
Word 2007 på mitt 
sätt 

ett av många sätt att jobba med Word 

11 maj 2011  
BOK-002  

Version 1.0 

 

  



Word 2007 på mitt sätt 

ii  

Word 2007 på mitt sätt, ett av många sätt att jobba med Word 

IT Konsultföretaget RIGIT levererar denna bok i föreliggande 
skick utan garantier i någon form. Vi förbehåller oss rätten till 
förbättringar och/eller ändringar i denna bok utan vidare med-
delanden. 

Innehållet i denna bok får inte helt eller delvis kopieras eller lag-
ras på maskinläsbart medium utan upphovsrättsinnehavarens 
skriftliga tillstånd. 

© Copyright 2008 RIGIT, Rolf Granlund 

Författare: Rolf Granlund, Märsta 

Bokomslag: Björn Stensson, Märsta 
För närvarande elev på Berghs School of Communicat-
ion, Stockholm 

Tryck: Peter Palm PP-Tryck, Märsta 

Internet: http://www.rigit.se 

För mer information ring 0702 52 0702 eller faxa till 08 753 17 52 

ISBN:  

RIGIT 
Rolf Granlund 
Solgatan 60 
195 58 MÄRSTA 

Trademarks (Registrerade varumärken) 

Microsoft ®, Windows ®, Vista ®, SharePoint ®, Windows ® Sha-
rePoint ® Services 3.0, Microsoft ® Office SharePoint ® Server 
2007, Microsoft ® Word ® 2007 samt Microsoft ® Excel ® 2007, är 
registrerade varumärken för Microsoft Corporation i USA och/ 
eller övriga länder. Samtliga varumärken ägs av respektive ägare. 
RIGIT och Recito är inte associerade med någon produkt eller le-
verantör som nämns i den här boken. 

 



 

 iii 

Förord 
Syftet med boken ”Word 2007 på mitt sätt, ett av många sätt att 
jobba med Word” är att lära dig hur proffsen gör när de skriver 
dokument så att dina dokument blir lättlästa och visar att du är 
en professionell skribent.  

Jag kan inte nog understryka att boken beskriver hur jag använ-
der Word 2007. Du ska vara väl medveten om att det finns andra 
sätt att använda Word 2007 och att mitt sätt är färgat av hur jag 
använt tidigare versioner av Word. Det finns en uppsjö av andra 
metoder och speciellt Microsoft egna böcker eller manualer och 
information på Microsofts webbar. Som användare har vi ett val, 
speciellt i ett så pass flexibelt verktyg som Word 2007. 

Min metod eller metoder fungerar för mig och kanske för dig. 
Om inte så kanske du ändå har snappat upp någonting av värde i 
ditt sätt att skapa dokument som dina läsare läser med behåll-
ning. 

Med dokument menar jag exempelvis så kallade ”White Papers” 
som du kan ladda ner från Internet. Dokument kan vara så myck-
et mer som tekniska beskrivningar, användarhandböcker (User 
Guides), projektplaner och andra längre dokument som beskriver 
något i din verksamhet. 

En detalj som jag lagt märke till genom åren att många duktiga 
skribenter inte förstår typsnittens betydelse för läsförståelsen, 
spaltbreddens betydelse, kunskaper som finns inom den grafiska 
industrin och som kan dateras hundratals år tillbaka. 

Du lär dig även att välja rätt typsnitt plus en del andra saker som 
jag snappat upp genom åren. 

Den här boken har jag skrivit ett antal gånger i form av Doku-
ment/User Guides både på Svenska och Engelska, version för 
version av Word genom åren. Om jag inte minns fel så var min 
första User Guide om ordbehandling för gamla WordPerfect in-
nan jag helt gick över till Microsoft Word. 

Word 2007 på mitt sätt är min andra bok i en serie av böcker som 
ska vara runt 100 sidor lättläst information och ofta i form av 
”Gör så här” instruktioner. 
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Anledningen till att jag sätter gränsen till runt 100 sidor beror på 
att jag själv inte ska tröttna på att skapa mina böcker och att du 
som finns i min målgrupp av läsare ska tycka att ”- Den här korta 
boken ska jag väl hinna med att läsa!” 

Tidigare böcker i den här serien är: 

BOK-001 Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 med underti-
teln ”och originalprincipen, utgiven på Recito förlag i 
Borås 2008. 

Referenslista 
Egentligen glömde jag att ta med en referenslista i första boken, 
men det hade bara blivit en rad som kunde ha uppfattats som en 
strof skriven av Povel Ramel; - Använd ”huvet” grabb (Huvudet). 

 Min version av Word 2007 samt en massa tester 

 Word 2007 Help 

Jag vet att många underviker att använda Help vilket jag aldrig för-

stått. Allt (nästan) står ju där! Det är bara att trycka på F1 på tan-

gentbordet 

 http://office.microsoft.com/sv-se/default.aspx 

 http://office.microsoft.com/sv-se/training/default.aspx 

Även om det i mitt fall enbart blev avsnittet om mallar, men du bör 

surfa runt på ”Training”, det finns massor att lära sig i form av 

självstudier. 

I övrigt har jag letat efter hur jag gjort i tidigare versioner av 
Word och funnit vad jag letat efter allt under stigande förtjusning 
och gillande av Word 2007! 

Samtliga illustrationer har jag klippt ur från några dokument som 
jag skrev och testade allt eftersom bland annat från den här 
bokens råkopia i Word 2007. 
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1 Ditt första dokument 
med Word 2007 

Inledning  

 En kort sammanfattning om syftet med boken och att boken ska 

ses som min egen högst personliga tolkning av hur jag jobbar 

med Word 2007 

Historisk tillbakablick 

 Typsnittens betydelse 

 Brödtext 

 Rubriktypsnitt (raka) 

 Bildskärmarnas påverkan 

 Om Design 

 Spaltbredden 
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Inledning 

Ditt första dokument med Word 2007 är troligtvis ett påstående 
med modifikation. När du läser det här så har du nog redan skri-
vit ett och annat i Word 2007. Men har du skrivit på det sätt som 
proffsen gör? Har du gjort de inställningar som behövs för att ut-
nyttja Word 2007 maximalt som medför att programmet blir en-
kelt att använda? 

Med rätt inställningar så kommer du att uppleva Word 2007 från 
Microsoft som ett enkelt hjälpmedel för att skriva White Papers, 
User Guides och andra dokument. 

När du läst igenom min bok och följt mina råd kommer dina lä-
sare att betrakta dig som ett fullfjädrat proffs i att skriva. 

Fördelen och nackdelen med Word 2007 är att man kan använda 
Word på ett oändligt antal sätt och uppnår lika bra resultat i form 
av snygga dokument, men det är väl en fördel om du gör som 
Microsofts utvecklare har tänkt? 

Det här är min tolkning av hur konstruktörerna har tänkt och 
som sträcker sig långt bak i tiden version för version av Microsoft 
Word. 

Historisk tillbakablick 

Typsnittens betydelse 

Det finns gott om typsnitt i dagens Officepaket som medför att 
dokument kan modifieras i det oändliga utan att innehållet därför 
ändras. Rätt kul tycker även jag, men är det inte roligare att 
lämna ifrån sig ett dokument som ser professionellt ut och som 
blir läst därför att det av någon anledning upplevs som lättläst? 

