
 
 

 
Teknisk guide 

 
Arbetslivet har förändrats. I och med den snabba digitala utvecklingen, hård global 
konkurrensen och den hybrida arbetsmiljön ställs det idag större krav på tjänstemäns 
arbetsmetodik, självledarskap och tekniska färdigheter. Effektiv Nu vill ge människor 
förutsättningarna att växa med de digitala- och fysiska förändringarna på arbetsplatsen 
för att kunna skapa framgångsrika samarbeten. Vi utbildar tjänstemän i teknik och 
digital kompetens samt att skapa kontroll i ett arbetsliv i ständig förändring.  
 
Med över 16 000 utbildade vet vi att kunskapen leder till mindre stressade medarbetare 
och en högre produktivitet vilket ger bättre förutsättningar för företag att bli 
framgångsrika. 
 
Är du intresserad av att veta mer? 
✉ Kontaktuppgifter till oss personligen hittar du här och det går även bra att maila till 
info@effektivnu.se 
  
      Vill du ha fler tips rekommenderar vi dig att följa oss på LinkedIn. 

 
I denna tekniska guide beskriver vi smarta funktioner i utvalda Microsoft verktyg och 
plattformar. Notera att Microsoft ofta uppdaterar sina verktyg och plattformar vilket 
kan innebära att ikoner eller platsen för funktionen skiljer sig mot din version. 
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Viva Insights 
 

 Få personliga insikter från ditt arbetsflödet 
 

Microsoft Viva Insights ger anpassade rekommendationer som hjälper dig att i ditt 
arbete. Få insikter för att skapa bättre arbetsvanor, till exempel genom att följa upp 
åtaganden som gjorts till medarbetare och skydda fokustiden på dagen för oavbrutet, 
individuellt arbete. 

Den härleder dessa insikter genom att sammanfatta dina Microsoft 365 data – som du 
redan har åtkomst till om e-post, möten, samtal och chatt. 

Utforska Microsoft Viva Insights i Microsoft Teams 

Få egna insikter om ditt arbetsflöde i Outlook  

 

Har du ej Viva Insights som ett tillägg i Outlook  

så kan du enkelt addera det genom att  

gå till Skaffa tillägg.  

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-viva/insights?rtc=1&market=se
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2158204&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=se
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2172217&clcid=0x41d&culture=sv-se&country=se
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Outlook 

 
 Kortkommandon 

 

I Outlook kan du använda flera olika kortkommandon för mail, kalender och uppgifter. 

Nedan finner du en lista över de som vi rekommenderar. En komplett lista över alla 

kortkommandon i Outlook hittar du här: Kortkommandon för Outlook (länk till Microsofts 

hemsida). 

Mail  

Ctrl + 1 Öppna din mail 

Ctrl + Shift + M Öppna ett nytt mail  

Ctrl + K Sök upp kontakt i Till:, Cc: eller Bcc:  

 

Kalender  

Ctrl + 2 Öppna din kalender 

Ctrl + Shift + A Öppna en ny aktivitet  

Ctrl + Shift + Q Öppna en ny mötesinbjudan 

Ctrl + Alt + R Svar på ett mail med möte 

Ctrl + G Gå till ett specifikt datum i kalendervyn 

 

Uppgifter  

Ctrl + 4 Öppna uppgiftslistan  

Ctrl + Shift + K Skapa en ny uppgift 

 

 Snabbdelar som mallar för mail  
 
Snabbdelar är ett snabbt och smidigt sätt att använda sig av standardiserad text 
som du exempelvis skickar ofta som mail eller kalenderinbjudningar. Outlook 
känner igen när du börjar skriva på en snabbdel, vilket gör att processen blir lite 
mer automatiserad än att använda signaturer (beskrivet ovan) för dina mallar. Du 
kan använda snabbdelar flera gånger i samma meddelande och tillsammans med 
dina signaturer. 

https://support.microsoft.com/sv-se/office/kortkommandon-f%c3%b6r-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd?ui=sv-se&rs=sv-se&ad=se
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1. Öppna ett nytt mail (Ctrl+Shift+M). Skriv den text som du vill skapa en 

snabbdel för i textfältet och markera sedan texten. 
2. Klicka på Infoga i menyfliksområdet och sedan på Snabbdelar.  

