
Vad är en formatmall?   25-1

Gör släktboken enhetlig –
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 
rubrikformatmallarna! Skulle du vilja ändra något i formatet - 
ändra i mallarna så genomför Word ändringarna konsekvent i 
hela boken automatiskt.

Vad är en formatmall?
Alla worddokument använder mallar för att ge sidorna 
lämpligt utseende. En formatmall är en samling formater-
ings- kommandon 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 dokumentet ska 
använda. I ett mer eller mindre färdigt dokumentet kan man 
byta till en ny dokumentmall för att ge dokumentet ett helt 
nytt utseende.  

Words standardmall  
normal.dot
Words inbyggda formatmall, 
Normal.dot använder teckensnit-
tet Times i 12 punkters tecken-
storlek, vänsterjusterad text med 
enkelt radavstånd till Normal 
som är Words brödtext. Dessutom 
finns tre rubriknivåer. Allt detta 
kan du styra med formatmallar. 
Om du öppnar ett tomt dokument 
och klickar på nedåtpilen i format-
fältet på verktygsraden bör det se 
ut som bild 25-1. 
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Bild 25–1. Words mall normal.dot.
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2. I fönstret   Formatmallar och 
formatering, bild 25-2,  som du får 
fram genom att klicka på Format/
Formatmallar och Format, se bild 
25-3. Om du har markören i ett 
stycke ändras formatet till det du 
klickar på i fönstret, bild 25-2.
3. Med kortkommando kan du lätt 
formatera ett stycke. Ställ markören 
i stycket och tryck på ett kortkom-
mandot, se bild 25-4.

Ändra format
Högerklicka på det format du vill ändra i formatlistan så får 
du upp menyn i bild 25-5. Du kan också klicka på den lilla 
nedåtpilen bredvid mallen när den är markerad, se bild 25-2. 
Så får du upp ändringsmenyn för formatmallar bild 25-6.

Det enklaste sättet att skapa en ny formatmall är att utgå från 
en befintlig mall och anpassa den. Klicka på den lilla nedåtpi-
len som visas bredvid 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 formateringen klickar du på OK. I rutan 
Formatmallar kan du nu se ditt nya teckensnitt. Om du vill se 

Bild 25–2. Menyn format-
mallar med Words och 
Disgens mallar.

Bild 25–3. Knappen 
Formatmallar 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 25–4. Kortkommandon för 
några olika format.

Bygg vidare på Disgens formatmall
Med hjälp av formatmallar kan du spara 
mycket tid för att dina dokument ska se ut 
precis som du vill. Det kan dock krävas att 
du skapar egna formatmallar. Det smartaste 
och framför allt snabbaste sättet är att använ-
da sig av en befintlig formatmall och sedan 
anpassa inställningarna så att den ser ut som 
du önskar.

När RTF-filen från Disgen öppnas i Word 
följer också Disgens formatmallar med och 
kompletterar Words normal.dot. Redan i 
Disgen kan du göra en hel del formatering 
se bild 24-3! 
För släktboken kan det vara en god idé att 
använda Disgens mall, som innehåller for-
matmallar för släktbokens olika delar, styck-
en, rubriker, tabeller och figurer, se bild 25-2.
Om man inte riktigt vet hur utskriftsforma-
tet ska bli kan man låta standardinställnin-
garna vara och återkomma till formateringen 
senare.

Formatera på tre olika sätt
När du är klar med mallarna är det en enkel 
sak att formatera bokens text. Gå igenom 
texten stycke för stycke och formatera på 
något av dessa sätt:

1. På verktygsraden finns Formatlistan där 
du kan fälla ner och klicka på ett format för 
att tillämpa det på markerad text. Se bild 

25-1. 
 
 
 
 

Övning  25-1. 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.

Övning  25-2. Byt teckensnitt för brödtexten

Markera Formatet Normal och klicka på Ändra.
Byt teckensnittet Times  till Book Antiqua.
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hur formateringen 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 formatmall 
för en ingress till varje nytt kapitel

1. I fönstret Formatmallar och 
formatering klickar du på Nytt 
format
2. I rutan som kommer upp 
använder du Utgå från Normal 
anger du mallens nya namn 

Ingress och klickar på kursiv. 
3. Öka teckensnittets storlek en 
punkt.
4. Sätt ett kryss för uppdatera 
automatiskt. Se bild 25-7. 
 