Typsnitt har funnits så länge människan kunnat trycka text. 
Gamla böcker ser moderna ut och är till mångas förvåning även 
lätta att läsa till skillnad mot många dokument och brev som man 
får idag år 2008. 

En anledning är att de grundläggande typsnitten skapades för 
många hundra år sedan och har kommit att bli var mans egen-
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dom eller snarare möjlighet att kreativt skapa dokument och 
brev. 

Men känner du till skillnaderna mellan raka och ”oraka” typsnitt? 
Oraka föresten är ett ord som jag just hittade på för att inleda en 
kort beskrivning av ”Seriff” och ”San Seriff” som är den egentliga 
beteckningen på rakt och ”o-rakt” typsnitt. 

 

Andra beteckningar som förekommer är rubriktypsnitt och bröd-
texttypsnitt (Eng. Body text). 

Seriffer är de små tillägg som du enklast ser i form av ”fötter” på 
bokstäverna samt i överdelen av bokstaven. 

Brödtext 

Body text eller på Svenska Brödtext har en egen historia. Att de 
kallas brödtext beror på att de som satte texterna för tryck levde 
på inkomsterna från att ”Sätta texten” i de ramar som sedan an-
vändes som tryckoriginal. 

Texterna sattes dessutom spegelvänt och ”sättarna” läste obe-
hindrat texterna spegelvänt direkt från tryckramarna. 

Jag ska inte trötta dig med en lång historiebeskrivning eftersom 
du köpt den här boken för att själv bli en bättre ”sättare” av dina 
texter, men lite mer tror jag du behöver veta och som dessutom är 
rätt intressant. 

Brödtexten är kort och gott långa partier av text där Seriff typsnitt 
kommer till sin rätt som de typsnitt som är lättast att läsa. Öppna 
vilken bok som helst, vilken tidning som helst och titta noga på 
typsnittet för långa texter, Seriff! 

De vanligaste Seriff-typsnitten idag är Times New Roman och 
Book Antiqua om vi enbart håller oss i Microsoft och PC-världen. 
Det finns betydligt fler men vi håller oss till dem i den här boken, 
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vilket betyder att du i fortsättningen rekommenderas att använda 
Times New Roman för textformatet Brödtext. Anledningen är att 
Times New Roman har kommit att bli något av en favorit eller 
defacto-standard i PC-världen. En viktig detalj när du kommuni-
cerar dina dokument utanför ditt företag. 

Book Antiqua är det typsnitt som du läser just nu och som är det 
vanligaste typsnittet i böcker. Book Antiqua är även en gränsö-
verskridare mellan PC och Apple-världen eftersom den återfinns 
i båda världarna till skillnad mot Arial och Helvetica som jag 
återkommer om. 

Rubriktypsnitt (raka) 

Rubriktypsnitten är raka typsnitt som används i rubriker, skyltar 
och korta texter. Speciellt när den grafiska industrin får råda. 

Det vanligaste typsnittet är Helvetica (i PC världen Microsofts mot-
svarighet som heter Arial) som nyligen fyllde 100 år som använt 
typsnitt, vilket säger en hel del om att typsnitten fanns långt före 
datorerna. IT-industrin har bara återanvänt vad som redan fanns. 

Helvetica har kommit att bli en standard inom den grafiska delen 
av IT. Macintosh och Apple kom tidigt att bli grafikernas IT-miljö 
vilket i sin tur medförde att de gamla typsnitten förvaltades bäst 
hos Apple. PC-världen, med Microsoft i spetsen, missade därför 
en hel del av den grundkunskap som fördes in i IT-världen ef-
tersom PC inte hade grafikerna med på båten. 

Ett typiskt exempel är att Helvetica inte finns i Word 2007 utan 
existerar i Microsofts motsvarighet under namnet Arial. 

Länge har detta varit ett problem när vi som var verksamma 
inom den konventionella industrin skulle föra över våra texter till 
trycksaker i den grafiska världen. Problemen med formaten på fi-
ler och typsnitt har fått sina lösningar sent och världarna har nog 
mötts ordentligt så sent som under de senaste fem åren. Men ni 
ser att problemen finns kvar om du betraktar relationen Helvetica 
och Arial. 

Bildskärmarnas påverkan 

Den tidigt dåliga kvaliteten på bildskärmarnas upplösning har 
spelat en avgörande roll i användandet av typsnitt. Brödtexterna 
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med seriffer övergavs tidigt på grund av att bildskärmarna inte 
kunde visa seriffer utan att resultatet blev hackigt.  

Därför har Sanserif typsnitt blivit något av en standard på Inter-
net. Man använder än idag så gott som uteslutande raka typsnitt 
på grund av att man vant sig med att det ska vara så. 

En annan orsak är att texter på Internet ofta är korta, vilket med-
för att man för det mesta ”gör rätt” om man ser på rön från den 
grafiska världen. 

Om Design 

Jag lärde mig följande definition på ”Design” i samband med att 
jag hade ett uppdrag att ta fram en ny grafisk profil på det företag 
jag då tillhörde som anställd. 

Vi anlitade en reklambyrå i den Apple-dominerade IT-världen 
vilket var en lärorik period. 

En av grafikerna frågade mig vid ett tillfälle om jag visste vad de-
sign var för något. Jag svarade med en massa meningar och ar-
gument medan han lyssnade med ett illmarigt leende. Jag anade 
att jag inom kort skulle bli sågad vid fotknölarna. 

Viktigt! 

Han sa: ”- Design är konsten att hantera space”. Han fortsatte nå-
got om att typsnitten kommer i andra hand och att en trycksak 
först måste ”desajnas” innan man ger sig på bilder och texter. 

Nu i efterhand slår det mig att jag ofta sett designförslag från gra-
fiker där de inledande förslagen haft ”dummy-bilder” och blaj-
texter för att fylla textpartier. Vi som sett förslagen har till en bör-
jan förundrats vad vi fått se men snabbt insett att desajnen kom-
mer först. 

Jag kommer in på enkla detaljer som du kan följa om du vill, lite 
senare i boken. 

Spaltbredden 

Spaltbredden är viktig i kombinationen med typsnittet och stor-
leken på typsnittet. Man brukar rekommendera antal tecken per 
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spalt till mellan 50-60 som ett mått som ger en del positiva effek-
ter. Med spalt menas bredden på din brödtext. 

En effekt är att dina ögon klarar att hitta nästa rad om du håller 
dig inom den spaltbredden. Trixet är att spela med typsnittet och 
storleken på typsnittet för att nå den optimala spaltbredden. 

Några anser att man ska utnyttja pappers fulla bred i dokument 
för att på så sätt spara in på papperskostnaden i företaget. Lika 
korkat argument som okunnigt. Dokumentet ska läsas och förstås 
och dina läsare struntar helt i hur mycket papper som ditt doku-
ment förbrukar. Det är innehållet som är det centrala och som 
sparar tid och pengar i form av ökad produktivitet. I den jämfö-
relsen är papperskostnader kaffepengar. 

