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Infoga en signerad rapport i Word eller Excel 
Nedan följer instruktioner hur du infogar en digitalt signerad rapport i Word eller Excel samtidigt som 
du behåller möjligheten för slutkunden att verifiera den digitala signaturen. 

Detta kan ske i två steg, först infogas rapporten visuellt och sedan kan rapporten infogas igen men då 
som en tydlig PDF-ikon. Ett alternativ till att infoga den två gånger kan vara att beskriva i rapporten 
hur du kan verifiera signaturen genom att högerklicka och välja att öppna rapporten i ens PDF-läsare, 
eller dubbelklicka på den. 

Infoga rapporten visuellt 
1. Ställ markören på önskat ställe 
2. Välj Infoga (Insert) i huvudmenyn 
3. Klicka på Objekt (Object) 

 

 
 

4. Välj Skapa från fil (Create from file) 
5. Klicka på Bläddra (Browse) 
6. Leta reda på den signerade rapporten och markera den 
7. Lämna ”Länk till fil” (Link to file) och ”Visa som ikon” (Display as icon) omarkerade, tryck OK 

 

 
8. Filen är nu infogad i dokumentet, inte bara som bild utan i praktiken inbakad i sitt 

originalutförande, d.v.s. fortfarande digitalt signerad.  
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Skapa en ikon 
Du kan skapa en ikon av en infogad rapport också, vilket kanske kan vara tydligare för den som ska 
läsa rapporten. Ikonen skapas på samma sätt som vid Infoga rapporten visuellt här tidigare, men att 
valet ”Visa som ikon” (Display as Icon) markeras. Se nedanstående exempel. 

Exempelrapport 
Här är min egen del av rapporten. 

 

Verifiera rapporten 
För att verifiera den digitalt signerade rapporten, högerklicka på rapporten och öppna den i din PDF-
läsare, vanligtvis Adobe Acrobat Reader. Alternativt dubbelklicka på rapporten. Den digitala 
signeringen ska vara synlig i dokumenthuvudet och kan granskas i detalj via ikon i sidomenyn. 
 

 

Alternativet är att skapa en ny infogning med en tydlig PDF-ikon 
Här kan du öppna den digitalt signerade rapporten för verifiering.  
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Här börjar ALS digitalt signerade rapport 
Här är ALS digitalt signerade rapport infogad 
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