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Vad är LaTeX? 

•  Formaterar och typsätter professionella och 
akademiska dokument 

•  Innehåll separeras från utseende 
•  Använder mallar med formatering 
•  Byte av utseende på ett dokument kräver oftast bara 

byte av mall 
•  Enkel (automatisk) hantering av t.ex. 

innehållsförteckning och referenser 



Vad är LaTeX? 

•  Bygger på taggar likt HTML/CSS 
•  Taggar berättar vad du vill göra, vid kompilering 

skapas dokumentet 
•  Figurer och formler ser oftast bättre ut än i 

ordbehandlare, och är lättare att placera korrekt 
•  Färdiga mallar för var du vill publicera: 

•  IEEE 
•  AAAI 
•  … 



Vad är LaTeX? 

•  Använd en mall för arbetsdokument, byt till korrekt 
mall när du är klar 

•  Kan kräva lite handpåläggning beroende på 
marginaler etc. 

•  Massor av paket för avancerade funktioner, t.ex. 
programkod och formler 



För- och nackdelar 

•  För: 
•  Snygga dokument, speciellt formler och figurer 
•  Enkelt att byta utseende 
•  Automatisk hantering av  

referenser etc. 
•  Deterministiskt! 

•  Emot: 
•  Krångligt att komma in i 
•  Vissa saker är krångliga att få till 
•  Ändring av mallar kräver detaljerade kunskaper 
•  Genererar PDF. Begränsade möjligheter till spårning av 

ändringar 



När ska man använda LaTeX?  



Ladda ner LaTeX 

•  Skillnad mellan LaTeX kompilatorn och editor 
•  Windows: 

•  MiKTeX (www.miktex.org) - Kompilator 
•  TeXnicCenter (www.texniccenter.org) - Editor 
•  Texmaker (www.xm1math.net/texmaker) - Editor 

•  Mac: 
•  MacTeX (www.tug.org/mactex) – Kompilator 
•  Texmaker (www.xm1math.net/texmaker) - Editor 

•  Linux: 
•  Finns i regel paket för respektive distribution 

•  Online: 
•  LaTeX Base (https://latexbase.com/)  



Texmaker 



Hjälpresurser 

•  Allt och lite till 
•  http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/  

•  Specialtecken och symboler 
•  http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Accents  

•  Matematik och formler 
•  http://web.ift.uib.no/Fysisk/Teori/KURS/WRK/TeX/

symALL.html  



Hjälpresurser 

LaTeX bibeln 



Vi börjar med ett exempel 



Kompilering 



Kompileringsalternativ 

•  latex 
–  Dokument (.tex) till DVI 
–  Kan hantera EPS (Encapsulated Postscript) bilder 

•  pdflatex 
–  Dokument (.text) till PDF 
–  Kan inte hantera EPS bilder 

•  dvipdfm 
–  DVI till PDF 
–  Om du måste ha EPS bilder i en PDF 

•  Quick Build 
–  Konfigurerbar (default pdflatex + View PDF) 



Observera 

•  Kompilering genererar PDF över ett pass 
•  Referenser (interna/externa) genereras till en 

separat fil (.bbl) 
•  Figure \ref{chap1:diagram} 

•  Därför måste du kompilera minst två (ibland tre) 
gånger om du har referenser 

1.  PDF skapas men ingen referensfil hittas och inkluderas. Alla 
referenser ser ut som ”Figure ??”. Referensfil (.bbl) skapas 

2.  Nu hittas referensfilen som inkluderas 



Tumregel 

•  Hittar du ”Figure ??” eller ”[?]” i PDF dokumentet? 
–  Kompilera igen 

•  Fortfarande fel?  
–  Kompilera igen (tredje passet) 

•  Fortfarande fel?  
–  Då har du förmodligen skrivit fel tagg eller gjort något annat 

fel 



Status/fel/log 

•  Det är ofta väldigt svårt att tolka output och 
felmeddelanden från kompilatorn 

•  Ofta hjälper editorn till att tolka vad som är fel 
•  Felsökning kan dock ofta vara problematiskt… 



Status/fel/log 

•  \author{Johan Hagelb\"{ack} 
–  Saknas en måsvinge efter a 



Resultatet 



Macros och parametrar 

\documentclass[twocolumn]{article} 
•  Macro börjar med \ och sen namnet på macrot 
•  Sen följer alternativ, [ ] 
•  Därefter parametrar, { } 

•  Reserverade tecken: 
# $ % ^ & _ { } ~ \ 

•  … får vi lösa med: 
 \# \$ \% \textasciicircum{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash{} 



Text i två kolumner 



Resultatet 



Kapitel, formatering etc. 

Kapitel och underkapitel 



Kapitel, formatering etc. 

Textstilar. 
\\ anger radbrytning 



Kapitel, formatering etc. 

Reserverade tecken 



Kapitel, formatering etc. 

Formler 



Resultatet 



Figurer 

•  Alternativ: 
•  [h!tbp]  
•  "here", "put it here, you bastard!", "top", "bottom", och på separat sida. 

