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Kortkommandon – Allmänna i Windows 7   

Kortkommando Aktivitet 

F1 Visa Hjälp 

CTRL + C Kopiera det markerade objektet 

CTRL + X Klippa ut det markerade objektet 

CTRL + V Klistra in det markerade objektet 

CTRL + Z Ångra en åtgärd 

CTRL + Y Göra om en åtgärd 

DELETE 
Ta bort det markerade objektet och flytta det till 

papperskorgen 

SKIFT + DELETE 
Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det 

till papperskorgen 

F2 Byta namn på det markerade objektet 

CTRL + HÖGERPIL Flytta markören till början av nästa ord 

CTRL + VÄNSTERPIL Flytta markören till början av det föregående ordet 

CTRL + NEDPIL Flytta markören till början av nästa stycke 

CTRL + UPPIL Flytta markören till början av det föregående stycket 

CTRL + SKIFT med en piltangent Markera ett textblock 

SKIFT med en piltangent 
Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på 

skrivbordet eller markera text i ett dokument 

CTRL med en piltangent + BLANKSTEG 
Markera flera enskilda objekt i ett fönster eller på 

skrivbordet 

CTRL + A Markera alla objekt i ett dokument eller fönster 

F3 Söka efter en fil eller mapp 

ALT + RETUR Visa det markerade objektets egenskaper 

ALT + F4 
Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva 

programmet 

ALT + BLANKSTEG Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret 

CTRL + F4 
Stänga det aktiva dokumentet (i program där det går 

att ha flera dokument öppna samtidigt) 

ALT + TABB Växla mellan öppna objekt 

CTRL + ALT + TABB 
Växla mellan öppna objekt med hjälp av 

piltangenterna 
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Kortkommando Aktivitet 

Windows-tangenten + TABB 
Växla mellan programmen i Aktivitetsfältet med hjälp 

av Windows Flip 3-D 

CTRL + Windows-tangenten + TABB 

Använda piltangenterna för att växla mellan olika 

program i Aktivitetsfältet genom att 

använda Windows Flip 3-D 

ALT + ESC Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats 

F6 
Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på 

skrivbordet 

F4 Visa adressfältet i Utforskaren 

SKIFT + F10 Visa snabbmenyn för det markerade objektet 

CTRL + ESC Öppna Start-menyn 

ALT + understruken bokstav Öppna den motsvarande menyn 

ALT + understruken bokstav 
Utföra menykommandot (eller ett annat understruktet 

kommando) 

F10 Aktivera menyraden i det aktiva programmet 

HÖGERPIL Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny 

VÄNSTERPIL 
Öppna nästa meny till vänster eller stänga en 

undermeny 

F5 Uppdatera det aktiva fönstret 

ALT + UPPIL Visa mappen en nivå upp i Utforskaren 

ESC Avbryta den pågående aktiviteten 

CTRL + SKIFT + ESC Öppna Aktivitetshanteraren 

SKIFT när du sätter in en CD Förhindra att CD:n startas automatiskt 

 

K ortkommandon – Hjälpmedel 

Kortkommando Aktivitet 

Höger SKIFT i åtta sekunder Aktivera/inaktivera Filtertangenter 

Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN Aktivera/inaktivera Högkontrast 

Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK Aktivera/inaktivera Mustangenter 

SKIFT fem gånger Aktivera/inaktivera Tröga tangenter 

NUM LOCK i fem sekunder Aktivera/inaktivera Låstangenter 

Windows-tangenten + U Öppna Hjälpmedelscenter 



 

[Kortkommandon i Windows 7 – Tips & Trix] http://www.lerberg.se 

 

Kortkommandon – Dialogrutor 

Kortkommando Aktivitet 

CTRL + TABB Gå framåt genom flikarna 

CTRL + SKIFT + TABB Gå bakåt genom flikarna 

TABB Gå framåt genom alternativen 

SKIFT + TABB Gå bakåt genom alternativen 

ALT + understruken bokstav 
Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är 

kopplat till bokstaven 

RETUR 
Välja ett markerat kommando utan att klicka med 

musen. Fungerar för många kommandon. 

BLANKSTEG 
Markera eller avmarkera en kryssruta om det aktiva 

alternativet är en kryssruta 

Piltangenter 
Markera en knapp om det aktiva alternativet är en 

grupp med alternativknappar 

F1 Visa Hjälp 

F4 Visa objekten i den aktiva listan 

BACKSTEG 

Öppna mappen på nivån ovanför om en mapp är 

markerad i någon av dialogrutorna Spara som och 

Öppna 

Kortkommandon – Windows-tangenten 

Kortkommando Aktivitet 

Windows-tangenten  Öppna eller stänga Start-menyn 

Windows-tangenten + PAUSE Visa dialogrutan Egenskaper för System 

Windows-tangenten + D Visa skrivbordet 

Windows-tangenten + M Minimera alla fönster 

Windows-tangenten + SKIFT + M Återställa minimerade fönster på skrivbordet 

Windows-tangenten + E Öppna Dator 

Windows-tangenten + F Söka efter en fil eller mapp 

CTRL+Windows-tangenten + F Söka efter datorer (om du är i ett nätverk) 

Windows-tangenten + L Låsa datorn eller växla användare 

Windows-tangenten + R Öppna dialogrutan Kör 
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Kortkommando Aktivitet 