Du ser vidare i den här boken att jag har ett utrymme mellan 
mina stycken! Denna del av ”desajnen” är även det ett sätt som 
underlättar för läsaren. 

En annan metod när man inte har ett utrymme framför varje 
stycke är att dra in första radens text en aning för att markera nytt 
stycke. På så sätt uppnår man samma sak, du ser var stycken bör-
jar och slutar och får hjälp att strukturera ditt läsande. Den sista 
metoden ser du framför allt i de flesta kvälls och morgontidning-
ar. Det är en smaksak vilken metod man använder. Jag använder 
som du ser metoden med att ha ”space” före varje stycke. 

Om du tar en titt i din morgontidning och kollar in spaltbredden i 
de artiklar som finns, så ser du att dessa är än mer smala! Orsa-
ken till det är att snabba på läsningen. 

Det lär vara som så, om jag minns rätt, att ögat är blint när ögat 
rör sig under de mikrosekunder som förflyttningen sker. Snabb-
läsare utnyttjar smala spalter i tidningar genom att placera ögat i 
mitten på varje stycke och läsa med en kombination av indirekt 
seende och fotominnet. Egenskaper som vi alla har och kan träna 
upp.   
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2 Dokumentet och 
boken i sammandrag 

Boken kommer i fortsättningen att handla om följande delar av ett 

typiskt vanligt dokument där jag väver in inställningarna som jag 

vill lära dig att uppskatta och använda. 

Avsnittet är en sammanfattning av hela bokens budskap medan ef-

terföljande kapitel blir detaljerade ”Gör så här” instruktioner på 

samma delar. 

 Inställningar i Word 2007 

 Språkpaketen till Microsoft Office 2007 

 Försättssidan 

 Innehållsförteckningen 

 Rubriker i 5 nivåer 

 Ingressen per huvudkapitel (Direkt efter Rubrik 1) 

 Snabbläsningsteknik 

 Brödtexten (Eng: Body Text) 

 Illustrationer och bilder 

 Tabeller 

 Medan du skriver 

 Spara ditt dokument som en mall 
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Inställningar i Word 2007 

Den största nyheten med Word 2007 i jämförelse med tidigare 
versioner är den nya verktygsraden. Vid en första anblick kan det 
se lättare ut än tidigare men du kommer att märka att det inte är 
så lätt alla gånger. 

Gamla Word-användare hittar inte sina invanda klick till delar av 
inställningar som man ofta använder. Ofta märker jag att jag letar 
på fel ställen även när jag tidigare har gjort vissa saker gång på 
gång. 

Omställningen kommer att kräva sin tid av varje ny Word 2007 
användare men trägen vinner. Fördelarna väger upp nackdelarna 
eftersom nya Word kan så pass mycket mer. 

I teknikavdelningen av boken kommer jag att beskriva hur du 
placerar ”dina” favoriter på en mer lättillgänglig plats. Vidare 
kommer jag att visa dig hur du skapar egna snabbtryckningar på 
tangentbordet. Microsoft har haft vänligheten att låta bli att norpa 
de kombinationstryckningar som jag och andra använt för eget 
bruk genom åren. 

Snabbtryckningarna tycker jag är ett bättre sätt för min del även 
om funktionen ”Hämta format” är ett annat sätt att byta format på 
texter. Jag återkommer till den funktionen i avsnittet Verktygsra-

den. 

Språkpaketen till Microsoft Office 2007 

En ny detalj i Microsoft Office är att du kan köpa till olika språk-
paket för några hundra. För min del var det bra eftersom jag först 
skaffade en Engelsk version av Office men fick problem när jag 
skrev första boken. Inga avstavningar och stavfelen blev kvar ef-
tersom boken skrevs på Svenska i en Engelsk miljö. 

Försättssidan 

Försättssidan är viktig för ett dokument! Speciellt när du printat 
ut ett antal dokument som du använder för att läsa på. Kanske du 
även sätter in dem i en pärm.  
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Tänk dig att du har mycket information att hantera och att du 
skrivit ut dem för att bearbeta dem med penna och ”Gulöverstry-
kare”. Du har dem utspridda på skrivbordet och letar efter ett av 
dem. Där kommer försättssidan till din hjälp. Den syns bland alla 
andra papper som du och jag sprider omkring oss. 

Innehållsförteckningen 

Även skapandet av en innehållsförteckning är enkelt numera. Det 
som finns kvar är lite inställningar av formatet med exempelvis 
punkterna mellan rubrik och sidnummer. Även hanteringen av 
tabbar behöver vi titta lite närmare på. 

Innehållsförteckningen är ett utmärkt verktyg i kombination med 
rubrikerna att inledningsvis skapa strukturen av dokumentet. 

I gamla tider lärde min svensklärare ut hur noga det vara att först 
skapa en disposition för uppsatserna man skulle skriva. 

Här kommer jag tillbaka till hur du börjar strukturera ditt doku-
ment med hjälp av rubrikerna och innehållsförteckningen. 

En annan viktig del är hur du kan förändra innehållsförteckning-
en och visa den i olika grad av ambition. Bläddra tillbaka till in-
ledningen av den här boken så ser du att jag har två innehållsför-
teckningar. En baserat på enbart Rubrik 1 och en som är mer de-
taljerad. 

Den senare visar jag enbart i fyra nivåer, vilket medför att rubrik 
5 blir fri att använda till att lyfta fram enskilda stycken inne i do-
kumentet eller som här, i boken. 

Jag kommer även att visa hur du kan ändra nivåerna i innehålls-
förteckningen på ett enkelt sätt. 

Mer om det i teknikavdelningen av boken. 

Rubriker i 5 nivåer 

Word har i alla år tillhandahållit 9 nivåer av rubriker vilket få an-
vänder i praktiskt bruk. Jag har sett exempel på dokument som 
använt 9 nivåer samt även automatnumrering. Hur bra är det att 
se följande rubrik? 
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Exempel på överdrivet numrerad rubrik i ett dokument 

1.3.44.5.25.1.1.7.9     Om att hantera saker och ting 

Jag kommer att beskriva 5 nivåer i samband med formatmalls-
hantering vilket räcker långt, till och med för en bok om 100 si-
dor. 

Ingressen per huvudkapitel (Direkt efter Rubrik 1) 

Tidningsbranschen vimlar av ingresser till alla längre artiklar. 
Härma detta arbetssätt så underlättar du för dina läsare att snabbt 
ta till sig vad dokumentet handlar om. 

Snabbläsningsteknik 

Jag hittade en bok för länge sedan som handlade om snabbläs-
ningsteknik. En teknik som medförde att man som läsare gick 
igenom en faktabok från pärm till pärm 6 gånger om jag inte 
minns fel. 

Boken har för länge sedan gått till de sälla jaktmarkerna och jag 
har ännu inte hittat den igen. Slå mig en signal eller skicka mig ett 
mejl om du tror att du hittar den. Jag skulle bli oändligt tacksam. 

Metoden gick i korthet ut på följande vändor, vilket jag använt 
mig av i många år. Om jag minns rätt låter jag vara osagt men 
metoden funkar rätt bra för mig och kanske för dig.  

