
Med Word kan du skapa mallar som ger möjligheter till spän-
nande grafisk formgivning. För den ovane kan de i början verka 
svårhanterliga, men när du väl kan några grundregler får du ett 
redaktionellt verktyg som ökar variationen och gör din text mera 
lättläst. Skapar du en egen mall kan du sedan koncentrera dig på 
innehållet när du skriver och du får genast en bild av hur texten 
kommer att se ut i tryckt form. 
Word är ett textbehandlningsprogram avsett för att skriva brev, rap-
porter, korta nyhetsbrev och vanlig text. Med tiden har det utvecklats 
till att inkludera bilder och mer grafik och ta in funktioner från lay-
outprogram. För en enkel bok med huvudsakligen text kan Word 
göra ett bra jobb. Men för böcker med många bilder, grafik och lay-
out är Word ganska besvärligt att arbeta med. Bilder lever sitt eget 
liv på sidorna. Vill man publicera sin bok som PDF eller webbsidor 
har Word flera tillkortakommanden. Word är inte tillräckligt kraft-
fullt för produktion av grafiktunga böcker, än mindre webbsidor eller 
pekplattor

Börja i Words dispositionsläge
Ett bra ordbehandlingsprogram som Microsofts Word underlät-
tar struktureringen av texten och ger bättre överblick av helheten 
med dispositionsläget. Du kan använda det för att skriva rubri-
ker, tankar och associationer under tex en idéstormning. Efteråt 
kan du lätt flytta rubrikerna med den underordnade texten till 
en annan ordning, eller öka eller minska en rubriks rang. När 
du är nöjd kan du gå över till normalt redigeringsläge. Genom 
att växla mellan de två lägena kan du se både helhet och detal-
jer och därvid förbättra den logiska strukturen på din text.

Hämta flera mallar på nätet
http://office.microsoft.com
Standardmallen för Word är normal.dot. Ändrar du i standard-
mallen Normal ändras också flera av Disgens mallar. Om du 
behöver skicka ett födelsedags kort, skriva en inbjudan eller vill 
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skapa en egen kalender, finns det hundratals mallar att hämta 
gratis på Microsofts webbplats. Gå in på Microsofts Officeplats, 
klicka på fliken Mallar och välja bland kategorierna eller skriv 
ett sökord på svenska i sökfältet. Tyvärr finns det inte många 
förslag till mallar för böcker.

Några användbara inställningar i Word

Spara ofta
För att inte förlora för mycket text när datorn av någon anled-
ning hänger sig ställer man in att Word ska Spara automatiskt 
under menyalternativet Verktyg/Alternativ, fliken Spara. Ange 
tex 3 minuter.

Visa uppslag
Låter man Word visa hela uppslag istället för enskilda sidor får 
man en bättre överblick av boken. På menyraden klickar man 
på Visa/Läslayout.

Starta där du slutade
När man öppnar ett Worddokument som man arbetat med tidi-
gare kan man komma tillbaka till där man slutade förra gången 
med Shift F5.

Klistra in rätt 
När du klistrar in text från andra program, exempelvis från 
en webbsida, gäller det att hålla tungan rätt i mun. Som stan-
dard används nämligen den ursprungliga formateringen när 
du klistrar in ett klipp i Word-dokumentet. Därför brukar det 
ofta krävas en del efterarbete för att få rätt formatering på den 
inklistrade texten. I Word 2007 och senare kan du dock se till att 
den text som klistras in i dokumentet automatiskt formateras 
som vanlig text. Fixa det genom att klicka på Office-knappen 
och sedan på knappen Word-alternativ. I dialogrutan som 
öppnas väljer du alternattivet Avancerat och bläddrar ned till 
rubriken Klipp ut, kopiera och klistra in. Klicka i listrutan 
bredvid Klistrar in från andra program och välj alternativet 
Bevara endast text. 