Windows-tangenten + T Växla mellan program i Aktivitetsfältet 

Windows-tangenten + TABB 
Växla mellan programmen i Aktivitetsfältet med hjälp 

av WindowsFlip 3-D 

CTRL + Windows-tangenten + TABB 

Använda piltangenterna för att växla mellan olika 

program i Aktivitetsfältet genom att 

använda Windows Flip 3-D 

Windows-tangenten + BLANKSTEG 
Placera alla gadgets längst fram och 

markera WindowsSidpanelen 

Windows-tangenten + G Växla mellan gadgets på Sidpanelen 

Windows-tangenten + U Öppna Hjälpmedelscenter 

Windows-tangenten + X Öppna Windows mobilitetscenter 

Windows-tangenten med valfri 

nummertangent 

Öppna den genväg i fältet Snabbstart som är i den 

position som stämmer med siffran. Använd 

t.ex.Windows-tangenten +1 när du vill starta den 

första genvägen på menyn Snabbstart. 

 

 

Kortkommandon – Utforskaren 

Kortkommando Aktivitet 

CTRL + N Öppna ett nytt fönster 

END Visa nederdelen i det aktiva fönstret 

HOME Visa överdelen i det aktiva fönstret 

F11 Maximera eller minimera det aktiva fönstret 

NUM LOCK + ASTERISK (*) på det 

numeriska tangentbordet 
Visa alla undermappar i den markerade mappen 

NUM LOCK + PLUSTECKEN (+) på det 

numeriska tangentbordet 
Visa innehållet i den markerade mappen 

NUM LOCK + MINUSTECKEN (-) på det 

numeriska tangentbordet 
Dölja den markerade mappen 

VÄNSTERPIL 
Dölja innehållet i den markerade mappen (om den är 

utökad) eller markera den överordnade mappen 

ALT + VÄNSTERPIL Visa den föregående mappen 

HÖGERPIL Visa den markera mappens innehåll (om den är dold) 
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Kortkommando Aktivitet 

eller markera den första undermappen 

ALT + HÖGERPIL Visa nästa mapp 

ALT + D Markera adressfältet 

Kortkommandon – Windows Sidpanelen 

Kortkommando Aktivitet 

Windows-tangenten + BLANKSTEG 
Placera alla gadgets längst fram och markera 

Sidpanelen 

Windows-tangenten + G Växla mellan gadgets på Sidpanelen 

TABB Växla mellan kontroller på Sidpanelen 

 

 

Kortkommandon – Fotogalleriet 

Kortkommando Aktivitet 

CTRL + F Öppna fönstret Rätta till 

CTRL + P Skriva ut den markerade bilden 

RETUR Visa den markerade bilden i större storlek 

CTRL + I Öppna eller stänga fönstret Information 

CTRL + PUNKT (.) Rotera bilden medsols 

CTRL + KOMMA (,) Rotera bilden motsols 

F2 Byta namn på det markerade objektet 

CTRL + E Söka efter ett objekt 

ALT + VÄNSTERPIL Gå bakåt 

ALT + HÖGERPIL Gå framåt 

PLUSTECKEN (+) Zooma in eller ändra storlek på miniatyren 

MINUSTECKEN (-) Zooma ut eller ändra storlek på miniatyren 

CTRL + B Bästa anpassning 

VÄNSTERPIL Markera det föregående objektet 

NEDPIL Markera nästa objekt eller rad 

UPPIL Föregående objekt (Easel) eller föregående rad 
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Kortkommando Aktivitet 

(miniatyr) 

PGUP Föregående skärm 

PGDN Nästa skärm 

HOME Markera det första objektet 

END Markera det sista objektet 

DELETE Flytta det markerade objektet till papperskorgen 

SKIFT + DELETE Ta bort det markerade objektet permanent 

VÄNSTERPIL Dölja noden 

HÖGERPIL Expandera noden 

Kortkommandon – Video 

Kortkommando Aktivitet 

J Gå en ruta framåt 

K Göra paus i uppspelningen 

L Gå en ruta bakåt 

I Ställa in starttrimningspunkten 

O Ställa in sluttrimningspunkten 

M Dela ett klipp 

HOME Stoppa och spola tillbaka till starttrimningspunkten 

ALT + HÖGERPIL Gå vidare till nästa ruta 

ALT + VÄNSTERPIL Gå bakåt till den föregående rutan 

CTRL + K Stoppa och spola tillbaka uppspelningen 

CTRL + P Spela från den aktuella platsen 

HOME Flytta starttrimningspunkten 

END Gå till sluttrimningspunkten 

PGUP 
Söka efter delningspunkten närmast före den aktuella 

platsen 

PGDN 
Söka efter delningspunkten närmast efter den aktuella 

platsen 
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Kortkommandon – Hjälpprogrammet 

Kortkommando Aktivitet 

ALT + N Visa innehållsförteckningen 

ALT + D Öppna Anslutningsinställningar-menyn 

F10 Öppna Alternativ-menyn 

ALT + VÄNSTERPIL Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet 

ALT + HÖGERPIL Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visar) 

ALT + A Visa kundsupportsidan 

ALT + HOME Visa startsidan Hjälp och support 

HOME Gå till början av ett avsnitt 

END Gå till slutet av ett avsnitt 

CTRL + F Söka i det aktuella avsnittet 

CTRL + P Skriva ut ett avsnitt 

F3 Gå till rutan Sök 

 

[Källa: Microsoft] 


