen till en kontakt i ett fält i en 

kontaktlista.  
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 Plats för anteckningar 
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Kalendern 
 

 

Kalendern i Outlook är ett kraftfullt verktyg för att planera din tid. Precis som i en 

riktig agenda kan du här skriva in dina möten och andra planerade aktiviteter.  

 

Men du kan också göra mycket mer, en utsatt tid kan förses med att alarm som gör att 

datorn meddelar dig när en avtalad tid börjar närma sig.  

 

När du bokar möte med andra personer som sitter i samma nätverk kan också Outlook 

gå in i deras kalendrar och se om de är upptagna vid den tid som du föreslår.  

Öppna kalendern. 
För att öppna kalendern klickar du på Kalender (Calender) i Navigeringsfönstret. 

  
 

 
 

Lägg märke till att dagens datum är markerat som standard, när du först kommer in i 

kalendern. 

 

Utseendet på kalendern kan bestämmas genom att klicka på olika alternativ i 

verktygsfältet.  

Dag (Day): 

Arbetsvecka (Work Week) 

Vecka (Week): 

Månad (Month): 

Du kan även lätt komma till dagens datum genom att klicka på Idag (Today). 

Även De 7 kommande dagarna (Next 7 Days) finns som alternativ. 
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Inskrivning av aktiviteter 
För att mata in en aktivitet i kalendern med standardklienten, klickar du först på tiden 

för aktiviteten, skriver sedan in aktivitetens namn och trycker sedan Enter på tangent-

bordet. När aktiviteten har skrivits in kommer en ram med handtag att visas kring 

fältet. 

 

 
 

Inställningar kan göras genom att dubbelklicka på fältet som inskrivningen gjorts i. 

Fönstret som då dyker upp visar de inställningar som kan göras. 

 

 
 

 

 

 

Välj Ny avtalad tid (New Appointment)  

 

 

 

Här kan du skriva in Ämne (Subject), Plats (Location), Starttid (Start Time) och 

Sluttid (End Time). Du kan också genom att klicka på Alternativ och välja om du är 

Ledig (Free), Preliminärbokad (Tentative), Upptagen (Busy) eller Frånvarande 

(Out of Office). 

 

 
Observera, att Ledig (Free) avser att personen kan bokas för andra avtalade 

tider. Ledig i bemärkelsen Arbetsfri bör markeras som Frånvarande! 
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Färgsätta avtalade tider 

Du kan färgsätta enskilda och återkommande avtalade tider med en av sex 

fördefinierade färger - Kategorier (gäller inte webbklienten). Du kan utöka färgerna 

upp till 25 st. Du kan ge kategorierna egna namn, om du så önskar. 

 

Lägg märke till att du här kan ange en alarmsignal, Påminnelse (Reminder), en viss 

tid innan den utsatta tiden nås. Klickar du på Ljud… (Sound…) kan du dessutom välja 

vilket ljud som skall spelas upp vid påminnelse. Denna funktion finns endast i standard-

klienten. 

 

Om du tänkt att aktiviteten ska vara regelbundet återkommande, exempelvis ett möte 

du har varje vecka eller liknande, kan du klicka på knappen Återkommande 

(Recurrance) i menygruppen Alternativ (Options). 

 

 
 

Här kan du välja ett tidsintervall för aktiviteten, t ex varje vecka eller månad. Men 

också om du vill att aktiviteten skall sluta efter en viss tid. Författaren rekommenderar 

att du sätter en sluttid. 

 

Inbjudningen görs med knappen Bjud in deltagare (Invite Attendees), där du erbjuds 

fylla i med hjälp av adressboken. Mer om detta längre fram. 

 

Tänk på att alltid avsluta inmatning av aktivitet med att klicka Spara och stäng 

(Save) i verktygsfältet. Om du bara trycker på krysset i det övre högra hörnet är det inte 

säkert att allt sparas. 

Ta bort aktiviteter. 
Om du önskar ta bort en aktivitet från kalendern gör du detta enklast genom att 

klicka på aktiviteten i kalendervyn, så att den blir markerad med en ram. 

Därefter klickar du på det kryss som finns i verktygsfältet eller välj Avtalad tid, Ta 

bort (Appointment, Delete). 

 

Sök inmatade aktiviteter. 
 

Om du vill leta upp en viss aktivitet men har glömt 

tiden för den, kan du använda en sökfunktion 

(Search Calender). Skriv in ett sökord i rutan. 

Klicka på förstoringsglaset bredvid fältet.  

 

För att avsluta sökning tryck på knappen Stäng 

sökning (Close Search). 

 

Avancerad sökning (Advanced Find) beskrivs vid 

Att söka efter Outlook-objekt på annat ställe i 

boken. 

mk:@MSITStore:C:/Program/Microsoft%20Office/Office10/1053/olmain10.chm::/html/olwhatsnewhome.htm##
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Möteshantering 
Kalendern kan också användas för att kalla till möte. 

Välj Start, Nytt möte (Home, New Meeting). 

 

Välj därefter att kalla de ordinarie deltagare och 

reservdeltagare, som du önskar meddela genom att trycka på 

Till… (To…). 

 

 
Om systemadministratören har lagt till Resurser (Resources - konferensrum, 

projektor, bil etc.), så kan dessa bokas här på samma sätt som mötesdeltagare! 

Systemadministratören kan också ha lagt in automatiskt svar, så du genast får 

bekräftelse på en bokning. 

 

 
 

Välj gärna att Kategorisera (Categorize). 

 

Välj därefter knappen Schemaläggningsassistenten (Scheduling). 
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Symbolerna bredvid deltagare och resurser i Schemaläggning. 

 

I detta fönster kan du kontrollera din kalender och se om du (och inbjudna personer) är 

tillgänglig angiven tid. De färger som dyker upp längs raderna efter de inskrivna 

personerna kan tolkas med hjälp av färgförklaringen i fönstrets nedre hälft. 

 

OBS. För att denna funktion skall vara tillgänglig måste alla personer som inbjuds till 

mötet vara inkopplade på samma nätverk, använda samma globala adressbok och skriva 

in alla sina aktiviteter i programmet. Annars kan Outlook inte se när de är upptagna 

eller tillgängliga. 

 

På fliken Uppföljning (Follow Up)kan du konstatera läget beträffande vilka som 

accepterat inbjudan etc. 
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I kalendern visas mötet enligt ovan! 

 

Den, som blivit kallad till ett möte, får ett meddelande till sin inkorg. 