 
Släktbokens sidformat
Om man inte har mycket starka skäl 
för det bör man undvika att trycka 
en bok i A4-format. Det är lätt hänt 
att radlängden blir för lång. I en lät-
tläst bok bör raden inte innehålla 
mer än 55-60 tecken, om ögat ska 
kunna fokusera. Detta motsvarar 
en radlängd på 10-12 cm. Med den 

Bild 25–6. Ändra format. I Format-
rutans vänstra nedre hörn ser du vad 
som kan ändras: Teckensnitt, Stycke, 
Tabbar, Kantlinjer, Kortkommando 
mm.

Bild 25–7. Nytt format, jämför bild 
25-4.

Bild 25–5. Ändra format.

Övning  25-3. Skapa formatet Ingress

Öppna ett dokument i Word och skapa ett nytt format Ingress enligt ovan. 
Formatera ett stycke med det formatet och se hur texten förändras.

radlängden bör marginalerna tillsammans vara minst 9 cm. 
Man kan tycka att detta är slöseri med papper. Alternativet 
är att texten blir svår att läsa. Naturligtvis kan man undvika 
detta kreativt genom att använda den breda marginalen till 
marginalrubriker, bilder eller använda fler spalter. Jämför 
bild 25-8 och 25-9. 
Har du många bilder kan A4 vara ett utmanande format 
med plats för stora bilder. Har du mest släkttabeller bör du 
akta dig för att låta dem fylla en A4-sida.
Det finns två sätt att skapa A5-sidor med en skrivare för 
A4-papper:

1. Att förminska sidorna vid tryckning med ca 70 %. Man 
får då tänka på att använda teckensnitt med storlekarna 13 
- 16 punkter.
2. Direkt göra sidorna i A5, då får det plats två sådana 
sidor på ett A4-papper.
Det är lämpligt att på ett tidigt stadium välja endera meto-
den, eftersom valet har stor betydelse för sidornas layout 
och hur bilder placeras på sidorna.

Justera marginalerna
I ett standarddokument ställer Word in en marginal på 2,5 
centimeter i överkant för att det ska rymmas ett sidhuvud. 
Det visas på alla sidor i dokumentet och kan användas för 
att exempelvis 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. 
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Bild 25–8. Tyvärr en alltför vanlig syn. Text med svårlästa långa rader på 
en A4. Ögat tappar raden och läsaren uppfattar texten som svårbegriplig. Bild 25–9. Här har samma sida blivit betydligt mer lättläst genom att man 

begränsat radlängden till 11 cm, vilket ger ca 55 tecken på raden.
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2. Det går även att 
justera marginalerna 
under fliken Arkiv/
Utskriftsformat fliken 
Marginaler och ställer 
in dem som du önskar.
Den här bokens 
sidlayout
Denna bok gjorts med 
formatet har A5, och 
sidbredden 15 cm. 
Med teckensnittet 
Book Antiqua i 11 
punkter blir en lämp-
lig radlängd med 55 
tecken 10 cm. På en 
vänstersida sätter vi 
väns termargina len 
(yttermarginalen) till 
3,5 cm och innermargi-
nalen till 1,5 cm och gör 
högersidan speglad. 
Övermarginalen och 
undermarginalen  är 2 
cm. Jämför bild 25-10.
För att ge släktboken 

proffsigt utseende väljer vi att ha sidhuvud  och sidfot. 
 

Formatera stycken

Det finns två sätt att markera nytt stycke. Traditionella sättet 
är att börja ett nytt stycke med en fyrkants (bredden av bok-
staven M) indrag. I så fall ska det inte vara indrag i de stycken 
som direkt följer på en rubrik. Man behöver alltså två forma-
mallar för brödtexten. 

Bild 25–10. Betämning av utseende på bokens 
sidor. Klicka på Arkiv/Utskriftsformat och fliken 
Marginaler.

Övning  25-4. Bestäm sidformatet

Rita på ett papper upp sidformat och 
sidans layout.
Skapa det formatet i Word.

Skriv ut en sida med text i detta 
format.
Blev det som du tänkte?