Jag använder vad jag minns av boken plus lite egna vägar att ”ta 
in en bok”. Anledningen till att jag har med det här avsnittet be-
ror på att jag skriver mina dokument med tanke på snabbläsning 
och inläsning av dokument med den här metoden. 

Snabbläsningens 6 steg. 

En metod att läsa in tegelstenar (Tjocka Faktaböcker eller doku-
ment) 

1. Baksidan av bokomslaget sammanfattar ofta vad boken 
handlar om. Det är den plats du brukar läsa när du står i 
bokhandeln och funderar på ett köp. Även framsidan är 
här informativ. I dokument brukar det även finnas en 
sammanfattning under namnet ”Management Summary”. 
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2. Innehållsförteckningen och förordet är nästa etapp att 
läsa in boken. När du genomfört etapp 2 så har du en bra 
överblick över bokens innehåll. Ofta räcker den genom-
läsningen för ”tegelstenarna” (Faktaböcker om IT) för att 
hitta vad du letar efter. Jag använder etapp två för alla 
mina inköpta tegelstenar som sedan fungerar som upp-
slagsverk. 

3. Först nu går du in i boken och bläddrar fram till de olika 
inledningarna av varje nytt kapitel. Där brukar författar-
na inleda med en kort sammanfattning av vad kapitlet 
handlar om (här har du ingressen igen). Fortsätt kapitel 
för kapitel tills du på det här sättet skummat boken en 
första gång. Nu har du ökat din kunskap om innehållet 
och kan med all säkerhet hålla ett mindre föredrag om 
boken ifråga. 

4. Nästa genomläsning är åter från pärm till pärm. Utöver 
en kort repetition av kapitlens rubrik och inledning så 
fortsätter du här att läsa rubrikerna en nivå längre ner. 
Undvik att fastna på sådant som intresserar dig även om 
det är svårt. 

5. Här går du igenom hela boken (Dokumentet) en tredje 
gång. Här kollar du in alla illustrationer bild för bild sam-
tidigt som du håller koll på vilken rubrik som bilderna 
finns under. Läs även eventuella bildtexter. 

6. Sista genomläsningen om det är frågan om fackliteratur 
exempelvis inom IT, så bläddrar du fram till de avsnitt 
som väckt ditt omedelbara intresse. I det här läget har du 
översikten av hela boken i färskt minne vilket medför att 
du kan läsa detaljerna i sitt sammanhang. Själv brukar jag 
i det här läget ägna mig åt vad jag kallar ”Holistisk läs-
ning”. Med det menar jag att jag hoppar fram och tillbaka 
mellan kapitlen och läser dem utifrån mitt eget intresse 
för innehållet. Om du fördrar att läsa dokumentet eller 
boken i den följd som författaren tänkt sig så ska du na-
turligtvis göra det! 
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En liten varning 

Var uppmärksam på när du tappar tråden och bara bläddrar dig 
fram utan att koncentrera dig på vad du ser och läser. När du 
märker det, ta en paus och börja om från där du minns saker, när 
du känner att koncentrationen fungerar igen.  

Brödtexten (Eng: Body Text) 

Brödtexten är de delar av dokumentet där du pratar till läsaren i 
form av en berättelse. Använd ”du-formen” eftersom det är en dia-
log mellan dig som författare och den som läser. 

Även om det ibland frestar att använda ”man-formen” (Man kan 
utföra det och det för att man ska göra ditten och datten) så var spar-
sam med den metoden. Risken för flum är uppenbar. 

I teknikdelen kommer jag att gå djupare in på inställningar i 
Word 2007 och annat som har med brödtexter att göra. 

Illustrationer och bilder 

Att klippa in bilder och illustrationer i Word har varit ett problem 
allt sedan Word skapades. 

Problemet har varit att Word klippte in bilder i det stora formatet 
”Bitmap” som standard. Resultatet blev att Wordfilen ofta blev 
enormt stor. 

Författare av användarhandledningar har en egen metod som 
hela tiden funnits till hands men som få känt till. 

Man måste lära Word Picture- eller Bild-formatet! 

Jag återkommer längre fram med bildbehandlingen i Word där 
exempelvis 3G-formatet är ett lyft. 

Tabeller 

Tabeller är vanligt förekommande i dokument. Utseendet på 
dessa kan variera i oändlighet. Mitt råd är att försöka bestämma 
dig för ett utseende som du använder gång på gång. 
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Ett problem kan vara att du får utrymmesproblem horisontellt på 
grund av att du vill få in så mycket som möjligt. Försök dela upp 
samma tabell och visa dem som två eller flera tabeller. 

Ett annat alternativ är att du skapar en bilaga i form av ett eget 
dokument som du lägger ner som liggande A4. 

Visserligen kan du även göra en avsnittsbrytning och lägga ditt 
dokument där din stora tabell skall vara, alternativt som appen-
dix sist i dokumentet. Men hur snyggt är det? 

Medan du skriver 

När du kommit igång med skrivandet så behöver du då och då 
flika in olika saker. 

Det vanliga är att du stoppar i skrivandet och med hjälp av mu-
sen klickar dig fram i menyraden för att flika in något, exempel-
vis en ny rubrik. 

Här kommer dina anpassningar av Word 2007 in i bilden där du 
kan göra en hel del för att förenkla för dig. Inställningarna som är 
dina egna medför att du inte tappar tråden i vad du skriver. Du 
flikar in delar medan du skriver. 

Mer om det i teknikavdelningen längre fram i boken. 

Spara ditt dokument som en mall 

Det finns stora fördelar att ta ditt bästa dokument och spara det 
som en riktig Word-mall. 

Kanske du tidigare enbart har tagit en kopia av ett bra dokument, 
sparat en ny kopia av dokumentet med ett nytt filnamn samt där-
efter rensat dokumentet på föregående dokuments innehåll. 

Visst kan du göra det, men att jobba via Words mallhantering är 
smartare. Dessutom jobbar du då som proffsen gör med sina do-
kument. Kanske dina nya kunskaper om mallhantering även 
medför att du får ta hand om hela företagets dokumentmallar. 
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Inställningar i Word samt start av teknikdelen av boken 

 15 

3 Inställningar i Word 
samt start av 
teknikdelen av boken 

I det här kapitlet lär du dig hur jag ställer in Word 2007 så att det 

blir enklare att skriva. Den så viktiga delen att behärska formatmal-

lar medför att du får kontroll på hur dokumentet beter sig medan 

du skriver. 

Avsnittet beskriver även andra för mig viktiga delar som tillsam-

mans och var för sig underlättar skrivandet. 

 Verktygsraden 

 Den nya Menyraden 

 Språkpaketet i Office 2007 

 Microsofts inbyggda Meta Data, ”File Properties” 

 Acceptera att du är författaren 

 Använd alltid formatmallar 

 Din skrivare styr utseendet 

 Word kan skapa PDF-kopior av ditt dokument 
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Verktygsraden 

 

I ovanstående bild har du verktygsraden i den övre kanten ovan-
för Words nya Menyfliksområde. 

Som du ser så har jag betydligt fler ikoner än vad du har. 