När du öppnar meddelandet, visas följande information: 

 

 
 

Du har nu möjlighet att välja Acceptera (Accept), Preliminär (Tentative) eller Tacka 

nej (Decline) till inbjudan med hjälp av knappar i dialogrutan. Du kan också Föreslå 

ny tid (Propose new time). 

 

När du accepterar inbjudan, skapas ett meddelande, där Accepterat (Accepted) ingår i 

Ämne (Subject)-fältet, och du erbjuds skriva i textfältet. 
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Hos den som bjöd in till mötet kommer denna accept att se ut som på bilden i Inkorgen. 

 

 

Skapa fler kalendrar 

Utöver den vanliga kalendern i Microsoft Office Outlook 

kan du skapa fler Outlook-kalendrar. Du kan exempelvis 

skapa en kalender för dina privata möten och tider. 

 

Peka på Start, Öppna kalender, Skapa ny tom 

kalender (Home, open Calender, Create New Blank 

Calender…).  

 

 

 Skriv kalendernamnet så 

som det ska visas i navigeringsfönstret. 

 Markera Kalender under Markera var mappen ska 

placeras. 

 

Påminnelse 

Inför ett planerat möte (om du valt den inställningen) får 

du en Påminnelse (Alert). 
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Möjligheter med delade kalendrar och brevlådor i 
Exchange 
Med Outlook som klient till Exchange 2000 eller senare har du tillgång till många 

funktioner, bl.a. delade kalendrar för t ex resursbokning eller läs- och skrivbehörighet i 

andras kalendrar, men även möjlighet att ge tillåtelse för andra att öppna meddelanden 

och skicka från andras brevlådor.  

 

Några exempel: 

 

1. En grupp av personer har på sin avdelning tillgång till en möteslokal. Tidigare har 

man skrivit upp sig för användning av lokal på den gemensamma anslagstavlan i 

korridoren eller kanske hos en sekreterare. 

 

I Exchange kan den gemensamma lokalen läggas upp med en egen kalender som alla 

kan läsa i. En administratör eller den person som är ansvarig för lokalerna delar ut 

kalendern så att alla i gruppen från sin Outlook-klient lätt kan se om lokalen är bokad 

eller inte! Han/hon kan även bestämma, huruvida endast en person kan boka, eller om 

alla, som får läsa i kalendern, även får göra egna bokningar. 

 

Det kanske även är så, att alla får göra bokningar, men bara en person får ta bort gjorda 

bokningar. 

 

2. En sekreterare som har Outlook kan få behörighet att se och göra bokningar i chefens 

kalender. 

 

Om så behövs kan sekreteraren även få fullständig eller partiell behörighet till hela 

brevlådan. Vilket innebär att hon/han ser chefens meddelanden och kan ”skicka på 

uppdrag av” ifrån chefens brevlåda.  

 

3. En grupp av personer har ett gemensamt uppdrag i t ex en helpdesk. 

Denna helpdesk har en egen brevlåda dit personer i organisationen kan skicka ärenden 

eller frågor. 

 

De personer som har ansvar för brevlådan kan från sin Outlook-klient se alla inkomna 

ärenden i Helpdesk-Brevlådan. Kalendern för Helpdeskbrevlådan kanske talar om vem 

som har beredskapsjour och visar inbokade utbildningsdagar eller möten för helpdesk-

gruppen. När ett ärende är löst eller en fråga ska besvaras kan medlemmarna i gruppen 

skicka svar ifrån helpdeskens brevlåda. 

Dela kalender 

Dela ut kalender 

Om du önskar låta någon kollega hantera din kalender, så gör du på följande sätt. 

Högerklicka på mappen Kalender och välj Dela, Dela Kalender (Share Calender) 

(eller  Egenskaper – Properties - och Dela Kalender). 

 

Du väljer Till… (To…) och markerar den kollega i den globala adressboken du önskar 

dela ut kalendern till. Samtidigt kan du begära att få ta del av mottagarens kalender! 
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Som alternativ kan du välja knappen Dela min kalender (Share My Calender) i 

navigationsfönstret (den visas endast om använder Exchange 2003 eller senare som 

postkontor). 

 

Du kan därefter högerklicka på mappen Kalender och välja Ändra 

delningsbehörigheter (Share, Calender Permissions…) för att eventuellt ändra de 

behörigheter som satts. 

 

Hos mottagaren visas nedanstående meddelande. Bekräftas med Öppna denna 

Kalender. 
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Med överläggsvyn i kalendern är det enkelt att navigera i den personliga kalendern och 

gruppkalendern samtidigt. 

Öppna en kollegas kalender 

Som framgick ovan kan mottagaren genast öppna din kalender. Om denna väljer att 

göra det vid ett senare tillfälle får han tillgripa följande metod: 
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Välj Arkiv, Öppna,  Andra användarens mapp (File, 

Open…, Other User’s Folder) och Namn (Name) och aktuell 

mapp (Kalender). 

 

Din kalender öppnas med 

den behörighet du angivit! Som alternativ kan du välja 

Öppna delad kalender… (Open shared calender) enligt bilden. 

Kalendrar sida vid sida 

Du kan nu visa flera kalendrar och din egen kalender sida vid sida. Kalendrarna rullas 

synkroniserat och är färgkodade så att du lättare kan jämföra dem. När du har öppnat 

en annan persons kalender läggs den till i rutan Kalender i fönstret Navigering, där du 

kan markera avbockningsrutan bredvid en annan användares kalender för att visa 

dennes kalender. 

Kalendergrupper 

Gruppscheman i tidigare version av Outlook har ersatts av Kalendergrupper 

(Calender Groups). Du kan skapa en ny kalendergrupp och ge den ett namn. Därefter 

väljer du gruppdeltagare, som kan vara användare och/eller resurser i den globala 

adresslistan. 

 

 

Spara som en webbsida 

Spara en personlig kalender eller en gruppkalender som HTML när du vill publicera den 

på webben eller skicka den i ett e-postmeddelande. 
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 Plats för anteckningar 
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Uppgifter 
 

 

Om du arbetar med olika projekt kan det vara svårt att komma ihåg allt som skall göras.  

 

Outlook har därför tillgång till en uppgiftslista i vilken du kan ställa upp olika uppgifter, 

ungefär som en digital komihåglista.  

 

Uppgifterna kan sorteras och märkas med olika prioriteringar. Du kan också bokföra 

tidrapporter för olika uppgifter och gruppera dem efter olika projekt. 

Öppna uppgifter. 
För att öppna Uppgifter klickar du på Uppgifter (Tasks) i mapplistan.  

Du får en Att göra-lista (To Do List).    

 

 

Vyer 
För att välja olika visningslägen (View - vyer) av uppgifterna i listan klickar du på 

Visa, Ordning (View, Arrangment) och väljer därefter det läge som passar bäst i 

undermenyn. 