Autokorrigera
Alternativ för autokorrigering hittar du under Verktyg. Se till 
att exempelvis Inled alltid mening med versal är förbockad. 
Då rättar Word automatiskt om du skriver fel.

Visa stycken
Ibland kan det vara praktiskt att låta Word visa var det blir 
en styckebrytning. Klicka på formateringstecknet ¶ på 
verktygsraden.

Använd formatmallar
I en lättläst bok märks inte typografin – om den märks stör den! 
För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi  
bör du använda formatmallar. Det kommer att spara en massa 
tid och arbete. Sluta formatera rubriker och stycken för hand 
och tryck inte på Retur två gånger för att markera nytt stycke 
– överlåt det jobbet åt Word! Använd de inbyggda rubrik-
formatmallarna! Skulle du vilja ändra något i formatet – ändra 
i mallarna så genomför Word ändringarna konsekvent i hela 
boken automatiskt.

Alla worddokument använder mallar för att ge sidorna lämpligt 
utseende. En formatmall är en samling formaterings-kom-
mandon som används i ett dokument likaväl som i en hel bok. 
Ändrar du något i en formatmall genomförs ändringen i hela 
boken. När man skapar 
ett nytt dokument med 
Arkiv/Nytt kan man 
välja vilken mall doku-
mentet ska använda. 
I ett mer eller mindre 
färdigt dokument kan 
man byta till en ny 
dokumentmall för att 
ge dokumentet ett helt 
nytt utseende.  

Bild 5–1. Words mall normal.dot.
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önskad formatmall och välj alternativet 
Ändra.

Skriv in ett kortfattat namn på den nya 
mallen i fältet Namn. Under rubriken 
formatering kan du sedan ändra vilket teck-
ensnitt som ska användas och storlek och 
färg på teckensnittet.

När du är nöjd med mallen klickar du på 
OK. I rutan Formatmallar kan du nu se 
ditt nya teckensnitt. Om du vill se hur for-
materingen ser ut är det bara att markera 
alternativet Visa förhandsgranskning.

Gör så här för att skapa ett nytt mallformat för ingressen
Vi lägger nu till en ny for-
matmall för en ingress till 
varje nytt kapitel
1. I fönstret Formatmallar 
och formatering klickar du 
på Nytt format
2. I rutan som kommer 
upp, bild 5-5, använder du 
Utgå från Normal anger du 
mallens nya namn Ingress 
och klickar på kursiv. 
3. Öka teckensnittets stor-
lek en punkt.
4. Sätt ett kryss för uppda-
tera automatiskt. 

Words standardmall normal.dot
Words inbyggda formatmall Normal.dot använder tecken-
snittet Calibri i 11 punkters teckenstorlek, vänsterjusterad text 
med enkelt radavstånd till Normal som är Words brödtext. 
Dessutom finns tre rubriknivåer. Detta har varierat i tiden. Om 
du öppnar ett tomt dokument och klickar på nedåtpilen i for-
matfältet på verktygsraden bör det se ut som bild 5-1. 

Formatera på tre olika sätt
När du är klar med mallarna är det bokens text som ska for-
materas. Gå igenom texten stycke för stycke och formatera på 
något av dessa sätt:

1.  På verkt ygsraden f in ns 
Formatlistan där du kan fälla ner 
och klicka på ett format för att tilläm-
pa det på markerad text. Se bild 5-1. 
 
2. I fönstret Formatmallar och for-
matering, bild 5-2, som du får fram 
genom att klicka på Alt+Ctrl+Shift+S, 
kan du välja önskat format. Om mar-
kören står i ett stycke ändras formatet 
till det du klickar på i fönstret.
3. Med kortkommando kan du lätt 
formatera ett stycke. Ställ markören i 
stycket och tryck på ett kortkomman-
dot, se bild 5-4.

