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Office 2016 - Nyheter i korthet 

Gemensamma nyheter i Office 2016 programmen 

Färgteman 
Office 2013 upplevdes av många 
som blekt.  

Nu har Microsoft infört nya 
färgteman i Word, PowerPoint, 
Excel, OneNote, Outlook, Access, 
Project, Visio och Publisher.  

Varje program har en egen färg 
och det finns färgteman med 
högre kontrast för synskadade.  

Smart sökning   

I Word, Excel och PowerPoint 
finns nu funktionen Smart 
sökning på menyfliken Granska.  

1. Markera ett eller flera ord. 
2. Högerklicka och välj Smart 

uppslag. 
3. Acceptera policyn och få 

sökresultat från Bing. 

Tips!  
I OneNote heter funktionen Slå 
upp. 

 

Menyvalet Öppna  

Du kommer nu lättare åt dina filer 
då knappen Bläddra under 
menyn Arkiv har fått en bättre 
placering för lättare åtkomst av 
Utforskaren. 

Som tidigare går det att ”nåla” fast 
de dokument du jobbar i ofta så 
att de ligger kvar överst i listan, 
över de dokument du använt 
senast. 
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Samtidig redigering 

 

Historik för 
delade dokument 

När Word, PowerPoint och 
OneNote dokument är sparade i, 
OneDrive för företag eller 
SharePoint går det att Dela och 
även redigera samtidigt i dokument 
i de installerade Office- 
programmen och Office Online i 
din webbläsare. 

Dela finner du uppe till höger i 
programfönstret. 

Microsoft har förbättrat 
historiken för delade dokument 
i OneDrive och SharePoint. 

Via menyn Arkiv och Historik 
kan du se en fullständig lista 
över ändringar som har gjorts i 
delade arbetsböcker.  

Här kommer du även åt 
tidigare versioner. 

Dela med Skype 

 

Dela ett dokument via Skype via 
Dela på meny Arkiv och börja 
chatta och redigera i dokumentet 
direkt. 

 

Nya hjälpfunktionen – Berätta 

Frågetecknet har bytts ut mot ett 
hjälpfält, till höger i menyområdet i 
Word, PowerPoint, Excel, Outlook, 
Project, Visio och Access. 

Skriv in vad du vill ha hjälp med i 
hjälpfältet Berätta vad du vill 
göra och du får hjälp med att: 

• Hitta matchande menyval. 

• Slå upp ordet i Microsoft Hjälp.  
• Söka smart med Bing på 

internet. 

 

 
 
Välj funktion direkt från listan som visar matchande menyval och Hjälp 
alternativ, när du använder den nya hjälpen Berätta. 

v 
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Pennekvationer 

 

Nu går det att skapa 
pennekvationer i både Word, 
Excel och PowerPoint som man 
tidigare kunnat göra i OneNote. 

Du hittar Pennekvationer under 
valet Ekvationer på menyfliken 
Infoga. 

Arbeta med alla Office program, på olika enheter   

Lagra dina dokument på OneDrive och du kan visa 
och redigera Word, PowerPoint, Excel, OneNote och 
Outlook – dokument i webbläsare, läsplattor och på 
Windows- Android- och Apple-enheter.  

Programmen har ett enhetligt utseende och välbekant 
användargränssnitt.  

 

Listan senaste dokument 

Listan med dina senaste använda dokument följer 
med dig oavsett vilken enhet du använder. 

 

Nya 
diagramtyper  

 

Visualisera ekonomiska 
och hierarkiska data, 
och framhäv statistiska 
egenskaper för data 
med nya diagramtyper i 
Word, PowerPoint och 
Excel med Treemap, 
Vattenfall, Pareto, 
Histogram, Låddiagram 
och Soldiagram. 



 

© DataPortföljen 4 (4) www.dataportfoljen.se 
 

Färgformat Automatisk bildrotation 

Det finns flera nya fyllningar till figurer, bland annat 
några halvtransparenta färgteman. 

 

När du infogar en bild i Office, kan programmen 
automatiskt rotera bilden, för att matcha kamerans 
orientering när bilden togs. 

 

Upplösning/zoomning 

 

Office 2016 versionen har stöd för 250 % och 300 % 
zoomingsinställningar för skärmar med hög PPI, så att 
dina Office-dokument ser bra ut på större skärmar. 

Zooming hittar du på menyfliken Visa. 

Pekskärmar 

Alla Office 2016 program är nu optimerade för 
pekskärmar. 

Ritfunktion 

Om du använder en enhet med pekskärm, visas menyfliken Rita i Word, Excel och PowerPoint precis som i 
OneNote. Här finns olika ritverktyg som du kan använda för att utföra olika uppgifter. 

 
 

 