Lägga till uppgifter. 
För att lägga till nya uppgifter klickar du på knappen Ny uppgift (New task) i 

verktygsfältet.  

 

Du kan också lite snabbare lägga till uppgifter genom att klicka på den tomma raden 

längst upp i uppgiftsområdet. Därefter skriver du in uppgiften och trycker Enter. 
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Arbeta med uppgifter 
När du valt Ny uppgift i verktygsfältet kan du mata in information för din uppgift i 

detta fönster. Men du kan också komma åt fönstret genom att dubbelklicka på en redan 

existerande uppgift. 

 

 
 

Här kan du fylla i information angående Startdatum (Start Date), Förfallodatum 

(Due Date) och Status för uppgiften. Du kan också lägga in ett alarm, en Påminnelse 

(Reminder) för uppgiften, som visar när tiden börjar gå ut. 

 

En Prioritet (Priority) kan också anges för uppgiften. Denna prioritet visas sedan även 

i uppgiftslistan. 

 

Ytterligare information kan anges genom att klicka på knappen Information (Details).  

 

 
 

Här kan du ange hur många timmar du arbetat på uppgiften och om du ska ha någon 

reseersättning. Du kan också ange åt vilket företag det är som du utför uppgiften och 

hur du fakturerar dem. 

 

Tänk på att alltid avsluta inmatning av uppgift med att klicka Spara och stäng (Save 

& Close) i verktygsfältet. 
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Ta bort uppgifter. 
För att ta bort en uppgift från uppgiftslistan markerar du först uppgiften du vill ta bort. 

Sedan klickar du på knappen Ta bort (Delete) i verktygsfältet.  

Söka efter uppgifter. 
Om du har väldigt många uppgifter på gång kan du söka efter den du vill hitta.  

 

Fyll i sökfältet (Search To Do-list) och klicka på 

förstoringsglaset.  

 

För att avsluta sökningen tryck på krysset. 

Att göra-listan 
Det nya Att göra-fältet integrerar dina uppgifter, e-postmeddelanden som flaggats för 

uppföljning, kommande möten och kalenderinformation på ett bekvämt ställe. Det 

innehåller även uppgifter från anteckningsprogrammet Microsoft OneNote, Microsoft 

Project och Windows SharePoint-webbplatser. Att göra-fältet ger en samlad vy över 

dagens prioriteringar.  
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 Plats för anteckningar 
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Journalen 
 

 

Journalen i Outlook används för att få en överblick över arbeten som gjorts i olika 

program, ex. Word, Excel, PowerPoint, Access m fl. Du kan se när programmen 

användes sist och vilka dokument som användes.  

 

Något inte många är medvetna om är att Outlook automatiskt sparar ett register över 

alla dokument du skapar i andra Office-program. Programmet kallas Office-indexeraren 

och brukar starta automatiskt när Windows startar. 

 

Det är detta register som senare kan användas i Journalen för att få en överblick över 

dokument du skapat tidigare. 

Öppna Journalen. 

För att öppna Journalen klickar du på Journal i mapplistan.    

 

 

Få ytterligare information. 
Om du vill se mer information för ett visst dokument kan du dubbelklicka på 

dokumentikonen i Journallistan. 
 

Här kan du avläsa vem som skapat dokumentet, när det skapades och hur lång tid du 

har arbetat med det. Om du vill starta dokumentet dubbelklickar du på ikonen i det vita 

fältet. 

Telefonmeddelande 

Vill du skriva in ett telefonmeddelande (Phone Call), så väljer du Journalpost (Journal 

Entry) och får ett lämpligt formulär. 
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Här finns många fler alternativa formulär att välja bland: 

 

 

Söka i Journalen. 
Då du utan problem kan skriva tusen dokument på ett år kan det vara svårt att hitta 

det du letar efter. Du kan då söka efter dokumenten.  

Skriv i sökfältet (Search Journal) och klicka sedan på förstoringsglaset.  

 

 
 

Skriv därefter in ett sökord i den ruta som fälls ut och tryck på knappen Sök nu 

(Search), bredvid den inskrivna söktexten. 

 

För att avsluta sökningen tryck på Sök igen. 

Ta bort poster i Journalen. 
För att ta bort en post från Journallistan, markerar du först posten du vill ta bort. Sedan 

klickar du på knappen Ta bort (Delete) i verktygsfältet. 
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Anteckningar 
 

Anteckningar är Outlooks motsvarighet till vanliga komihåglappar. Anteckningar är 

ett bra sätt att enkelt skapa en påminnelse till morgondagen. Du kan även placera 

anteckningslapparna utanför Outlook, t ex på skrivbordet, så att du inte ska missa dem. 

Öppna anteckningar. 
För att öppna Anteckningar klickar du på Anteckningar (Notes) i mapplistan. 

 
 

 
 

Här kan du se vilka anteckningar som finns lagrade i Outlook för tillfället. Du kan även 

här välja mellan olika vyer över anteckningarna. I verktygsfältet kan du välja på Stora 

ikoner (large Icons), Små ikoner (Small Icons) och Lista (List), beroende på vad du 

föredrar. 

Skapa anteckningar. 
För att skapa nya anteckningar klickar du på 

knappen Nytt (New) i verktygsfältet.  

 

Därefter skriver du in din anteckning i det fönster som dyker 

upp och stänger med krysset i hörnet på anteckningsfönstret. 

Anteckningen sparas automatiskt, du behöver alltså inte spara den manuellt. 

 

Som alternativ metod för att skapa anteckningar kan du också dubbelklicka på ett tomt 

område. 
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Använda anteckningar. 
För att läsa en anteckning dubbelklickar du på ikonen för 

anteckningen. Du kan ändra färg på en anteckning genom att 

klicka på anteckningslappens programikon  och välja 

Kategorisera (Categorize). Den färg du anger påverkar både 

ikonen och fönstret du skriver in texten i. 

 

Om du markerar en tidigare skapad anteckning kommer de 256 

första bokstäverna i texten att synas. Detta är ett bra sätt att 

snabbt läsa en kortare anteckning. 

Lägga anteckningar utanför Outlook. 
Om du vill kunna läsa anteckningar utanför Outlook, förminskar 

du Outlooks fönster så att du ser skrivbordet. Därefter drar du 

anteckningsikonen från Outlook till skrivbordet med musen och 

släpper knappen. Om du redan har öppnat anteckningen, så behöver du inte dra ut den. 

Ta bort anteckningar. 
För att ta bort en anteckning från Anteckningar markerar du först anteckningen du vill 

ta bort. Sedan klickar du på knappen Ta bort (Delete) i verktygsfältet.  