Ändra format
Högerklicka på det format du vill 
ändra i formatlistan så får du upp 
menyn i bild 5-3. Du kan också klicka 
på den lilla nedåtpilen bredvid mallen 
när den är markerad. Då får du upp 
ändringsmenyn för formatmallar bild 
5-3.

Det enklaste sättet att skapa en ny 
formatmall är att utgå från en befint-
lig mall och anpassa den. Klicka på 
den lilla nedåtpilen som visas bredvid 

Bild 5–2. For- 
matmallar och 
formatering.

Formatmall  Kortkommando
Normal  Ctrl + Shift + N

Ingress   Ctrl + Shift + I

Citat   Ctrl + Shift + C

Punktlista  Ctrl + Shift + L

Rubrik  1  Alt + 1

Rubrik  2  Alt + 2

Rubrik  3  Alt + 3

Bild 5–4. Kortkommandon för 
några olika format.

Övning  5-1. Testa att formatera ett dokument

Öppna ett dokument i Word och öva 
dig på att formatera det med de olika 

mallarna och använd de tre sätten 
ovan.

Bild 5–3. Ändra format. I Format-
rutans vänstra nedre hörn ser du vad 
som kan ändras: Teckensnitt, Stycke, 
Tabbar, Kantlinjer, Kortkommando mm. Bild 5–5. Nytt format, jämför bild 5-3.
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Röd våg — kontrollera stavning
Andra ord får en röd våglinje. Antingen 
är det felstavat — programmet föreslår 
då en korrekt stavning om du höger-
klickar på ordet. Eller så kan du ha 
använt en term som Word inte känner 
igen. Då kan du antingen ignorera det 
eller lägga till ordet i ordlistan.

Stavningskoll
Under Verktyg hittar du Stavning och 
gramma tik. Gå igenom din text och välj 
de alternativ som passar bäst för varje 
varning du får. 

Automatiska funktioner i Word
Sidnummer i Word
Med Word är det lätt att lägga 
till en sidfot, se bild 5-6. Paginera 
alltid dina texter – det hjälper läsar-
en att hitta och använda din text!  
Låt Word göra jobbet. Programmet 
håller reda på sidnumreringen åt dig även 
efter omfattande ändringar. Siffrorna ska 
stå längst till vänster på vänstersidor och 
längst till höger på högersidor så att de är 
lätta att upptäcka när man bläddrar. Ge 
gärna sidsiffran en avvikande typografi 
från övrig text på sidan.

Gör en innehållsförteckning
Du bör ta vara på Words utmärkta möj-
ligheter att skapa en innehållsförteckning 
till boken. Det har fördelen att alla sid-
hänvisningar då blir korrekta även om du 
ändrar i texten i sista minuten. Tryck ut en 
innehållsförteckning och kontrollera att 
rubrikerna är aktiva och adekvata samt 
följer en logisk struktur! 

Justera marginalerna
I ett standarddokument ställer Word in en marginal på 2,5 cen-
timeter i överkant för att det ska rymmas ett sidhuvud. Det 
visas på alla sidor i dokumentet och kan användas för att exem-
pelvis skriva en rubrik som står på alla sidor som skrivs ut. Vill 
du hellre använda det här utrymmet till din text kan du ändra 
toppmargina len. 
1. Det gör du enklast via linjalen vid sidans vänstra kant. Om 
inte linjalerna syns väljer du fliken Visa och bockar för Linjal. 
För pekaren till gränsen mellan det blå och det vita området 
i linjalen, så att den ändras till en dubbelriktad pil. Tryck på 
vänster musknapp och håll den nedtryckt medan du drar med 
musen för att justera marginalen i överkant. När texten har 
hamnat på rätt ställe släpper du musknappen. 
2. Det går även att justera marginalerna under fliken Arkiv/
Utskriftsformat fliken Marginaler och ställer in dem som du 
önskar.