 

 

 
3. Välj Spara markering i snabbdelsgalleriet längst ner i menyn.  
4. Nu finns din snabbdel sparad i listan under Snabbdelar. Klicka på din 

snabbdel i listan för att lägga till den i exempelvis ett mail. Det går att lägga 
till samma snabbdel flera gånger i samma meddelande. 

5. Outlook känner igen när du börjar skriva på en snabbdel. Det visas genom att 
det dyker upp en textruta ovanför din skrivna text med en 
förhandsgranskning av din snabbdel. Använd Retur på tangentbordet för att 
infoga din snabbdel. 
 

 

 
 
 

 Använd Välj automatisktPick för mötesinbjudningar 
 
Denna funktion fungerar endast för personer inom din organisation eller företag 
och i Outlook på din dator. 

 
1. Öppna Outlook och gå till din kalender. Öppna en ny mötesinbjudan 

(Ctrl+Shift+Q) och lägg till de kollegorna ska närvara vid mötet i 
Till:/Obligatoriskt: 

2. Justera hur långt mötet ska vara med hjälp av Start- och sluttid. Lägg ingen 
vikt vid vare sig datum eller faktiskt tid som står, det är längden på mötet 
som är väsentligt.  

3. Klicka på Schemaläggningsassistenten. 

 

4. Klicka på Välj automatisktPick och sedan på Alla användare och resurser. 
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5. Schemaläggningsassistenten kommer då automatiskt hoppa till nästa 
tillgängliga tid. Återupprepa tills du hittar en tid som passar. 

 

 

 

 
 Använd FindTime för att föreslå mötestider till externa 

 

FindTime är ett Outlook-tillägg för att schemalägga möten. Organisatören kan 
skicka flera tidsalternativ via FindTime och minimera e-postmeddelanden vid 
schemaläggning. Deltagarna får sedan rösta bland de olika alternativen och när 
konsensus nås för en tid kommer tiden automatiskt att bokas upp i allas 
kalendrar. OBS! Mottagaren behöver ej ha detta tillägg. 
 
1. För att lägga till tillägget gå till din inkorg och klicka på Skaffa tillägg i högra 

hörnet.  

 
2. När du har lagt till tillägget, öppna ett nytt mail (Ctrl + Shift + M). 
3. Lista personerna som ska bjudas in till mötet i Till rutan. Du kan bjuda in 

externa och interna. 
4. Klicka sedan på New Meeting Poll. 

 
5. Ställ in hur långt möte du vill boka och välj sedan ut ett antal olika mötestider 

som du vill skicka som förslag till deltagarna. När du har valt ett antal tider 
som deltagarna ska få rösta kring väljer du Nästa. 
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Grön gubbe = En deltagare inom din organisation är tillgänglig den tiden. 
Röd gubbe = En deltagare inom din organisation är ej tillgänglig den tiden. 
Vit gubbe = deltagare utanför din organisation. Eftersom du ej har tillgång till 
deras kalender kan du inte se om de är tillgängliga.  

6. Du får en förhandsgranskning av tiderna som har valts samt att du kan ställa 
in olika inställningar för din Meeting Poll. Klicka i Teams meeting för att lägga 
till en möteslänk i inbjudan. 

 
7. Klicka på add to email för att lägga till din Meeting Poll som en länk för 

mottagarna att klicka på för att rösta på de tider som passar. 
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8. När deltagarna har fått mailet får de gå in och rösta på de valda tiderna. När 

alla har röstat och man har nått konsensus kommer en bokning ske 
automatiskt i kalendern hos alla deltagare (se bild med inställningar för att ta  
bort att mötet automatiskt bokas).

 
 
Hos organisatören av mötet kommer tiderna som har föreslagits preliminärt 
bokas upp i kalendern så att dessa tider inte lovas bort till någon annan. När 
alla röstat och konsensus har uppnåtts kommer dessa att försvinna. 
 

Teams 

 
 

 Söka i Teams  
 

Sökfunktionen i Teams är väldigt snabb och lättanvänd. Teams plockar fram 
resultat från alla platser som du har tillgång till i form av teams och kanaler, 
chattmeddelanden och namn på kontakter. Notera att Teams inte söker i tillagda 
appar och program som exempelvis OneNote.  
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1. Ställ dig i sök- och kommandorutan längst upp i Teams och ange ett ord eller 
mening. Tryck sedan på Enter. 