Vidarebefordra anteckningar 
En anteckning, som du gjort, kan du skicka till en kollega som e-postmeddelande. Gör så 

här: 

klicka på anteckningslappens programikon och välja Vidarebefordra (Forward).  

 

Hos mottagaren blir det ett meddelande med anteckningen som bilaga! 

 

 
 

 
I Windows 7 finns en liknande funktion, som heter Fästisar (PostIts). 
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Utskrift 
 
 

För att skriva ut ett objekt i Outlook brukar det fungera med att markera det och 

högerklicka. Finns inte detta alternativ, så finns det normalt en utskriftsknapp och 

saknas även det kan du för att vara riktigt säker välja menyn Arkiv, Skriv ut… (File, 

Print… eller kortkommandot [CTRL]+[P]) 

 

Skulle inte något av sätten ovan finnas tillgängligt kan helt enkelt inte den typen av 

objekt skrivas ut. 

 

När du valt utskrift, kan du göra de standardmässiga inställningarna, såsom antalet 

exemplar (kallas kopior efter det engelska Copies) och om de skall vara sorterade eller 

osorterade. 

Utskrift av meddelande eller kontakt 

  
 

 

Beroende på vad det är för ett objekt du vill skriva ut, kan du även ange om utskriften 

skall ske i form av en Tabell (Table Style), som ett PM (Memo Style) eller t ex som en 

Telefonlista (Phone Directory). Dessa utseenden styrs av Formatmallar (Define 

Styles) och Utskriftsformat (Page Setup). För meddelanden i HTML-format finns 

möjlighet att välja, att dessa skrivs ut i sin helhet eller endast innehållet i markerad 

ram. 
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Dialogrutan Utskriftsformat 

 

I Utskriftsformat (Page Setup) kan användaren ange om det skall vara stående eller 

liggande papper, hur många kolumner i en telefonlista och bestämma utseenden på till 

exempel sidhuvuden och sidfötter. Där finns även en knapp för att Förhandsgranska 

utskriften (Print Preview). 
 

 
Dialogrutan Definiera formatmallarför Kontakter 

 

I Definiera formatmallar kan användaren skapa egna, anpassade formatmallar 

(Define Styles). Dessa mallar är egentligen bara samlingsnamn för olika inställningar. 

Som exempel kan du konstruera en telefonlista med 4 kolumner som skrivs ut i liggande 

A4-format och spara den som ”Liggande telefonlista”. Denna formatmall blir därefter 

tillgänglig vid kommande utskrifter. 

Skriva ut e-postmeddelanden och bifogade filer 
Markera, utan att öppna, det meddelande som du vill skriva ut i meddelandelistan.  

Klicka på Arkiv, Skriv ut (File, Print).  
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Om du vill skriva ut bifogade filer markerar du avbockningsrutan Skriv ut bifogade 

filer (Print attached files). 

.  

 

Avbockningsrutan Skriv ut bifogade filer visas inte 

Om rutan Skriv ut bifogade filer (Print attached files) inte visas, kan det bero på att 

du har klickat på Skriv ut (Print) på Arkiv (File)-menyn i ett meddelande som är öppet. 

Stäng meddelandet, kontrollera att det fortfarande är markerat i meddelandelistan och 

klicka på Skriv ut (Print) på Arkiv (File)-menyn. 

Obs! Bifogade filer skrivs bara ut på standardskrivaren. Om du till exempel har angett 

skrivare A som standardskrivare och du väljer att skriva ut ett meddelande med en 

bifogad fil på skrivare B, skickas meddelandet till skrivare B och den bifogade filen till 

skrivare A. 

Kalenderutskrift 
Se först till att du befinner dig i mappen Kalender (Calender). 

När du väljer Skriv ut (Print), kommer Outlook att välja nedanstående dialogruta: 

 

 
 

Här kan du välja vilket period som ska skrivas ut genom att välja lämpliga datum vid 

Start och Slut (End). 
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Det finns ett antal Formatmallar (Styles). På bilden har du valt Månader (Months). 

Genom att sedan klicka på knappen Utskriftsformat... (Page Setup…) öppnas följande 

dialogruta med fliken Format vald. 

 

 
 

Här kan åtskilliga inställningar göras. 

Välj därefter fliken Papper (Paper). 
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Här anger du pappersformat, marginaler och om utskriften ska ske. Stående (Portrait) 

eller Liggande (Landscape). 

Välj sedan fliken Sidhuvud/sidfot (Header/Footer). 

 

 
 

Här skriver du in (eller väljer från knapparna) lämpliga utskriftsrubriker. 

 

Efter att klickat på OK återvänder du till Skriv ut (Print), där du också kan definiera 

egna formatmallar genom att utgå från något av de befintliga. 
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Skriva ut tomma kalendrar 

Du kan skriva ut en tom kalender i Microsoft Office Outlook. Det kan vara användbart 

för anteckningar eller som underlag vid ett projektmöte med din arbetsgrupp. 

Skriva ut en tom kalender 

1. Se till att vara i mappen Kalender (Calender) 

2. Peka på Mapp, Öppna kalender, Skapa ny kalender, Ny kalender (Folder, 

Open Calender, Create New Blank Calender).  

3. Skriv ett namn (t.ex. Tom kalender) för mappen i rutan Namn (Name) i 

dialogrutan Skapa ny mapp (Create New Folder).  

4. Klicka på Kalender (Calender Items) i listan Mappen innehåller (Folder 

Contents).  

5. Klicka på Kalender (Calender) i listan Markera var mappen ska placeras 

(Select where to place the folder), och välj sedan OK.  

6. Markera avbockningsrutan för den kalender du skapat under avsnittet Mina 

kalendrar (My calenders) i navigeringsfönstret i Kalender (Calender).  

7. Klicka på Skriv ut (Print) på Arkiv (File)-menyn.  

8. Markera önskade utskriftsalternativ och klicka sedan på knappen Skriv ut 

(Print).  

Utskrift av anteckning 
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När du valt mappen Anteckningar (Notes), kan du skriva ut dem genom att först 

markera aktuella anteckningar och därefter välja Skriv ut (Print). Formatmallen som 

väljs är PM. 

 

Så här ser en standardutskriven anteckning ut: 
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 Plats för anteckningar 
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Säkerhet 

(O)säker e-post 

Riktlinjer för säkrare e-post 

På många arbetsplatser finns särskilda regler. Det är viktigt att ta del av dem och följa 

dem. 

Vilka säkerhetsrisker finns det? 

