
 

Kortkommandon i OneNote 
Funktionstangenter 
F1 Hjälp 
SKIFT+F2 Visa egenskaper för 

anteckningsbok 
ALT+F4 Stäng programfönstret 
F6 Visa kortkommandon 
F7 Stavningskontroll 
SKIFT+F7 Synonymordbok 
ALT+F8 Infoga/Kör Makro 
F9 Synkronisera ändringar i alla 

delade anteckningsböcker 

SKIFT+F9 Synkronisera ändringar i den 
aktuella delade 
anteckningsboken 

F10 Visa kortkommandon 
SKIFT+F10 Visa högerklicksmenyn 
CTRL+F10 Visa kortkommandon 
F11 Aktivera eller inaktivera 

helsidesvyn 
 
OneNote och Outlook 
CTRL+SKIFT+E Skicka markerade sidor i ett 

e-postmeddelande 
CTRL+SKIFT+1 Skapa en Uppgift i Outlook från 

den markerade anteckningen 
CTRL+SKIFT+2 Skapa en Imorgon-uppgift i 

Outlook från den markerade 
anteckningen 

CTRL+SKIFT+3 Skapa en Den här veckan-uppgift 
i Outlook från den markerade 
anteckningen 

CTRL+SKIFT+4 Skapa en Nästa vecka-uppgift i 
Outlook från den markerade 
anteckningen 

CTRL+SKIFT+5 Skapa en Inget datum-uppgift i 
Outlook från den markerade 
anteckningen 

CTRL+SKIFT+K  Öppna den markerade 
Outlook-uppgiften 

CTRL+SKIFT+9 Märka den markerade 
Outlook-uppgiften som slutförd 

CTRL+SKIFT+0 Ta bort den markerade 
Outlook-uppgiften  

 
Formatering (eng) 
CTRL+F  Fetstil (CTRL+B) 
CTRL+K Kursiv (CTRL+I) 
CTRL+U Understruket 
CTRL+L Vänsterjusterat stycke 
CTRL+R Högerjusterat stycke 
Tab Minska punktlistenivå 
SKIFT+Tab Öka punktlistenivå 
CTRL+SKIFT+H 
eller 
CTRL+ALT+H 

Ge den markerade texten en gul 
färgöverstrykning 

CTRL+SKIFT+C Kopiera den markerade textens 
formatering (Hämta format) 

  

CTRL+SKIFT+V Klistra in formatering på den 
markerade texten (Hämta 
format) 

CTRL+ 
BINDESTRECK 

Göra den markerade texten 
genomstruken (av/på) 

CTRL+SKIFT+= Använda upphöjd text (av/på) 
CTRL+= Använda nedsänkt text (av/på) 
CTRL+PUNKT Tillämpa eller ta bort punktlistan 

från det markerade stycket 
CTRL+ 
SNEDSTRECK 

Göra om markeringen till en 
numrerad lista (av/på) 

CTRL+ALT+1  
(2,3 osv) 

Tillämpa formatet Rubrik 1 på 
den aktuella anteckningen 

CTRL+SKIFT+N Tillämpa formatet Normal på den 
aktuella anteckningen 

ALT+SKIFT+ 
HÖGERPIL 

Lägga in ett styckeindrag från 
vänster 

ALT+SKIFT+ 
VÄNSTERPIL 

Ta bort ett styckeindrag från 
vänster 

CTRL+L Vänsterjustera det markerade 
stycket 

CTRL+SKIFT+> Öka teckenstorleken för den 
markerade texten 

CTRL+SKIFT+< Minska teckenstorleken för den 
markerade texten 

CTRL+SKIFT+N Ta bort all formatering som 
tillämpats på den markerade 
texten 

CTRL+SKIFT+R Visa eller dölja linjering på den 
aktuella sidan 

SKIFT+DRA Dra i kanten av det textstycke du 
vill kombinera med ett annat, håll 
ner SKIFT och dra ihop dem 

 
Förflyttning 
ALT+ 
VÄNSTERPIL 

Gå till nästa platshållare på en 
sida 

ALT+VÄNSTERPIL Gå till föregående platshållare på 
en sida 

PIL UPP En rad upp 
PIL Ner  En rad ner 
CTRL+PIL UPP Ett stycke upp 
CTRL+PIL NED Ett stycke ner 
CTRL+PIL 
VÄNSTER 

Ett ord åt vänster 

CTRL+PIL 
VÄNSTER 

Ett ord åt höger 

PAGE DOWN Ett fönster ner 
PAGE UP Ett fönster upp 
HOME Början av raden 
END Slutet av raden 
CTRL+HOME Början av platshållaren 
CTRL+END Slutet av platshållaren 
CTRL+PAGE 
DOWN 

Nästa sida 

CTRL+PAGE UP Föregående sida 
  



 

SKIFT+PIL Kombinationen SKIFT och för-
flyttning betyder Markera. T.ex. 
SKIFT+PIL+Höger = Markera 
ett tecken åt höger 