 

 
 

2. Välj att se resultat som är Meddelanden, Personer eller Filer genom att klicka 
på flikarna ovanför sökresultatet  
 

 
 

3. Under flikarna Meddelanden och Filer kan du sedan använda 
filtreringsfunktionen för att få en mer detaljerad träff.  

 

 

 Använd inläggen (konversationer)  
 

Varje kanal har en inläggssida där medlemmarna kan skriva och delge varandra 
information i det som Microsoft kallar för konversationer. Tanken är att det ska 
skapas konversationstrådar som det är lätta att följa. 
 
1. Gå till en kana och klicka på Ny konversation längst ned på sidan.  

 

 

 
2. En ny konversationsruta öppnas. Skriv direkt i textfältet eller använd 

funktionerna som beskrivs nedan.  
 

 

 
• @-nämn  

Använd ett @ innan en persons namn, kanalnamn eller team för att 
uppmärksamma att något ska utföras eller att information är relevant för 
den/de omnämnda. När du omnämns syns detta med en extra avisering med 
ett @. Det går även att nämna Taggar (Se Lägg till taggar i teamet). 
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• Textredigering 
Klicka på  för att öppna textredigeringen. Nu kan du lägga till en rubrik 
och exempelvis ange inlägget som viktigt (klicka på de tre prickarna), m.m. 

 
• Bifoga filer 

Klicka på  för att bifoga filer. Klicka på Bläddra bland team och kanaler för 
att länka till filer som redan laddats upp i ett av dina team. Du kan välja att 
bifoga från din OneDrive eller från din dator. Du kan också dra och släppa filer 
i textrutan som du önskar bifoga. 
 

• Emoji, GIF och Dekal* 
*Notera att användningen av dessa funktioner kan ha begränsats av IT 
avdelningen. 
 
Klicka på  för att infoga emoji i din text.  
 

Klicka på  för att infoga korta rörliga bildspel för att utrycka en känsla. 

Använd sökfunktionen för att hitta den GIF som förmedlar det du vill utrycka. 
Du kan söka på ord och meningar på flera olika språk.  
 
Klicka på  för att infoga dekaler med text och bild för att uttrycka en 
känsla.  

 
 

• Fler funktioner och appar* 
*Notera att användningen av dessa funktioner kan ha begränsats av IT 
avdelningen. 
 
Klicka på  för att komma åt flera funktioner och appar som du vill 
använda dig av i en konversation. 
  

 

 Använd meddelanden för öka synlighet  
 

Om du vill att din konversation ska sticka ut i mängden kan du ändra formatet 
från en vanlig konversation till ett Meddelande. 

 
1. Klicka på  under konversationsrutan.  

2. Klicka på Ny konversation längst upp i vänster hörn av redigeringsrutan som 
öppnas och välj Meddelande. 



   
 

 
© Effektiv Nu – all rights reserved    

Sida 10 av 14 
 

 

 
3. I meddelandet kan du lägga till en extra fetstilt rubrik, välja bakgrundsfärg 

eller -bild från din dator. Du kan också välja att Publicera  ditt meddelande i 
flera kanaler. 

 

 

4. När meddelandet skickats markeras detta med en megafon i höger hörn 

(ikonen syns även i aktivitetsflödet).  
 

Planner 

 
I Microsoft Planner kan du skapa en plan, bygga upp ett team, tilldela uppgifter och 
uppdatera status – allt i några få enkla steg. Microsoft Planner är tillgänglig för de flesta 
användare med en Microsoft 365-prenumeration för arbetet eller skola och du kommer 
åt det online eller i Microsoft Teams där det kan läggas till som en app i kanalerna. 

 Logga in på Planner 
1. Öppna din webbläsare och skriv in http://office.com/signin 

i adressfältet. Logga sedan in med det ditt Microsoft-konto. 
2. Klicka på Planner-ikonen i fältet för appar till vänster.  

  
3. Om du inte ser Planner som ett alternativ klickar du på Alla appar. En ny sida 

öppnas. Skrolla ner på sidan tills du hittar Planner ikonen.  

 

http://office.com/signin
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Mer information om Planner kan hittas på Microsofts hemsida. För att få en 
snabb inblick i hur du kan använda arbetsverktyget kan du klicka på länken nedan 
för att se en introduktionsvideo om Planner (engelska).   