På en arbetsplats är det inte alls säkert, att brevlådorna är hemliga trots att de (oftast) 

är privata. Du bör räkna med, att de kan läsas av andra. Kanske har arbetsledningen 

lagt in läsrättigheter för andra till din brevlåda för att kunna ta del av meddelanden 

som kommer, när du inte är närvarande, till exempel på grund av sjukdom. 

 

Man brukar säga, att e-postmeddelanden är som vykort, dvs de kan läsas av vem som 

helst som kan fånga upp dem under vägen från avsändare till mottagare. Om informa-

tionen är konfidentiell, bör du överväga att kryptera den. På detta sätt kan man säker-

ställa att den inte går att läsa under transport. 

 

Det är inte svårt att förfalska avsändarnamnet. Var alltså inte säker på, varifrån ett 

meddelande kommer. 

 

Om du själv vill överlåta åt en kollega att behandla din e-post under din bortovaro, ska 

du inte låta denne logga in med ditt konto och lösenord. E-postprogrammen har i regel 

en funktion för delegering, dvs du ger behörighet till en viss person att ta del av din 

brevlåda. Vissa e-postprogram medger till och med att du kan markera viss information 

som privat och att just de dokumenten inte delas ut. 

Myndighet 

All inkommande korrespondens till en myndighet ska ju diarieföras. Detta gäller också 

e-postmeddelanden! Om du tar emot konfidentiella meddelanden till ditt e-postkonto på 

jobbet blir detta besvärande. Man brukar dock anse, att om mottagaren omedelbart 

flyttar inkommande meddelanden, som inte ska omfattas av offentlighetsprincipen, till 

en mapp som tydligt namngivits som t.ex Konfidentiell, så är detta lagligt. Kanske har 

ditt e-postprogram en specialfunktion (regel eller agent) för att automatiskt flytta vissa 

inkommande meddelanden till en sådan mapp. 

 

Vi har läst i pressen om kommunalråd som fått böter för att han nekat en reporter att 

läsa sin e-post! 

Undvik datavirus via e-post 

De flesta virus idag sprids via mail inom företagen. Det som är viktigt att tänka på när 

man får ett e-postmeddelande är att man tänker först innan man dubbelklickar på en 

bifogad fil. Din dator blir inte smittad genom att du öppnar ett mail utan genom att du 

öppnar en bifogad fil. Det är viktigt att hålla detta i tanken.  Men om du har ställt in ditt 

e-postprogram så att det automatiskt öppnar inkommande e-post löper du en viss risk, 

eftersom en del program då öppnar bilagan också! 
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Om du får ett meddelande från en kollega som har bifogat en fil så kolla först vad filen 

heter innan du öppnar den. Det gäller framförallt filer som har filändelsen .exe eller .vbs  

Om du inte känner dig säker på att den filen som kollegan skickat är ok, så ta kontakt 

med kollegan och fråga först, innan du öppnar filen. Det är bättre att slänga ett mail för 

mycket än att öppna en smittad fil.  

 

Om du fått ett virus-brev så släng det direkt och töm sedan Borttaget-korgen 

(papperskorgen i e-postprogrammet!), så det verkligen försvinner ut ur systemet. 

Rapportera sedan till helpdesk om När du fick mailet, Vem du fick det av. Detta för att 

kunna härleda smittkällan.  

Ovanstående råd kommer från Region Skåne. 

Sändning av e-post 

Vi tycks hålla på att begravas i e-postmeddelanden. Aldrig har det varit så enkelt att 

skicka ett meddelande! Några råd: 

 

1. Skicka med urskillning. Vet du att mottagaren inte är intresserad, ska du inte 

skicka meddelandet! 

2. Var återhållsam med bilagor. De tar tid att överföra och de utgör ett virushot 

eller i varje fall ett orosmoment för mottagaren, som brukar få en virusvarning. 

Viruskontrollera i varje fall dina bilagor och välj vanliga filformat, så att 

mottagarna kan öppna dem. Ordbehandlningsfiler får gärna vara i RTF-format, 

så har du både minimerat virusrisken och maximerad chansen att din mottagare 

kan öppna filen. 

3. Undvik automatisk eftersändning. Det kan leda till att konfidentiell information 

hamnar på avvägar. Särskilt viktigt är det att inte vidarebefordra till gratis-

brevlådor på webben. 

4. Använd däremot gärna frånvarohanteraren, vilket många e-postprogram 

innehåller. 

E-postmeddelanden med begränsad behörighet 

IRM (Information Rights Management) är en funktion i Outlook som du kan använda 

för att skapa e-postmeddelanden med begränsad behörighet. Ett e-postmeddelande med 

begränsad behörighet kan inte vidarebefordras, skrivas ut, kopieras eller ändras av 

obehöriga. Om du vill använda begränsad behörighet klickar du på knappen 

Vidarebefordra inte på verktygsfältet Standard innan du skickar meddelandet. 

 

För att IRM-funktionen ska kunna användas måste vissa servertjänster vara 

installerade. 

Skräppost 
Så fort du får oönskad information som e-post har du utsatts för skräppost (spam). Den 

är oftast utsänd till otaliga adressater. Det finns många tänkbara vägar, som lett till att 

just du utsätts för detta. Du kan ha lämnat ut din e-postadress i en diskussionsgrupp 

eller chat eller du kan ha gjort en beställning av någonting eller du har svarat på någon 

tävling på webben… 
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Ett sätt att minimera risken för skräppost till din brevlåda på jobbet är då, att ha en 

särskild privatadress och alltid använda den i ovan nämnda sammanhang. 

 

Kedjebrev är vanliga på Internet. Gör till vana att inte vidarebefordra sådana! En 

mycket vanlig typ är falska virusvarningar (hoax). 

 

Mejlbombning (mail bombing) är ett raffinerat sätt att försöka slå ut en webbsajt. Får 

du ett stort antal brev utan vettigt innehåll, så är det ett tecken på detta. Meddela 

säkerhetsansvarige! 

Outlooks skräppostfilter 
Filtret bygger inte på vissa avsändare eller en viss typ av meddelande, det bygger på 

hela meddelandetexten och använder analysen av innehållet för att avgöra sannolik-

heten för att meddelandet är skräppost. Standardinställningen är att filtret är inställt 

på den lägsta nivån som stoppar de mest uppenbara skräppostmeddelandena. Alla 

meddelanden som stoppas av filtret flyttas till mappen Skräppost (Junk E-mail) där du 

kan öppna eller hämta meddelandet om det skulle behövas. 