Använd Words språkhjälp
Sök och ersätt
Du har stavat ett namn fel. Gå till Redigera. Välj Ersätt. Skriv 
felstavningen av namnet i Sök-fältet och den rätta stavningen i 
Ersätt-fältet. Klicka på Ersätt alla, eller Sök nästa för att ersätta 
en i taget genom hela boken.

Synonymer
Du har skrivit din text och inser att du använder samma ord 
för många gånger. Ställ markören på ordet du vill hitta en syno-
nym till, högerklicka och välj Synonymer. Byt ut ordet på några 
olika ställen i din text, så får du en mer varierad läsning.

Grön våg — gramatiska fel
När du har skrivit en text är det vanligt att vissa ord blir 
markerade med en grön våglinje. Det uppfattar Word som 
grammatiskt fel. Ställ markören i området som är markerat och 
högerklicka så får du tips om hur du kan rätta till det.

Övning  5-2. Byt teckensnitt för brödtexten

Markera Formatet Normal och klicka 
på Ändra.

Byt teckensnittet Times  till Book 
Antiqua.

Bild 5–6. Paginera sidorna

Bild 5–7. Bestämning av innehålls-
förteckningens utseende.

Bild 5–8. Lägg till en 
innehållsförteckning.

Bild 5–9. Uppdatera 
innehållsförteckningen.
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Att placera bilder i Word
Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge 
huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en 
infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt 
samtidigt som man lätt tappar bildtexten som lätt 
kan leva ett eget liv. För att få bättre kontroll på pla-
ceringen av infogade bilder bör man infoga dem i 
textrutor. Då kommer bild och bildtext att hänga 
ihop när man flyttar textrutan. Samtidigt kommer 
den infogade bilden att automatiskt anpas-
sa sig till textrutans storlek. Man kan också 
lägga flera sammanhörande bilder i samma 
textruta.

Tekniker för att infoga bilder

När man skriver text är det idag självklar 
att den flyter mellan sidorna och att jag 
kan gå tillbaka och spränga in ny text. Den 
efterföljande texten lämnar plats och flyter 
över på följande sidor. På samma sätt vill 
man naturligtvis ha det med bilder, men 
samtidigt vill vi ha hela bilden på samma 
sida. Det leder då till att bilderna hoppar på 
ett något godtyckligt sätt. Vi behöver sedan 
manuellt gå in och rätta till det efter varje 
tillägg, vilket inte känns rationellt.

Det finns två sätt att bestämma bildernas 
plats. Antingen kan man knyta bilden till 
ett visst ord med ett ankare, se bild 5-10 eller 
till en bestämd plats på sidan. Båda sätten 
har sina svårigheter när man lägger till text 
före bilden. Har bilden förankrats i ett ord 
följer bilden med men kan hoppa. Ligger 
bilden fast på sidan flyter texten vidare och 
i värsta fall kommer den någon sida tidi-
gare än motsvarande text. Word förankrar 
som standard bilderna med ett ankare i 
texten, medan ett layoutprogram förankrar 
bilden på sidan.

Kontrollera först att du har formaterat textens alla rubriker i var-
je kapitel som ska vara med i innehållsförteck ningen. I Words 
standardmall (normal.dot) finns det rubrikmallar på tre nivåer, 
se bild 5-1. Med dem kan du sätta en rubrik för ett kapitel samt 
underrubriker för olika avsnitten inom varje kapitel. Placera 
sedan insättningspunkten där du vill ha en innehållsförteck-
ning och klicka på Infoga/Referens/ Index och innehåll, se 
bild 5-7. Hur den ska se ut bestäms i bild 5-8. 

När du arbetar med ett dokument och exempelvis flyttar  på 
något kapitel eller lägger till nya, måste du uppdatera inne-
hållsförteckningen. Det gör du genom att högerklicka på 
innehållsförteckningen och sedan välja Uppdatera fält, bild 
5-9.

Övning  5-3. Öppna en text i Word 
Ge den en rubrik. Se till att rubriken 
har formatet Rubrik 1. 