(Video) Microsoft Planner: Använda Planner  

 

 Lägg till uppgifter  
 
1. Öppna din plan. 
2. Klicka på + Lägg till uppgift under den bucket du vill lägga till uppgiften i. 
3. En uppgiftsruta öppnas. Ange uppgiftsnamn, förfallodatum och ange 

vem/vilka planmedlemmar som ska ansvara för uppgiften.  

 
4. Klicka på Lägg till uppgift.   

 

 Uppgiftsinnehåll  
När du skapat en uppgift (se ovan) kan du öppna upp den och få tillgång till fler 
funktioner. Klicka på den skapade uppgiften i tavlan för att öppna redigeringsrutan.  

 

https://support.office.com/sv-se/article/video-skapa-en-plan-i-microsoft-planner-6f358ec8-cc6c-4bd8-9ea3-27b7f4f9e525?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE
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• Tilldela en uppgift  
Du kan tilldela en uppgift till en eller fler planmedlemmar. Tilldela direkt när 
du skapar uppgiften eller klicka på Tilldela högst upp i redigeringsrutna.  
  

• Lägg till etikett 
Du kan lägga till etiketter för att snabbt och enkelt se vilka uppgifter som hör 
ihop. 
 

• Ändra bucket, förlopp och prioritet   
I redigeringsrutan kan du ändra uppgiftens status genom att ändra vilken 
bucket den tillhör, var i förloppet den är och vilken prioritering den har.  
 

 

 

• Bucket 
Klicka på rutan under bucket och ange vilken bucket du vill den ska tillhöra 
 

• Förlopp 
Klicka på rutan under rubriken Förlopp och ange om uppgiften är Ej 
påbörjad, Pågående eller Slutförd.  

 
• Prioritet  

Klicka på rutan under rubriken Prioritet och ange om uppfitens prioritet är 
Brådskande, Viktig, Medium eller Låg.  

 
 

• Lägg till start- och förfallodatum 
Det är en fördel att ange start och förfallodatum för dina uppgifter, så att alla 
medlemmar får en tydlig översikt. Om du inte har angivit datum när du 
skapade uppgiften så går det bra att göra i efterhand. 

 

5. Klicka på den uppgift du vill redigera. 
6. Ange startdatum och förfallodatum 

 
7. Om uppgiften förfaller kommer visas detta med ett rött datum på 

uppgiften  
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• Checklista  
Inuti uppgiften kan skapa en checklista för uppgifternas olika delar. Klicka på 
Lägg till ett objekt.  
 
Om du önskar kan du få checklistan att synas direkt på tavlan. Klicka i Visa på 
kort till vänster om Checklistan.  

 
 

• Bifoga filer  
I varje uppgift kan du lägga till en eller flera filer som tillhör uppgiften för att 
underlätta samarbetet.  

Klicka på Lägg till bifogad fil. Välj om du vill lägga till en lokal fil på datorn, en 
länk eller en fil från ett team i Microsoft Teams. 

  
 
• Kommentera en uppgift  

I varje uppgift finns ett kommentarsfält längst ner som kan användas för att 
diskutera eller kommentera uppgifter. När du skriver en kommentar visas 
det på uppgiftskortet och i gruppkonversationen i Outlook. 
 

Power Automate 

 

Effektivisera återkommande uppgifter och skapa pappersfria processer med Microsoft 
Power Automate – så att du kan fokusera på det som är viktigast. 

 Automatisera snabbt och säkert 
Se till att alla kan skapa automatiska processer med flöden i Power Automate. Använd 
dra-och-släpp-verktyg utan kod och hundratals förbyggda anslutningsprogram som 
enkelt automatiserar repetitiva, monotona uppgifter. 

https://powerautomate.microsoft.com/sv-se/
https://powerautomate.microsoft.com/sv-se/
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 Power Automate mallar 
Automatisera uppgifter eller processer mellan anslutningsprogram med hjälp av 
fördefinierade eller anpassade mallar för molnflöden i Power Automate. Utforska 
hundratals möjligheter och upptäck vad som går att göra. 

Du hittar färdiga Power Automate mallar här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://powerautomate.microsoft.com/sv-se/templates/