 

Du kan lägga till avsändare i listan Start, Ta bort, Skräppost, Betrodda avsändare 

(Delete, Junk, Safe Senders), så att meddelanden från dessa avsändare aldrig hanteras 

som skräppost. Alla kontakter läggs automatiskt till i listan över betrodda avsändare, 

vilket innebär att ett meddelande från någon som finns i mappen Kontakter aldrig 

kommer att hanteras som skräppost. Du kan konfigurera Outlook så att programmet 

endast accepterar meddelanden från personer i listan Betrodda avsändare, vilket ger 

dig total kontroll över de meddelanden som hamnar i Inkorgen. Du kan också blockera 

vissa avsändare genom att lägga till avsändarens adress i listan Spärrade avsändare 

(Blocked Senders). Om du är medlem i en utskickslista kan du lägga till listans adress i 

listan Betrodda avsändare så att meddelanden från utskickslistan inte hanteras som 

skräppost. Dessutom, om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto för e-post, 

kommer meddelanden från din organisation aldrig att hanteras som skräppost, oavsett 

innehållet i meddelandet. 

Poststämpelfunktionen i Outlook    

Poststämpelfunktionen i Outlook är en ny teknik från Microsoft som hjälper till att 

stoppa skräppost. Den här tekniken ber avsändarens dator att utföra en beräkning eller 

lösa ett problem och skickar med uppgiften som ett tecken på legitimitet. När du 

använder poststämpelfunktionen i Outlook blir det svårt och tidskrävande att skicka 

skräppost och massutskick, men det märks inte av när du skickar legitima 

meddelanden. När ett meddelande som har en poststämpel tas emot av Outlook kan 

systemet enkelt verifiera om det är ett giltigt meddelande. Om poststämpeln är giltig är 

det bevis på att avsändarens dator var tvungen att utföra ett visst arbete när 

meddelandet skickades. Resultatet blir att meddelanden med poststämpel hamnar i 

Inkorgen och inte i mappen Skräppost.  

Filter för skräppost/skydd mot nätfiske    

Outlook har ett förbättrat filter för skräppost som sorterar bort ännu fler oönskade e-

postmeddelanden än tidigare. Det finns också ett nytt skydd mot nätfiske (att använda 

falska e-postmeddelanden för att få dig att avslöja personlig information). Outlook 

spårar misstänkta e-postmeddelanden och skyddar dig genom att inaktivera länkar i 
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sådana meddelanden tills du har godkänt dem. Du får en varning i e-postmeddelandet 

om möjliga hot.  

Risker med bilagor 

Outlook blockerar automatiskt filtyper som .exe, .bat m.fl. Längst upp i 

informationsfältet kan du se att den bifogade filen blockerats. 

 

Filer, som skapats i Office-programmen Word, Excel och PowerPoint blockeras däremot 

inte, utan de kan förhandsgranskas. Om du öppnar en sådan fil, så visas den i Skyddad 

vy (Protected View) för att skydda dig mot skadlig kod. 

Överfylld brevlåda 
De flesta e-postservrar har specificerat ett visst maximalt utrymme för e-post. Om du 

överskrider denna gräns, så kan du inte skicka (och i många fall inte heller få) e-

postmeddelanden. Ibland skickas det ut en varning, när du närmar dig gränsen. 

 

En annan nackdel med en välfylld brevlåda, är att alla åtgärder tar längre tid. 

 

Gör därför till en god vana, att städa din brevlåda. Ofta kan du flytta över en del e-post 

till särskilda mappar i din hemmakatalog och på detta sätt avlasta postservern. En del 

organisationer har implementerat särskilda rutiner för att tömma e-post, så det är vik-

tigt att känna till precis vad som gäller på just din arbetsplats. 

Säkerhet 

Outlook innehåller förbättrade skydd mot: 

Virus i filer som bifogas med e-post    

Som standard stoppar nu Outlook filer (till exempel .bat, .exe, .vbs och .js) som kan 

innehålla virus. Om någon skickar en sådan fil till dig i ett meddelande visas inte längre 

filen och du kommer inte åt den. I Inkorgen visas en gem-ikon i kolumnen Bifogade 

filer för att informera dig om att meddelandet innehåller en bifogad fil och en lista över 

de blockerade filerna visas i informationsfältet överst i meddelandet. 

 

Om du försöker att skicka en fil av en otillåten typ visas en fråga om du vill skicka en 

eventuellt osäker fil. Om du svarar ja skickas filen. Om mottagaren kan se filen beror på 

mottagarens e-postprogram. 

 

Om du använder Microsoft Exchange Server kan administratören ange vilka filtyper i 

listan som är tillåtna och vilka som stoppas av Outlook. 

 

Virus i skript och ActiveX-kontroller i HTML-meddelanden    

Skript körs inte och ActiveX-kontroller inaktiveras, oavsett den inställda 

säkerhetszonen. Som standard är Outlooks säkerhetszon Ej tillförlitliga platser. 

 

Makrovirus i Office-dokument    

Säkerhetsnivån för makron är som standard Hög (High) i Outlook, Word, Excel och 

PowerPoint. Du kan bara köra signerade makron från tillförlitliga källor. Andra makron 

inaktiveras. 

mk:@MSITStore:C:/Program/Microsoft%20Office/Office10/1053/olmain10.chm::/html/olwhatsnewhome.htm##
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Tio regler för e-posthygien 
Från Computer Sweden har författaren hämtat följande checklista. Anders Lotsson, som 

brukar skriva om språkfrågor, har listat enkla grundregler 1-5, men lagt till regel 6-10 

också, eftersom han finner att de första inte är tillräckliga. Här kommer de: 

 

1. Öppna inte bilagor från okända avsändare. Anledningen är förstås 

risken för datavirus. Så, vet du inte vem de kommer ifrån och vad de 

innehåller, ska du inte öppna dem. 

2. Var försiktig med e-post från okända (och kända) avsändare. Det 

är inte tvunget att läsa allt! Släng skräppost oläst, så sparar du tid och 

minskar risker. Vissa datavirus kan aktiveras så snart du öppnat brevet. 

Det är också lätt att förfalska en avsändaradress. Konstiga ärenderader 

och bilagor är suspekta även om avsändaren verkar vara känd. 
3. Skaffa antivirusprogram och gör inställningar, aktivera programmet 

och uppdatera det regelbundet. 
4. Tacka aldrig nej till skräpmejl. Det står ofta, att du kan avregistrera 

dig genom att klicka. Gör inte det! Att svara på ett sådant meddelande är 

att erkänna att du existerar och då får du ännu mer skräppost! 