Skriv en inledning. För inledningen 
gör du ett nytt  format Ingress som 
bygger på Normal men är kursivt och 
1 punkt större. 

För att göra boken lite elegantare och 
mindre svårläst byter vi i Normal teck-
ensnittet Times mot Book Antiqua 
eller Palatino som inte är så kompakt. 
Observera hur Ingressen och flera av 
styckena samtidigt byter teckensnitt. 

 

 

Figur 3 Varje bild får ett 
ankare på sidan 

Övning  5-4. Lägg till en sidfot med sidnummer
Klicka på Infoga/Sidnummer,  
se bild 5-7.

1. Välj läge.

2. Välj justering.

3. Klicka för om du inte vill ha sid-
numrering på första sidan.

4. Klicka OK

Övning  5-5. Skapa en innehållsförteckning 
Placera markören på det ställe i texten 
där du vill ha innehållsförteckningen. 
Välj menyn Infoga, välj Referens och 
klicka på Index och förteckningar... 

1. Markera att du vill visa sidnum-
mer och högerjustera dem. Välj 
tabutfyllnad.

2. Välj antalet rubriknivåer som ska 

vara med. 

3. Klicka OK och innehållsför-
teckningen skapas automatiskt och 
infogas vid markören.

4. Läs innehållsförteckningen kritiskt! 
– Ger den en god sammanfattning av 
boken? Gör den boken levande?

Bild 5–10. Varje bild får 
ett ankare på sidan.

Bild 5–11.  Infoga en bildtext 
eller beskrivning.

Bild 5–12. Formatera bildobjekt 
Fliken layout för att få texten att 
löpa runt bilden.
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Justera ev bildens storlek genom att dra 
i något av hörnen

Justera textrutans formatering, se bild 
5-12. Som standard placeras textrutor 
framför och ovanpå texten i dokumen-
tet. Välj förslagsvis Rektangulärt.

Justera textrutan så att den passar in i 
texten genom att flytta den på plats och 
dra i hörnen för att ändra storlek.

För att få bort kantlinjen runt textru-
tan högerklickar du på den och väljer 
Formatera textruta. På fliken Färger 
och linjer väljer man alternativet 
Ingen linje under rubriken Linje, se 
bild 5-16. Det kan vara en god idé att 
behålla kantlinjen så länge man arbe-
tar med dokumentet. Det är enklare att 
se och justera textrutan då. Precis inn-
an du ska publicera dokumentet kan 
du ta bort kantlinjen.

Gör så här för att lägga in en normal 
bild
Placera markören i texten där du vill för-
ankra bilden

Klicka på Infoga/Bild från fil och leta reda 
på bilden och välj bilden och klistra in den

2. Högerklicka på bilden och välj bildtext, 
se bild 5-11. Skriv in bildtext och välj dess 
läge tex under.

4. Högerklicka på bilden och välj formate-
ra, bild 5-12. Välj förslagsvis  Rektangulär 
eller I nivå med text

6. Justera bildens storlek genom att dra 
i något av hörnen

Under formatera bildobjekt kan man 
även beskära en bild även om man 
gör det bättre i ett bildbehandlings-
program där man också kan justera 
bildens kontrast och ljus. Klicka på fli-
ken Bild i bild 5-14 för att komma åt 
beskärningsalternativ.

Gör så här för att lägga in en bild i 
en textruta
Första steget är att stänga av funktio-
nen Arbetsyta genom att välja Verktyg/
Alternativ och på fliken Allmänt 
avmarkera alternativet Skapa arbetsy-
ta automatiskt när figurer infogas, se 
bild 5-14.

Placera markören där du vill ha 
textrutan.

Klicka på Infoga/Textruta och dra ut en textruta där du vill ha 
den.

Placera markören i textrutan och följ anvisningen för att infoga 
en normal bild steg 1 – 6 ovan.