Flytta verktygsraden 

Jag föredrar att ha min verktygsrad närmare mitt dokument. 
Klicka dig fram enligt följande process 

1. Office-knappen (Den runda överst till vänster) 

2. Word-alternativ som du hittar längst ner i form 

av en knapp  
 

3. Anpassa (till vänster mitt på) samt klicka i; Visa verk-
tygsfältet… 

 

4. Klicka OK 
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Lägg till egna funktioner i verktygsraden 

Gå tillbaka till samma meny där du kunde flytta verktygsraden så 
ska du få se på möjligheter! Alltså via ”Officeknappen” och 
”Wordalternativ”. 

 

Till vänster har du alla möjliga kommandon som du kan fylla din 
verktygsrad med och till höger de som du valt eller kommer att 
välja. 

Det är bara att klicka på ett kommando och sedan på ”Lägg 
till>>” för att lägga en kopia av funktionen i din egen verktygs-
rad. 

Genom att klicka i den högra delen kan du sedan ta bort kom-
mandon via ”Ta bort”-knappen. 

I listan ovan ser du föresten mina val av kommandon. 

Om du inte hittar ett kommando så ändrar du enbart i selektion-
en av kommandon från ”Vanliga kommandon” till ”Alla kom-
mandon”. De visas i bokstavsordning. 

Här kan du exempelvis hitta funktionen ”Hämta format” som jag 
helt kort nämnt tidigare. Du får då en pensel som ikon som du 
kan använda för att markera ett existerande format för att däref-
ter markera en annan text som då får samma format som den fö-
regående. Prova dig fram. Blir det fel kan du bara ångra formate-
ringen tills du vet hur ”Hämta format” fungerar. 
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Funktioner jag ofta använder 

 Spara (Ctrl+S) 

 Ångra Inmatning (Ctrl+Z) 

 Upprepa inmatning (Ctrl+Y) eller ”Gör om” som ikonen heter i 

föregående bild 

 Avancerade dokumentegenskaper.  

Gamla hederliga ”File Properties”. Microsofts Metadata sedan ur-

minnes tider. 

 Stycke. Denna använder jag ofta för att justera ”space” och framför 

allt sätta ”sidbrytning före” som är ett säkrare och stabilare sätt än 

Ctrl+Enter. Ta bort sidbrytningen gör du på samma sätt fast tvärt 

om. Du klickar av ”Sidbrytning före. 

 

Du måste naturligtvis stå på den rad (stycket) med din cursor 
som ska ha en ”sidbrytning före” när du utför det här kom-
mandot. 

 Förhandsgranska, naturligtvis! Jag skriver alltid i läget ”Ut-

skriftslayout på grund av att jag då löpande ser hur slutresultatet 

kommer att se ut. Trots det vill jag se hela resultatet då och då. 

 Snabbutskrift. Direkt utskrift med de inställningar som är standard. 

Ett sätt att helt enkelt spara några klick. 

 Visa alla. Ikonen kallas egentligen för ”Stycketecknet”(¶) men visar 

även alla andra dolda tecken som dokumentet har.  

 Formatmallar. Jag vill ha tillgång till formatmallarna då och då 

speciellt i början när jag konstruerar en dokumentmall. 

 Ställ in transparent färg. Äntligen! Word jobbar med bilder på det 

sätt som jag saknat tills nu. Vektorgrafik. En del i den hanteringen 
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är att kunna dölja bakgrundsfärger i de fyrkantiga bilder som man 

klipper in. 

 Helskärmsläsning. Ett av flera sätt att se och skriva. Om man som 

jag illustrerar mycket så är Helskärmsläsningen mindre bra. Det blir 

inte exakt som sidorna kommer att se ut. Men för att korrekturläsa 

och justera meningar är Helskärmsläsningen ett bra alternativ. 

Samtliga funktioner döljs och man jobbar helt och hållet med sin 

text. Du avbryter Helskärmsläsningen med ett tryck på Escape-

knappen (Esc). 

Den nya Menyraden 

Kort hur den fungerar 

Jag tänker inte gå igenom den nya menyraden då den är rätt in-
formativ som den är. Jag återkommer till den då och då när jag 
gör vissa inställningar som jag gör via menyradens alternativ. 

En detalj vill jag understryka. Placera din ”cursor” utan att klicka, 
så kallad ”Hovring” samt rulla med hjulet på din mus för att 
växla mellan de olika menyerna, coolt! 

När du vilar din ”cursor” på någon ikon i menyraden så får du 
fram en kort beskrivning av vad ikonen/funktionen kan göra. 

Vidare får du även veta vilken snabbtryckning som funktionen är 
kopplad till, exempelvis ”Vänsterjustera text (Ctrl+L)”. 

Gamla tiders Dialogrutor i Word! 

Under varje del av menyraden, exempelvis Start och mittendelens 
Styckeikoner ser du ”Stycke” som en typ av underrubrik. Till hö-
ger ser du en liten pil som är riktad nedåt till höger. Vila på pilen 
så får du information om vilken Dialogruta som kan användas. 
Dessa är faktiskt ofta tillbakakopplingen till gamla Word! Klicka 
på pilen så får du fram den Dialogruta som du säkert känner igen 
från förr.  
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Dölj Menyfliksområdet 

När du skriver så vill du på skärmen ofta ha så mycket utrymme 
som möjligt för ditt dokument. Ett sätt att frigöra mer utrymme 
på skärmen är helt enkelt att dölja Menyfliksområdet. 

Sist i raden av ikoner i ”Vertygsfältet Snabbåtkomst” har du en liten 
nedåtriktad pil med ett streck ovan-
för. Klicka en gång på den! 

 

Du får då fram en meny där du ska 
klicka på den sista raden; Minimera 
menyfliksområdet. 

 

Menyflikarna fungerar i det här läget som ”Drop Downs”. De 
finns där när du behöver dem! 

Om du vill ha tillbaka Menyfliksområdet så är det bara att göra 
om ovanstående. Skillnaden är att du avmarkerar alternativet 
Minimera menyfliksområdet. 

Språkpaketet i Office 2007 

Efter att ha köpt det Svenska språkpaketet gick det bättre att 
skriva på Svenska trots att jag från början hade en Engelsk vers-
ion av Office.  

En finess är att du kan språkändra hela Office vad gäller allt! En 
kul grej var att jag fick lära om från Ctrl+B för Bold till Ctrl+F för 
Fet. Ett exempel på att språkpaketet påverkar hela programmet, 
förutsatt att man vill ha det så. 
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Språkpaketen hitta du via länken: 

http://office.microsoft.com/sv-se/suites/HA102113681053.aspx?pid=CL101729511053 

Tyvärr finns det ingen enklare länk att skriva av. Du kan även 
söka på ”språkpaket” i Microsofts hemsida för nya Office. 

Du får ett nytt verktyg under Microsoft Office Tools där du kan 
sätta om språket i Office 

Klickväg (Naturligtvis i Microsoft Vista) 

1. Start 

2. All Programs 

3. Microsoft Office 

4. Microsoft Office Tools 

5. Microsoft Office 2007 
Language Settings 

Visningsspråk 

 

Som du ser så kör jag en mix av Engelska och Svenska, vilket pas-
sar mig bra. Hur du vill ha det får du bestämma själv. Jag har inte 
testat att kryssa i rutan ”Ange att visningsspråket…” där du ser att 
jag har kvar English medan Office kör ”svenska”. 