•  Annars kan LaTeX placera bilden där den tycker den passar, 
vilket inte alltid är var du vill… 

Skapa figursektion 



Figurer 

Storlek (90% av kolumbbredden). 
 
width=n.nn\columnwidth – Två kolumner 
width=n.nn\textwidth – En kolumn 
{figure*} – Visa figur över båda kolumnerna 



Figurer 

Bildfil vi vill inkludera 



Figurer 

Bildtext 



Figurer 

Label/tagg för referens 



Observera 

•  Vi måste inkludera paketet graphicx för att använda 
figurer 



Referenser till kapitel/figurer 

Label/tagg för referens 



Referenser till kapitel/figurer 

Referenser 



Kompilering pass 1 

Krävs att vi kör ett till kompileringspass! 



Kompilering pass 2 



Listor 

Punktlista 

Numrerad lista 



Resultatet 



Referenser till artiklar 

•  Alla referenser (artiklar, böcker, tidskrifter, webbresurser) 
sparas i en separat referensfil (.bib) 

•  Referenser kan även inkluderas direkt i dokumentet 
•  Att ha dem i en separat fil gör det enklare att återanvända 

referenser 



Referenser till artiklar 

Unikt ID till artikeln 



Referenser till artiklar 

Typ av referens 



Referera till en artikel 

Artikel ID 



Referenslista 

Path till vår referens (.bib) fil 



Referenslista 

•  Hur våra referenser ska se ut 
•  Andra alternativ är abbrv, ieeetr 

och alpha 
•  Mallar kan också ha egen- 

definierade referensstilar 



Kompilering pass 1 

1.  Kompilera med BibTeX  
2.  Kompilera med Quick Build igen 



Resultatet 



Notis: övriga filer 

•  .aux 
•  Kompilerade refs och labels 

•  .bbl 
•  Kompilerade referenser 

•  .blg 
•  BibTeX log fil 

•  .log 
•  Pdflatex log file med eventuella felmeddelanden 

•  .sty/.bst/.cls 
•  Filer för stilmallar 

\newlabel{formatting}{{1.1}{1}} 
\newlabel{eq1}{{1}{1}} 

\begin{thebibliography}{1} 
\bibitem{hagelback:2018} 



Notis: ~ 

•  Tecknet ~ används för att undvika radbrytning 



Formler 



Formler 

•  Upphöjt: ^ 
•  Nedsänkt: _ 
•  \cdot ger snyggare 

multiplikation än * 



Mer formler 



•  tabular för att skapa tabell 
•  Parametrar är placering i kolumnerna 

•  l (left), c (center) och r (right) 

•  & separerar kolumner 
•  \\ används för ny rad 

Tabeller 



•  Använd | och || för enkel respektive dubbel ram 
•  \hline för linjer under rader 

Tabeller 



Tabeller 

•  \multicolumn för celler som ska täcka flera kolumner, 
t.ex. för tabellhuvud 

•  \multirow för att täcka flera rader 



•  \begin{table} för mer formateringsalternativ 

Tabeller 



Exempel 



Exempel 



Mer om tabeller 

\usepackage{booktabs} 
–  Ger bättre formateringsmöjligheter. 

 



Resultatet 

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/booktabs/   



Svenska tecken 

\usepackage[swedish]{babel}  
\usepackage[utf8]{inputenc} 
 
Annars måste vi skriva t.ex. ä som 
\"{a} 
 
 



Programkod 

\usepackage{listings} 
•  Stödjer flera språk, t.ex. html och de vanligaste 

programmeringsspråken 
•  Syntax highlightning genom att fetmarkera 

reserverade ord 
•  Mer info: 

http://ctan.uib.no/macros/latex/contrib/listings/listings.pdf   

 



Exempel 



Resultatet 



Ändra dokumentstil 
\documentclass[conference]{IEEEtran} 



LaTeX till HTML 

•  TTH 
http://hutchinson.belmont.ma.us/tth/   

•  Skapar html sidor i stället för PDF 



TikZ 

•  Skapar grafik direkt i LaTeX 
–  Stapeldiagram 
–  Flödesdiagram 
–  Grafer 
–  … 

\usepackage{tikz} 
\usepackage{pgfplots} 
\usetikzlibrary{shapes,arrows} 
\pgfplotsset{compat=1.4}  



Stapeldiagram 

Generella inställningar 
för diagrammet 

Namn på staplar 

Område i y-led 

Staplar (färg, form och värde) 



Resultatet 



Grupperade staplar 

Grupp 1 (färg och värden) 

Grupp 2 



Resultatet 



Flödesdiagram 

Noder 

Kopplingar 



Resultatet 



TikZ kan mycket mer… 
http://www.texample.net/tikz/examples/  



TikZ kan mycket mer… 



Julgranen 



Sammanfattning 

•  LaTeX ger snygga, professionella dokument 
•  Enkelt att ändra mallar 
•  Det går att göra komplicerade diagram, formler, 

tabeller, etc.  
•  Använd LaTeX på större rapporter och uppsatser, 

och Word eller Google Docs för enklare dokument 