Bild 5–15. Zooma in texten till 30 % 
för att se hela texten.

Bild 5–13. Beskärning av en bild.

Bild 5–16. 7  Här kontrolleras textru-
tans kantlinjer och färg

Bild 5–14. Avmarkera automatisk 
arbetsyta i Words allmänna alternativ.



Att placera bilder i Word   5-135-12 Att placera bilder i Word

Ctrl + A = Markera allt

Ctrl + C = Kopiera markerad text/objekt (ex bild, fil) 

Ctrl + X = Ta bort texten/objektet 

Ctrl + V = Klistra in texten/objektet 

Ctrl + Z = Ångra sista åtgärden 

Ctrl + Y = Upprepa senaste åtgärden 

Ctrl + F = Hitta, sök i programmet 

F1 = Öppna hjälpen i det program du använder 

F2 = Byt namn på en fil eller mapp

Ctrl + P = Öppna utskriftsdialogen för att skriva ut 

Ctrl + O = Öppna ett dokument 

Ctrl + N = Skapa nytt dokument 

Ctrl + S = Spara ett öppet dokument

Ctrl + Shift + S = Spara ett dokument under annat namn

Ctrl + W = Stäng aktuellt dokument 

Alt+F4 = Stäng det aktiva fönstret

Flytta insättningspunkten 

Ctrl + Pil (pil vänster/pil höger) = Flytta markören ett ord i taget. 

Ctrl + Pil ner eller Pil upp = Flytta markören uppåt eller nedåt mellan 
stycken i texten.    

Ctrl +End = Till slutet av dokumentet

Ctrl+Home = Till början av dokumentet

Ctrl+Pgdn = Till början av nästa sida

Ctrl+Pgup = Till början av föregående sida

End = Till slutet av den aktuella textraden

Home = Till början av den aktuella textraden

Högerpil = Höger, ett tecken i taget

Nedpil = Nedåt, en rad i taget

Pgdn = Nedåt, en sida i taget
Pgup = Uppåt, en sida i taget
Uppil = Uppåt, en rad i taget
Vänsterpil = Vänster, ett tecken i taget

Kortkommandon 
Att använda kortkommandon för de vanligaste kommandona 
kommer att spara dig mycket tid och ge dig ett bättre flyt när du 
skriver. Använder du inte kortkommandon redag idag så är ett 
stegvis användade av kortkommandon det bästasättet  att  bör-
ja.  I appendix finns  kortkommandon  du  kan  börja med redan 
idag, de är alla lätta och fungerar i stort sett i alla program du 
vanligen använder. 

Övning  5-7. Skapa en 
innehållsförteckning 
Placera markören på det ställe i 
texten där du vill ha innehållsför-
teckningen. Välj menyn Infoga, välj 
Referens och klicka på Index och 
förteckningar... 

Markera att du vill visa sidnummer 
och högerjustera dem. 

Välj tabutfyllnad.

Välj antalet rubriknivåer som ska 
vara med. 

Klicka OK och innehållsförteck-
ningen skapas automatiskt och infogas 
vid markören.

3. Läs innehållsförteckningen kritiskt! 
– Ger den en god sammanfattning av 
boken? Gör den boken levande?

Övning  5-6. Lägg in bilder med bildtext
Öppna Worddokumentet från föregå-
ende övning.

1. Placera markören där bildens övre 
vänstra hörn ska vara.

2.  Klicka på infoga textruta.

3.  Dra ut den så att den blir större än 
den tilltänkta bilden.

4. Högerklicka och Välj fliken Layout 
och markera valet Tätt, bild 5-12.

 5. Klicka i textrutan och välj infoga/
Bild/från fil och leta upp bildfilen 
och klicka OK. Bilden placeras nu i 
textrutan.

6. Högerklicka på bilden och välj 
Infoga bildtext.

7. Skriv in bildtexten och klicka OK.

8. Finjustera textrutans storlek och 
placering.