Prova dig fram! 

http://office.microsoft.com/sv-se/suites/HA102113681053.aspx?pid=CL101729511053
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Redigeringsspråk 

 

Här ser du att jag har både Engelska från mitt originalpaket och 
Svenska från språkpaketet. 

Microsofts inbyggda Meta Data, ”File Properties” 

Av någon anledning benämner Microsoft gamla ”File Properties” 
eller på Svenska ”Dokumentegenskaper” för Avancerade doku-
mentegenskaper. 

Gör till vana att fylla i egenskaperna för dina dokument oavsett 
om dina dokument sedan kommer att ligga i ett dokumentarkiv i 
SharePoint 2007 eller inte. 

Fördelen med dokumentegenskaper är att de alltid finns i ditt 
dokument oavsett vart dokumentet senare kommer att hamna. 
Senare kommer jag att visa hur du kan utnyttja dokumentegen-
skaper i de fönster som finns i Windows. 

Hur du hittar Avancerade dokumentegenskaper 

Som du tidigare sett så har jag en snabbknapp för dokument-
egenskaper men du kan även få fram dem på följande sätt. 

1. Office-knappen uppe i vänstra hörnet 

2. Förbered  Egenskaper 
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Du får då fram Word 2007:s sätt att visa dokumentegenskaper 
som lägger sig ovanför ditt dokument. Klicka på pilen (Ner) 
bredvid Dokumentegenskaper om du vill se de gamla menyerna 
vilka jag föredrar eftersom den nya enbart visar en av flikarna 
från det gamla sättet. 

 

 

Klicka på ”Avancerade 
egenskaper…”. 

Du stänger Word 2007:s 
vy via X-et uppe till höger 
om texten Obligatoriska fält. Men som sagt tidigare, skapar du en 
snabbknapp så slipper du den breda Word 2007 menyn. 
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Fliken Sammanfattning 

Fyll i fälten under fliken 
Sammanfattning enligt 
bilden till höger! 

Rubrik (eng Title) är vik-
tigast speciellt för ditt 
nya dokument när du 
skall göra ”Spara som…” 
första gången. 

Word tar då dokumentets 
Rubrik som förslag på 
dokumentets filnamn. 

Övriga fält är självförkla-
rande utom Nyckelord 
som jag brukar använda 
till dokumentets vers-
ionsnummer. 

Just versionsnumret i Words dokumenthantering är enligt min 
mening bristfällig för att inte säga frustrerande. Det borde finnas 
ett eget Major - Minor-fält som sedan återanvänds i exempelvis 
SharePoint 2007. Men det gör det inte! 

I SharePoint är versionsnumret utanför dokumentet vilket med-
för att du inte kan replikera numret som ett fält på exempelvis 
försättssidan. 

Problemet är känt och det finns specialistföretag med fokus på 
SharePoint som tagit fram egen kod för att koppla SharePoints 
versionshantering in i själva dokumentet som en fast egenskap. 

Visserligen finns det ett ”så kallat” versionsnummer i Word men 
det räknas upp för varje Save och är enligt min mening oanvänd-
bart! 

Under fliken ”Anpassade”, underförstått dokumentegenskaper 
hittar du alla fält som finns för filer i Windows. Det finns hur 
många som helst men själv använder jag bara de som du ser i bil-
den på nästa sida. Gör även till vana att klicka i ”Spara Miniaty-
rer…” vilket medför att du kan se miniatyrer på dina dokument i 
många sammanhang. 



Inställningar i Word samt start av teknikdelen av boken 

 25 

Fliken Anpassade 

Under fliken ”Anpas-
sade” har du en mängd 
fördefinierade fält att 
välja bland. 

Jag använder som stan-
dard fälten  

 Department 

 Document number 

 Project 

 Reference 

Som du ser är fälten på 
Engelska. 

När jag gjort en mall av 
ett dokument som jag 
tycker är bra så sätter 
jag in värden inom klamrar så att jag ser alla fält som jag replike-
rat i dokumentet tydligt. Klammervärdet visar att jag ”glömt” att 
fylla i något fält som används aktivt i dokumentet. 

I fältet Department har du enligt bilden ovan >> Department << 
som exempel. Klammervärdet sätter jag till namnet på fältet vil-
ket gör att det blir enkelt att hitta oanvända fält i dokumentet när 
jag replikerar/återanvänder fältens värde. 

Du ser även hur jag hanterar ”Document Number”. Ett prefix, 
bindestreck samt ett treställigt löpnummer. I det här fallet Bok 
nummer 002 (BOK-002). 

Replikera ”File Properties” till Sidhuvud och Sidfot 

Utöver att du kan använda Dokumentegenskaperna i olika for-
mer av Vyer i Windows och även i Dokumentarkiv i SharePoint 
2007, så kan du använda fälten för att presentera innehållet i fältet 
på olika ställen i ditt dokument. 
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Den vanligaste platsen är i dokumentets sidhuvud och sidfot (eng 
Header and Footer). 

När du tar dokumentegenskaper in i ditt dokument som replike-
rad information så är det viktigt att du berättar för dina kollegor 
som kommer att justera och rätta dina dokument att inte editera 
sidhuvud och sidfot manuellt, vilket jag tyvärr har fått uppleva 
på tok för ofta. 

Köp den här boken och sätt den i händerna på dina kollegor så att 
de förstår att jobba med ditt dokument på rätt sätt. På så sätt 
undviker du att bli vansinnig och tilltala dina kollegor i ord som 
du sedan får ångra. 

Jobba med Fields/Fält 

Fält är de enskilda delarna av dokumentegenskaper. Jag använ-
der alltid fält i mina sidhuvuden och sidfötter, vilket medför att 
jag sedan aldrig behöver editera dem. Jag rekommenderar dig att 
göra på samma sätt för dina dokument! Det spar tid och förenklar 
speciellt vid de tillfällen då du ändrar innehållet i dina fält. De 
ändras automatiskt eftersom de är replikerade från början. 

Hur du ser ett replikerat fält 

Klicka någonstans i den övre eller undre delen av en sida i ditt 
dokument när du visar dokumentet i Utskriftslayout.  

 

I exemplet någonstans runt ”Word 2007 på mitt sätt”. Rubrikhu-
vudet öppnas då för editering. 
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Här ser du att ”Word 2007 på mitt sätt” är markerad i grå färg. 
Ett tydligt bevis på att det handlar om ett replikerat fält. 

Högerklicka på den grå texten och 
välj ”Växla fältkoder”. 

 

Du ser då vilken fältkod som an-
vänds. I det här exemplet ”Title” 
från ”File Properties” eller ”Avan-
cerade dokumentegenskaper” som de 
heter i Word 2007. 

Högerklicka igen på fältet och välj 
Växla fältkoder för att åter se innehållet. 