Spammarna säljer adresser till varandra. 
5. Skaffa en lång e-postadress. De som skickar skräppost gissar också på 

vinst och förlust. Så karl.karlsson@telia.com kommer att få mycket mera 

skräppost än karl-fredrik.antonsson-karlsson@telia.com. 
6. Skicka inte bilagor. Det händer att du får e-post utan text men som 

bara har en bilaga. Kasta det med en gång! Du ska skriva några rader i 

textfältet (och i ärendefältet förstås) för att det inte ska se misstänkt ut. 
7. Skriv riktiga ärenderader. Om ärenderaden heter Hej! eller Fråga, så 

ser det misstänkt ut. Tänk på att varje e-postmottagare raderar massor av 

skräppost varje dag. Var så tydlig att ditt meddelande inte kan miss-

förstås som skräppost. 
8. Sprid inga virusvarningar vidare. Det är bara godtrogna som 

vidarebefordrar virusvarningar till släkt och vänner. De är nämligen 

antingen inaktuella eller felaktiga. Det finns en lista över falska 

virusvarningar här: http://vil.mcafee.com/hoax.asp. Kolla där, så får du se! 

Riktig information om virus finns hos leverantörerna av 

antivirusprogram. 
9. Sprid inte politiska upprop. Namninsamlingar och protestlistor skriver 

du lämpligen på ute på sta’n, när du ser vem det är som samlar namnen. 

Det finns bluffmakare. 
10. Sprid ingenting vidare. Det är inte särskilt kul att få meddelanden, där 

ärenderaden börjar med Re:Re:Sv:Re: och kanske textraderna börjar med 

>>>>>>. 
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Frågor och tips 
1. När du använder något Office-program, får du ofta upp en ruta, där du uppmanas 

sätta i din installations-CD för att lägga till komponenter. Vad beror detta på? 

2. Du har ett Word-dokument som du ska bifoga med e-post till flera användare. Du 

vet inte säkert vilket ordbehandlingsprogram de olika personerna använder. Vad 

bör du då tänka på att göra? 

3. Vissa funktioner, som tidigare fungerat i Outlook, går inte längre att utföra, utan du 

får felmeddelanden. Vad kan du göra åt det? 

4. Du har skickat ett meddelande med en Word-bilaga till en kollega. Denne 

rapporterar, att han inte kan öppna bilagan. Anledning? Hör löser du problemet? 

5. Kollegan vågar inte öppna bilagan, eftersom Outlook rapporterar, att det kan finnas 

makrovirus i filen. Anledning? Åtgärd? 

6. Hur gör du för att bifoga en fil till ett meddelande i Outlook Webmail? 

7. Du vill att din Outlook ska svara ”Jag är på semester. Åter 1 augusti.”, när man 

skickar meddelande till dig. Hur åstadkommer du detta i OWA resp Outlook? 

8. Du har skrivit in en person i Kontakter. När du sedan ska skicka e-post till denne, 

vill Outlook inte bekräfta när du trycker på ”Kontrollera namn”. Anledning? 

9. Hur gör du för att dela ut Inkorgen till en kollega, när du är bortrest? 

10. Du ska dela ut din kalender till en kollega, men vissa bokningar vill du inte att 

denne ska ta del av. Går det att åstadkomma? I så fall, hur? 

11. Din postlåda närmar sig maximigränsen. Det finns inte många meddelanden du vill 

radera. Om du har Outlook kan du behålla alla meddelanden i alla fall. Hur då? 

12. Alla meddelanden som kommer till dig och som handlar om bandage vill du ska 

automatiskt hamna i en mapp du döpt till Band. Hur gör du detta? 

13. Du använder Outlook och vill att alla dina meddelanden ska avslutas med ditt 

namn, tjänsteställe och telefonnummer. Visa hur du åstadkommer det! 

14. Visste du att du kan komma åt Outlooks adressbok i Word? 

Outlook måste första vara startat och du ska vara inloggad. 

Öppna Utskick, Välj mottagare (Mailings, Select Recipients).  

Välj från Outlook-kontakter (Select from Outlook Contacts…). 

Klicka på den och nu är det bara att välja vilken adress du vill ha på ditt kuvert. 

15. Du får ett meddelande från Microsoft om ett nytt farligt virus, som kommer att 

aktiveras inom kort. I meddelandet uppmanas du att skicka det vidare till alla du 

känner. Vilka bör du skicka det till i första hand? 
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Kortkommandon 
 

Tryck på Om du vill 

 Avbryta den aktuella åtgärden. 

 Visa ett skärmtips för det aktiva objektet. 

 eller  på det 

numeriska tangentbordet 

Expandera/komprimera en grupp (när en 

grupp är markerad). 

 
Markera. 

 Aktivera redigering i ett fält (utom i ikonvyn). 

, ,  eller  Flytta från objekt till objekt. 

 eller  Byta till nästa flik i ett objekt. 

 eller  Byta till föregående flik i ett objekt. 

 Visa adressboken. 

 Ringa. 

 Använda Avancerad sökning. 

 Flagga för uppföljning. 

 Skapa ett nytt Office-dokument. 

 Markera som läst. 

 Svara på ett e-postmeddelande. 

  Svara alla på ett e-postmeddelande. 

 Byta skiftläge (när du har markerat text). 

 
Konvertera ett meddelande i HTML- eller 

RTF-format till oformaterad text. 

 eller   
Växla mellan mapplistan och 

informationsgranskaren till höger. 

 Kontrollera namn 

 
Skicka meddelande 
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ASCII 
Alla tecken, som ingår i en teckenuppsättning kan man skriva i valfritt program genom 

att kombinera Alt-tangenten med siffrorna på det numeriska tangentbordet. Här följer 

en förteckning över samtliga koder i en standardteckenuppsättning: 

 

