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Inställningar

2

Detta är det tomma redigeringsbordet som visas när du startat InDesign. Vilka 
paneler som visas beror på vilka du hade framme när du stängde av programmet 
senast.

Kontrollpanelen

Panelen Verktyg

Komprimerade paneler



© Skandinaviska Databöcker AB8

2 Inställningar

InDesign CS3 grundkurs

Allmänna redigeringsinställningar för samtliga nya dokument
Innan du börjar arbeta ska du göra en del inställningar. Det är långt ifrån 
säkert att InDesigns grundinställningar passar ditt arbetssätt eller ens svenska 
typografiska krav. 

1.  Starta InDesign. Se till att redigeringsbordet är tomt dvs. att du inte har 
något dokument öppet.

Du kan göra dina inställningar i InDesign på två sätt. Gör du inställningarna 
utan att ha öppnat något dokument dvs. från ett tomt redigeringsbord, gäller 
de inställningar du gör alla dokument tills du ändrar på nytt från det tomma 
monteringsbordet.

Inställningar som du gör med ett dokument öppet, dvs. med ett papper på mon-
teringsbordet, kommer att gälla endast detta dokument.

2. Klicka på Redigera och välj Inställningar, Allmänna.

Vid Sidnumrering har du två alternativ, Avsnittsnumrering och Absolut num-
rering. 

Avsnittsnumrering använder du om du har olika sidnumrering i ett dokument 
t.ex. en inledning med romerska siffror och sedan huvuddelen av dokumentet 
med arabiska siffror.

Absolut numrering innebär att alla sidor får löpande numrering med början 
från första sidan i dokumentet.
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Vid Teckensnittsöverföring och -inbäddning bestämmer du när hela tecken-
snitt eller del därav automatiskt ska bäddas in i dokumentet. Tänk dock på att 
inte alla teckensnitt är ”fria” och kan hanteras hur som helst.

Knappen Återställ alla varningsmeddelanden visar följande uppmaning: Gör 
du något galet som InDesign inte vill vara med om visas en varningsruta och 
längst ner till vänster i denna varning finns en möjlighet att markera Visa inte 
igen.

3. Växla till Gränssnitt (alternativet under Allmänt).

Vid Verktygstips anger du hur snabbt dessa ska visas när du pekar på ett verk-
tyg med musen. Du kan även stänga av den funktionen helt.

Vid Svävande verktygspanel kan du bestämma hur verktygspanelen ska visas, 
dubbel kolumn som är förinställt, enkel kolumn eller enkel rad. Det finns ing-
enting i dialogrutan Inställningar, Allmänt eller Gränssnitt som du behöver 
ändra, men jag har ändå gått igenom den för det är bra att veta var man ändrar 
t.ex. panelen Verktygs utseende.

Text
4. Klicka på Text för att gå vidare bland 

inställningarna. (Se bilden till höger.)

I inställningsfältet till höger i dialogrutan 
anger du följande inställningar:

Vid Alternativ för text 
bocka för kommandot 
Använd typografiska citat-
tecken. Då får du dig rik-
tiga sådana dvs: ” 
Följande tecken: " är 
symbolen för tum och får 
absolut inte användas som 
citattecken!

Bocka även för alternativen 
Använd automatiskt rätt 
optisk storlek.
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Detta innebär att InDesign justerar teckenmellanrummen så att det ser riktigt 
ut samt Markera rader genom att trippelklicka och Justera textattribut vid 
skalförändring. 

Använd radavstånd för hela stycken är ju inte alls säkert att man vill ha så 
markera inte det alternativet.

Markera inte Skapa länkar vid montering av text- och kalkylarksfiler. Det 
ställer bara till problem om man länkar filer till ett dokument, det är bättre att 
bädda in dem. 

Dra och släppa text 
Du kan använda musen för att dra och 
släppa text i InDesign. För att göra det 
måste du aktivera funktionen Aktivera 
i layoutvyn via Redigera, Inställningar,                              
Text.

Den text du vill flytta måste markeras med textverktyget. Håll sedan muspeka-
ren över texten tills följande ikon visas:

Nu kan du dra texten. Ett lodrätt streck kommer att visa var texten hamnar när 
du släpper musknappen.

Disposition
5.  Klicka på Disposition. Dialogrutan Disposition visas:

Disposition innebär att InDesign kommer att, med hjälp av färgöverstrykning, 
påvisa felaktigheter. (Dessa färgmarkeringar visas bara på skärmen, de skrivs 
alltså inte ut. Du väljer om du vill åtgärda problemet eller ignorera det.) 
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Uppstår t.ex. Felaktiga radbyten eller Felaktiga mellanrum visas detta med en 
gul färgmarkering. Förutsättningen är att du bockat för rutorna. 

Ersatta teckensnitt  innebär att om du flyttar ditt dokument till en annan dator 
som inte har samma teckensnittsuppsättning som den första datorn byts ett 
saknat teckensnitt ut. Detta är mycket vanligare än du tror så låt denna ruta 
vara förbockad. Då gör InDesign dig uppmärksam på vad som hänt. Samma 
sak gäller Ersatta tecken samt Anpassad spärra/knip och kerning.

Genom att bocka för Justera text nära objekt kan du justera den figursatta 
texten.

Måttenheter och skalsteg
6.  Klicka på Måttenheter och skalsteg.

I denna dialogruta anger du vilket måttsystem du vill arbeta efter och måttin-
delningen på linjalerna. 

Alternativen du har till förfogande visas i marginalen. I denna bok används 
millimeter.

Väljer du alternativet Anpassad blir rutorna till höger om Våg- respektive 
Lodrät aktiva.

Vill du byta Linjalenheter under pågående arbete, peka på någon av linjalerna 
och högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Mac). En snabbmeny visas 
och du kan välja önskat alternativ.

Vill du ändra måttsystem tillfälligt t.ex. för att skriva in ett värde i en panel 
eller dialogruta är det viktigt att känna till de olika beteckningarna.