Hur du lägger till ett fält 

1. Placera din cursor där du 
vill infoga ett fält 

2. Klicka på Infoga i Meny-
raden 

3. Snabbdelar 

4. Fält… enligt bilden 
till höger 

5. Fältnamn –  
DocProperty -  
Category 

6. Resultat i det här 
fallet blir BOK ef-
tersom jag har just 
BOK som kategori 
för det här doku-
mentet. 
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7. På samma sätt kan du här högerk-
licka på BOK för att se vilket fält 
det är frågan om. Här ser du 
DOCPROPERTY Category som 
blir BOK så länge jag har just BOK 
som kategori för mina böcker. 
Högerklicka igen och välj "Växla fältkoder” eller tryck F9 
på tangentbordet för att få tillbaka innehållet av fältet. 

Använd fälten i dina Vyer 

Ingen fyller i Metadata om man inte själv ser någon nytta av det. 
Att beordra användandet brukar inte fungera. En detalj som du 
just sett som du själv har nytta av är att replikera fälten in i do-
kumenten på olika ställen, men det finns mer att hämta. 

I fortsättningen säger jag Metadata och menar då både externa 
Metadata i dokumenthanteringsverktyg typ Documentum från 
EMC Corporation och SharePoint 2007 från Microsoft och doku-
mentegenskaper i Word, alltså information om dokumentet. 

Vyer, Fönster, SharePointvyer är platser där Metadata kommer 
till sin rätt att se dokumentarkiv på en rad olika sätt. 

Word har haft möjligheten sedan Windows XP, vilket få har insett 
nyttan av. Ofta har man inte haft vetskap om möjligheten bero-
ende på att man löst problemet med Folder på Folderstrukturer. 

Nackdelen är att du bara ser folder för folder och ingående do-
kument. Genom att minimera eller helt enkelt överge foldrar och 
istället se på sina informationsmängder av dokument med hjälp 
av Meta Data så kan olika typer (kategorier) av dokument exi-
stera i samma arkiv (folder). 

Jag utelämnar Dokument Management-verktygen och visar här 
enbart ditt eget dokumentarkiv i Windows, ”Mina dokument”. 

1. Öppna ”Mina dokument” på din PC 

2. Välj Vyn ”Detaljer” eller ”Details” i mitt fall som har en 
Engelsk version av Vista 
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Som standard får du bara några kolumner med information om 
dina dokument som filnamn, modifieringsdatum, typ och storlek 
på filen. 

Samtliga kolumner är klickbara som du kan sortera kolumn för 
kolumn framåt och bakåt. 

Det som är bra är att du kan lägga till 
ytterligare fält genom att först Högerk-
licka på menyraden. Det spelar ingen 
roll var du högerklickar. Du får upp al-
ternativet som du ser till höger. 

Som du ser så är menyradens ”Meta-
data” förbockade! 

Innebörden är att du kan bocka för 
andra metadata för att se ditt doku-
mentarkiv via andra fält som du just lärt dig att använda. 

Utöver de du redan ser så har du alla övriga fält som redan finns i 
Word. 

1. Klicka på More… 

2. Klicka för de metadata 
som du vill använda i 
din Detaljvy för ditt 
dokumentarkiv. 

3. Jag har här enbart 
markerat fältet ”Cate-
gories” för enkelhetens 
skull. 

4. Använd knapparna 
Move Up och Move 
Down för att be-
stämma ordningen på 
dina kolumner. 

5. OK 
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I Windows Vista kan det se ut som ovan. Observera att jag även 
ändrat ordningen på metadata. 

Från och med Vista kan man även gruppera på metadata vilket 
medför att du även får numrerat antal dokument/filer per kate-
gori eller annat metadata. 

 

Acceptera att du är författaren 

Jag vet inte hur många dokument jag sett genom åren som inte 
haft någon författare! Fältet ”Author” har varit blankt eller haft 
namnet på någon som för länge sedan slutat. 

Jag inser att många tar ett dokument i högen någonstans, byter 
namn på dokumentet (filnamnet) och skriver sitt eget dokument 
utan att reflektera över att det finns gammalt metadata kvar se-
dan tidigare. 

I Word 2007 sätter du ditt namn i din version av Word på föl-
jande sätt vilket medför att ditt namn alltid blir rätt när du skapar 
ett nytt dokument baserat på en mall. Även ”Normal” är en mall 
även om den brukar vara helt tom. 

1. Office-knappen i övre vänstra hörnet 

2. Word-alternativ längst ner i mitten av rutan som kommer 
upp 

3. Vanliga alternativ visas 
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4. Skriv in ditt eget namn och Initialer samt klicka OK. 

Den här informationen blir än mer viktig när ditt dokument se-
dan flyttas in i ett dokumentarkiv typ SharePoint 2007. 

Använd alltid formatmallar 

Det här avsnittet är bokens viktigaste del. Få inser hur viktigt det 
är för professionella dokument att de skapas med hjälp av for-
matmallar. 

En liten bov i dramat, även med Word 2007, är hur enkelt det är 
att förändra utseendet på texter via menyradens möjligheter. 
Formatmallar är något annat. De har samma möjligheter som 
menyraden men de styr hela dokumentets utseende. 

När du väl förstått hur man jobbar via formatmallarna så kom-
mer det att gå snabbare och lättare att skapa snygga välstrukture-
rade dokument. 

I Word 2007 är det även enkelt att hitta formatmallarna. De ligger 
färdiga att användas på första fliken i menyraden som heter Start. 
I den fjärde från vänster hittar du Format. 

 

Klicka på pilen nere till höger för att öppna formatmallsverkty-
get. Samtliga formatmallar visas till höger om ditt öppna doku-
ment. 

När du öppnar Formatmallarna så är den text som formatmallen 
bygger på, markerad med en ruta. I exemplet på nästa sida är 
Brödtext markerad klar att förändras. 
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Alla formatmallarna fungerar i stort sett på samma sätt. Det är 
bara inställningarna som varieras vilket jag kommer att beskriva 
del för del i de kommande avsnitten. 

Om du hovrar (flyttar din cursor) 
över formatmallarna till höger så 
visar Word 2007 de inställningar 
som gäller för varje formatmall. 

Pilen till höger om Brödtext är 
den ingång som du använder för 
att justera och ändra formatmal-
len. Mer om det senare. 

Din skrivare styr utseendet 

Skrivare styr utseendet på dina dokument mer än vad man kan 
tro. Typsnittens storlek och utseende kan variera vilket ofta har 
stor påverkan på sidbrytningar. 

På grund av detta är det oftast bäst att leverera dina dokument i 
PDF-format när du inte känner till mottagarens miljö. PDF-
formatet låser fast utseendet, vilket betyder att dokumentets sid-
brytningar sitter där de ska. 
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Word kan skapa PDF-kopior av ditt dokument 

En nyhet med Word 2007 är att Word kan skapa PDF-kopior av 
dina dokument. Direkt efter din installation av Word 2007 finns 
inte den möjligheten utan du måste hämta hem denna ”Plug in” 
från Microsofts Webb. 

Ladda ner ”Plugg In” för PDF och XPS-formaten 

1. Öppna hemsidan för Microsoft Sverige 
http://www.microsoft.com/sv/se/default.aspx 

2. Sök: ”Aktivera stöd för andra filformat” 

3. Rulla ner på sidan till avsnittet:  
Installera och använda tillägget Publicera som PDF eller XPS 
från Microsoft. Följ anvisningarna. 

