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Figur 1: En figur från Schuberts Okte�

1 Figurer

I Emacs använder man enklast C-c C-e med svar
figure för att lägga in en �gur i stil med �gur 1 så
får man frågor om de delar som brukar ingå, och får
dem i rätt ordning.

På frågan om �oat position så ge normalt tomt svar.
På frågan om label får du ett förifyllt svar som börjar
med fig:. Fyll i med nåt mer efter det. Det är den
etikett som du använder för att hänvisa till bilden, så
låt den vara något som är lätt för dig att komma ihåg
medan du skriver. (Figur 1 kallas t. ex. fig:oktett här.)

2 Bilder

Efter att man svarat på frågorna hamnar man där
själva innehållet i �guren ska ligga. Ofta är detta
\includegraphics{�lnamn}. (I en del klasser �nns in-
te det kommandot från början. Ladda i så fall in det med
\usepackage{graphicx}. (Observera stavningen!)

Om bild�len inte är lagom stor kan man skala om
den när man inkluderar den, med väljare till komman-
dot, som height=höjd} eller width=bredd}. Flera olika
enheter kan användas. Ett mått kan vara t. ex. 4cm för
fyra centimeter, och då kan hela kommandot vara

\includegraphics[height=4cm]{blomma}

Ofta är width=\linewidth användbart, vilket är
bredden på texten som �guren står tillsammans med.
Då är det ingen risk för att en stor bild spiller utanför
sidan. Figur 1 använder width=0.9\linewidth för att
bli lite mindre än så.

Figur 2: Konst(igt)

Figuren är inte bilden. Figuren är det som har en
bildtext och får ett nummer och som LaTeX ska hitta
en placering för. Bilder kan användas på andra ställen
än i �gurer för den delen.

Här ligger den mellan två ord mitt i
en mening. Det var väl inte så lyckat, men som exempel
på att själva bilden och �guren är olika saker.

(Eller varför inte i en fotnot?1)
Om man vill töja och vrida på bilden �nns det väljare

till sånt också. Se hur �gur 2 är gjord!

3 Placering av figurer

En poäng med �gurer (och med tabeller) är att de är
�oats. De har ingen �x position i texten, utan hamnar
där de får plats, oftast högt upp eller längst ner på en
sida. Många som är ovana vid detta söker sätt att få
alla bilder att hamna precis där man refererar till dem.
Man är ute efter något i stil med �ödet i följande gula
ruta:

1Liten Mona Lisa:

1



Figur 3: Nånting är fel här

Hjälp,jagärfastispegeln!

Figur 4: Denna figur refereras det aldrig till. Det är inte bra.

Se på denna bild:

Visst blir det bättre om vi vänder den rätt?:

Kolla leendet särskilt:

Detta fungerar bra på t. ex. en webbsida, men kanske
inte i en bok eller liknande, där det skulle kunna råka
bli sidbrytning mitt i en bild! Därför har man istället
numrerade �gurer som man hänvisar till i texten.

Så texten lyder istället

Se �gur 3. Visst blir det bättre om vi vänder den
rätt, som i �gur 5. Kolla särskilt leendet i �gur 6.

och läsaren får leta upp �gurerna enligt si�rorna. (I
mer normala fall är det inte fullt med småbilder att leta
bland, som på den här sidan.)

Vid inläggning av �gurer och tabeller kan man ange
en �oat position. Om man inte anger detta får man
en defaultplacering som vanligen blir högst upp eller
längst ner på en sida där �guren ryms, helst den då
aktuella sidan.

Algoritmen som sköter denna placering är komplice-
rad. Den tar hänsyn bl. a. till att �gurerna ska komma
i samma ordning som de ligger i texten, att alla sidor
ska vara lagom välfyllda och inte ha för stor del �gurer
på sig.

Figur 5: Mona Lisa, igen

Figur 6: Det berömda leendet. (Se LaTeX-filen för a� se hur
man klipper ut en del av en bild

Lägg in koden om en �gur direkt vid det stycke där
(första) referensen till den �guren sker. I allmänhet är
ett starkt råd att om du inte blir nöjd med var LaTeX
då placerar en viss �gur eller tabell, så vänta med att
krångla med detta det tills din text är i princip slutgiltig,
i alla fall för det kapitel det gäller! Annars kan det ändå
visa sig att en smärre ändring i texten som gör ett
avsnitt lite längre eller kortare kommer att leda till helt
nya förutsättningar för sidbrytningen, och då har du
bara slösat bort tid på att stångas mot hur LaTeX gör
detta.

4 Referera till figurer

Har du en �gur med \label{fig:monalisa} så refere-
rar du till den med \ref{fig:monalisa}. Resultatet av
detta blir bara nåt i stil med ”2” eller ”3.1” eller hur nu
�gurerna är numrerade, så i LaTeX-�len skriver du nåt
i stil med

Se figur \ref{fig:monalisa}!

Detta är för övrigt ofta ett bra läge att använ-
da ~ för hårt mellanslag istället för mellanslag, så
Se figur~\ref{fig:monalisa}!
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My dog also likes eating sausage
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Figur 7: E� exempel från dokumentationen till paketet tikz-dependency som gjorde denna dependensgraf
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Figur 8: En känd mening gjord med paketet forest. Pake-
tet har många finesser, men den enda som används
här är a� lägga till en nivå ”word” för själva orden
så a� de alla hamnar i jämnhöjd.

(Detta är samma sätt att använda etiketter som an-
vänds för att referera till numrerade tabeller, ekvationer,
avsnitt och allt möjligt.)

5 Figurens innehåll

Det behöver inte alls vara en gra�k�l i innehållet i en
�gur. Själva �guren är bara en numrerad �oat med
en bildtext, men innehållet kan vara vad som helst.
Figur 7 har t. ex. skapats direkt i LaTeX med hjälp av
kommandon i paketet tikz-dependency och �gur 8
med paketet forest.

Båda dessa använder sig av paketet tikz som är väl
värt att kolla upp för olika slags grafer.
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