ALT+PGDN Gå till den sista sidan i den 
synliga uppsättningen flikar 

ALT+PGUP Gå till den första sidan i den 
synliga uppsättningen flikar 

Enter Öppna en hyperlänk. 
Obs! Markören måste placeras i 
den formaterade 
hyperlänktexten 

CTRL+PIL UPP Gå till föregående stycke 
END Gå till slutet av raden 
HÖGERPIL Flytta markören ett tecken till 

höger 
PGDN Rulla den aktuella sidan nedåt 
PGUP Rulla den aktuella sidan uppåt 
VÄNSTERPIL Flytta markören ett tecken till 

vänster 
CTRL+PGDN Gå till nästa sida i avsnittet 
CTRL+PGUP Gå till föregående sida i avsnittet
CTRL+PIL NED Gå till nästa stycke 
  
Flaggor  
CTRL+1  Använda flaggan Att göra 

(av/på) 
CTRL+2 Använda flaggan Viktigt (av/på) 
CTRL+3 Använda flaggan Fråga (av/på) 
CTRL+4 Använda flaggan Kom ihåg 

(av/på) 
CTRL+5 Använda flaggan Definition 

(av/på) 
CTRL+6 (7,8,9) Använda en egen flagga (av/på) 
CTRL+0 Ta bort alla flaggor från de 

markerade anteckningarna 
 

Övriga användbara kommandon 
ALT+N+F Infoga fil 
Backspace/ 
Bakåtsteg 

Radera ett tecken åt vänster 

CTRL +X Klipp ut 
CTRL+A Markera alla objekt. 

Obs! Tryck på CTRL+A flera 
gånger om du vill utöka 
markeringens omfång 

CTRL+ALT+[ Minska indragsnivån för den 
aktuella sidflikens etikett 

CTRL+ALT+] Öka indragsnivån för den 
aktuella sidflikens etikett 

CTRL+ALT+D Docka OneNote vid sidan av ett 
annat program på skärmen 

CTRL+ALT+E Dra i kanten av det textstycke 
du vill kombinera med ett annat, 
håll ner SKIFT och dra ihop dem 

CTRL+ALT+N Skapa en ny sida på samma nivå 
nedanför den aktuella sidfliken 

CTRL+ALT+R Ny kolumn till höger om den du 
står i 

Ctrl+ALT+V Klistra in special 
CTRL+B Sök på denna sida 
CTRL+Backspace 
CTRL+Bakåtsteg 

Radera ett ord åt vänster 

Ctrl+C Kopiera 
CTRL+Delete Radera ett ord åt höger 
CTRL+E Flytta insättningspunkten till 

sökrutan för att söka igenom alla 
anteckningsböcker 

Pil Ned Sök nästa 
CTRL+END Rulla till den aktuella sidans slut 
CTRL+HOME Rulla till den aktuella sidans 

start 
CTRL+I Infoga en hyperlänk 
CTRL+M Öppna ett nytt OneNote-fönster 
CTRL+N Lägga till en ny sida i slutet av 

det markerade avsnittet 
CTRL+O Öppna en anteckningsbok 
Ctrl+O Öppna 
CTRL+P Skriva ut den aktuella sidan 
Ctrl+P Skriv ut 
Ctrl+S Spara 
CTRL+SKIFT+ 
ALT+N 

Skapa en ny undersida nedanför 
den aktuella sidan 

CTRL+SKIFT+ 
TABB 

Flytta till föregående avsnitt 

CTRL+SKIFT+* Utöka eller dölja flikarna i en 
sidgrupp 

CTRL+SKIFT+[ Utöka bredden på sidfliksfältet 
CTRL+SKIFT+] Minska bredden på sidfliksfältet 
CTRL+SKIFT+A  Markera den aktuella sidan. 

Om den markerade sidan ingår i 
en grupp trycker du på CTRL+A 
om du vill markera alla sidor i 
gruppen 

CTRL+SKIFT+M Öppna ett litet OneNote-fönster 
för en sidoanteckning 

CTRL+SKIFT+T Flytta insättningspunkten till 
sidans rubrik 

CTRL+T Skapa ett nytt avsnitt 
CTRL+TABB Flytta till nästa avsnitt 
CTRL+Y Upprepa 
CTRL+Z Ångra 
Delete Radera ett tecken åt höger 
ESC Avbryt. T.ex. Stänga sökningen 

och återgå till sidan 
SHIFT+ Enter Ny rad 
SKIFT+ALT+ 
PIL NED 

Flytta den markerade sidfliken 
nedåt 

SKIFT+ALT+ 
PIL UPP 

Flytta den markerade sidfliken 
uppåt 

  
Windows tangenten 
WIN+ALT+N Öppna ett litet OneNote-fönster 

för en sidoanteckning 
WIN+ SKIFT+S Skärmkopia 
  
 