32   64 @ 96 ` 128 Ç 160 á 192 └ 224 Ó 

33 ! 65 A 97 a 129 ü 161 í 193 ┴ 225 ß 

34 " 66 B 98 b 130 é 162 ó 194 ┬ 226 Ô 

35 # 67 C 99 c 131 â 163 ú 195 ├ 227 Ò 

36 $ 68 D 100 d 132 ä 164 ñ 196 ─ 228 õ 

37 % 69 E 101 e 133 à 165 Ñ 197 ┼ 229 Õ 

38 & 70 F 102 f 134 å 166 ª 198 ã 230 µ 

39 ' 71 G 103 g 135 ç 167 º 199 Ã 231 þ 

40 ( 72 H 104 h 136 ê 168 ¿ 200 ╚ 232 Þ 

41 ) 73 I 105 i 137 ë 169 ® 201 ╔ 233 Ú 

42 * 74 J 106 j 138 è 170 ¬ 202 ╩ 234 Û 

43 + 75 K 107 k 139 ï 171 ½ 203 ╦ 235 Ù 

44 , 76 L 108 l 140 î 172 ¼ 204 ╠ 236 ý 

45 - 77 M 109 m 141 ì 173 ¡ 205 ═ 237 Ý 

46 . 78 N 110 n 142 Ä 174 « 206 ╬ 238 ¯ 

47 / 79 O 111 o 143 Å 175 » 207 ¤ 239 ´ 

48 0 80 P 112 p 144 É 176 ░ 208 ð 240  

49 1 81 Q 113 q 145 æ 177 ▒ 209 Ð 241 ± 

50 2 82 R 114 r 146 Æ 178 ▓ 210 Ê 242 ‗ 

51 3 83 S 115 s 147 ô 179 │ 211 Ë 243 ¾ 

52 4 84 T 116 t 148 ö 180 ┤ 212 È 244 ¶ 

53 5 85 U 117 u 149 ò 181 Á 213 ı 245 § 

54 6 86 V 118 v 150 û 182 Â 214 Í 246 ÷ 

55 7 87 W 119 w 151 ù 183 À 215 Î 247 ¸ 

56 8 88 X 120 x 152 ÿ 184 © 216 Ï 248 ° 

57 9 89 Y 121 y 153 Ö 185 ╣ 217 ┘ 249 ¨ 

58 : 90 Z 122 z 154 Ü 186 ║ 218 ┌ 250 · 

59 ; 91 [ 123 { 155 ø 187 ╗ 219 █ 251 ¹ 

60 < 92 \ 124 | 156 £ 188 ╝ 220 ▄ 252 ³ 

61 = 93 ] 125 } 157 Ø 189 ¢ 221 ¦ 253 ² 

62 > 94 ^ 126 ~ 158 × 190 ¥ 222 Ì 254 ■ 

63 ? 95 _ 127 ⌂ 159 ƒ 191 ┐ 223 ▀ 255   
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Index 

Adressboken, 61, 116 

Aktiviteter, 84 

Alternativ, 31 

Anpassningar, 69 

Anteckningar, 101 

ASCII, 118 

Att göra, 95 

Automatisk signatur, 71 

Automatiska svar, 65 

Avisering, 68 

Avtalad tid, 84 

Backstage, 14 

Behörighet, 76 

Behörighetsnivå, 45 

Bifogade filer, 25 

Bilagor, 26 

Blockering, 114 

Cachelagrat Exchange-läge, 15 

Dela Kalender, 90 

Dela ut mapp, 45 

Delade kalendrar, 90 

Delegering, 111 

Digital Signatur, 33 

Diskussionsgrupper, 51 

Distributionslista, 61 

Egenskaper, 24, 31 

e-post, 17, 111 

E-postalternativ, 70 

Exchange-server, 9 

Expandera distributionslistor, 63 

Feeds, 79 

Filter, 66 

Flaggor, 37 

Fler kalendrar, 89 

Flytta meddelanden, 42 

Frånvarohanteraren, 65 

Färgsätta, 85 

Fästisar, 102 

Förhandsgranskning, 28 

Gemensam mapp, 51 

Global adresslista, 53 

Grupp, 61, 64 

Gruppering, 47 

Gruppkalender, 92 

Gruppscheman, 93 

Helgdagar, 72 

Hemlig kopia, 20, 63 

Hoax, 113 

HTML, 44, 70, 93 

Inkorgen, 23 

Inloggning, 10 

Inställningar, 70 

Integrering, 81 

Internet Explorer, 81 

Journalen, 99 

Kalenderalternativ, 72 

Kalendergrupper, 93 

Kalendern, 83 

Kalenderutskrift, 105 

Karta, 55 

Kategorier, 33, 85 

Kategorisera, 58 

Kedjebrev, 113 

Kontakter, 32, 53, 73 

Kontaktgrupp, 61 

Konversationer, 47 

Kortkommandon, 117 

Kryptering, 33 

Känslighet, 32 

Ledig, 84 

Ledig/upptagen, 73 

Leverans, 32 

Leveransbekräftelse, 32 

Läsfönster, 23 

Läskvitto, 32 

Makrovirus, 114 

Mallar, 71 

Mappar, 37, 41 

Mappbehörigheter, 77 

Mapplistan, 10, 12 

Mappstorlek, 52 

Meddelandeflagga, 33 

Mejlbombning, 113 

Menyfliksområdet, 13 
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Mini, 19 

Mottagningsbevis, 32 

Myndighet, 111 

Möteshantering, 86 

Navigeringsfältet, 13 

Navigeringsfönstret, 10, 11 

Netiquette, 35 

Nyckelbegrepp, 50 

Nätfiske, 113 

Objekt, 26 

Office, 81 

Ombud, 76 

Organisera, 37 

Outlook, 7 

Outlook i dag, 12 

Personlig distributionslista, 61 

Personliga mappar, 39 

Postkontor, 9 

Poststämpelfunktion, 113 

Prioritet, 31 

Privat, 58 

Påminnelse, 89 

Regel, 111 

Regelguiden, 66 

Regler, 66 

Rensning, 52 

Resursbokning, 90 

Resurser, 86 

RSS, 79 

RTF, 27, 70 

Rättstavning, 19, 74 

Röstknappar, 32 

Signaturväljaren, 71 

Skapa ny mapp, 40 

Skicka kopia, 20 

Skräppost, 112, 113 

Smileys, 35 

Snabbflaggor, 37 

Snabbmeddelanden, 81 

Snabbsteg, 34 

Snabbåtkomst, 78 

Sortera, 46 

Sortering, 28 

Spam, 112 

Spara en mapp, 44 

Spara meddelanden, 43 

Statusfältet, 15 

Svara, 29 

Säkerhet, 33, 114 

Säkerhetsrisk, 111 

Söka, 48, 56 

Sökmappar, 11, 38 

Ta bort meddelanden, 43 

Ta emot meddelanden, 22 

Tangenttips, 15 

Telefonmeddelande, 99 

Telefonuppringning, 56 

Tema, 71 

Tom kalender, 89 

Uppföljning, 37, 87 

Uppgifter, 95 

Uppgiftsalternativ, 74 

Utskrift, 103 

Utskrift av anteckning, 108 

Verktygsfältet Snabbåtkomst, 78 

Vidarebefordra, 30 

Vidarebefordra anteckningar, 102 

Virus, 111, 114 

Virusvarning, 113 

Visitkort, 72 

Vy, 46 

ZIP, 26 

Återkalla, 77 

Återkommande, 85 

Återskapa, 79 

Överfylld brevlåda, 114 

Överläggsvy, 92 

 