När du sedan behöver skapa en PDF eller XPS-kopia av ditt do-
kument så hittar du funktionen via Start – Spara som 

 

PDF-kopian hamnar i samma bibliotek/folder som ditt original 
Word dokument. 

Skaffa en skärm till (slavskärm) och spar papper 

 

http://www.microsoft.com/sv/se/default.aspx
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Jag brukar då och då spara en PDF-kopia som jag sedan öppnar i 
min slavskärm samtidigt som jag har mitt Word dokument öppet 
för redigeringar. 

Ofta räcker denna granskning när det gäller att hitta fel och bris-
ter i dokumentet. Jag använder en 19-tums Wide Screen, vilket 
räcker i de flesta sammanhang. Just 19-tummarna är idag pris-
värda och upplösningen räcker för att läsa texten på slavskärmen. 
På så sätt spar jag på papperskopior som jag annars får slänga. 

Jag använder den senaste versionen av Adobe Reader, vilken 
även har möjlighet att visa siduppslag (höger-vänster sidor) vil-
ket är bra när jag skriver mina böcker. 

Som du ser på bilden så jobbar jag med en Laptop där det är en-
kelt att ansluta en extra skärm. Alla Laptops har en ”skärmkon-
takt” som oftast används för att ansluta projektorer när du kör en 
PowerPoint presentation. 

För stationära datorer krävs ofta ett extra grafikkort samt inställ-
ningar som kan vara lite mer besvärligt att få att fungera. 
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4 Försättssidan 

Försättssidan presenterar kort vad dokumentet innehåller och är i 

och med det dokumentets ansikte utåt. En bra titel och en bra de-

sign ger ett gott intryck 

I Word 2007 finns ett antal mallar som du kan använda och det in-

tressanta är att mallarna knyter an till fälthanteringen eller ”File 

Properties” som hela tiden har funnits i Word 

 Hur du skapar en försättssida i Word 2007 
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Hur du skapar en försättssida i Word 2007 

Via fliken Infoga har du tillgång till ett 
antal försättssidor i Word 

Klicka bara på Försättsblad så får du 
fram mallarna. 

Hovra över en mall (se nedre bilden) 
så får du en kort beskrivning av mal-
len 

Klicka på den mall du vill ha, svårare 
är det inte. 
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Sedan är det bara att klicka på de fält som mallen har samt skriva 
in din Dokumenttitel, Underrubrik och andra fält som mallen har. 
För mallen ”Kuber” även Årtal. 

 

Som du ser är mitt namn (Author/Författare) redan ifyllt från 
min version av Word. Se avsnittet ”Acceptera att du är författaren”. 

 

 

 

Din (eller snarare min) försättssida är 
klar. 

 

 

 

 

En detalj som är bra med mallarna är att fälten som du fyller i, 
automatiskt blir fält i dokumentegenskaper som du läst om i det 
tidigare avsnittet ”Microsofts inbyggda Meta Data, ”File Properties”. 
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5 Innehållsförteckning 

Innehållsförteckningen är en möjlighet att se strukturen på ditt do-

kument 

Dina läsare behöver din innehållsförteckning för att hitta den in-

formation som intresserar honom eller henne 

 Hur du skapar en innehållsförteckning 

 Hur du underhåller din innehållsförteckning 

 Skapa gärna två innehållsförteckningar 
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Hur du skapar en innehållsförteckning 

Via fliken Referenser har du 
tillgång till ett antal inne-
hållsförteckningar i Word. 

Klicka bara på Innehållsför-
teckning så får du fram mal-
larna. 

Hovra över en mall så får du 
en kort beskrivning av mal-
len. 

Klicka på den mall du vill 
ha, svårare är det inte. 

Som du ser får du 
en kort beskriv-
ning av den mall 
som du vilar din 
cursor på (Hov-
rar som en heli-
kopter). 

Klicka en gång på 
den mall du vill 
ha så läggs den in 
på den plats där 
din cursor står i 
dokumentet. 

I det här exemp-
let på sidan efter 
försättssidan du 
just lagt in från 
förra avsnittet. 
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Klicka OK 

 

Eftersom jag beskriver skapandet av ditt första dokument bit för 
bit i de ”tekniska” avsnitten från ett tomt dokument samt från 
försättssidan och framåt så finns ännu inget att visa i din inne-
hållsförteckning. 

Alltså betyder ovanstående nedslående besked ingenting i nulä-
get. Det är helt rätt! Innehållsförteckningen bygger helt på dina 
kommande rubriker i dokumentet vilka jag återkommer till i 
nästa avsnitt. 

Ditt dokument består nu av enbart två sidor, Försättssidan och 
Innehållsförteckning. Inte mycket att skicka till chefen eller hur? 

Hur du underhåller din innehållsförteckning 

Det som följer här kommer du att genomföra gång på gång me-
dan du skriver och så snart du har genomfört den minsta lilla för-
ändring i ditt dokument. Anledningen är att sidnumreringen av 
dokumentet snabbt ändras och din innehållsförteckning måste 
ständigt uppdateras, åtminstone sista gången du sparar ditt do-
kument. 

Som du kommer att se senare så använder jag innehållsförteck-
ningen aktivt för att se strukturen och utseendet i en och samma 
process. 

Naturligtvis kan du även se din struktur på annat sätt om du vill. 
Jag återkommer till det längre fram. 
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Uppdatera 

1. Marker allt via Ctrl+A 

2. Tryck F9 för att uppdatera allt i ditt dokument inklusive 
Innehållsförteckningen. Att jag gör på det här viset beror 
på att jag även får med eventuella fält som jag använt i 
dokumentet. Fält som härrör sig från dokumentegen-
skaper. 

Egentligen kan du nu gå till nästa kapitel eftersom följande av-
snitt i det här kapitlet förutsätter att du kommit längre i skapan-
det av ditt dokument. 

Ändra utseendet 

Att ändra utseendet på Words innehållsförteckning betraktar jag 
som överkurs eller ett jobb för dig som ansvarar för ditt företags 
dokumentmallar. Så egentligen skulle jag kunna hoppa över den 
här beskrivningen. Men eftersom den innehåller delar som skapar 
förståelse för hur formatmallarna fungerar så väljer jag att ta med 
avsnittet. 

En annan anledning är att anpassningar av innehållsförteckning-
en i Word 2007 visar sig fungera som i tidigare versioner av 
Word. Därför är det intressant att beskriva hur man gör. Det har 
dessutom tillkommit en ”hemlighet” i samband med att det finns 
färdiga mallar som gör det enkelt att skapa innehållsförteckning-
en. 

Men vem är nöjd med de utseenden som är standard i ett verk-
tyg? Om du är en urbota ”Nörd” som jag så kommer du att gilla 
vad som följer. 

Basfakta om innehållsförteckningens rader 

Innehållsförteckningens rader består av En generell formatmall 
plus En unik formatmall per Rubriknivå. De heter: 

1. Hyperlänk 

2. Innehåll från och med ”1” till och med ”9” 
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Mitt råd är! Rör inte formatmallen ”Hyperlänk”, så den lämnar vi 
helt enkelt därhän. Formatmallen ”Hyperlänk” är helt enkelt län-
ken till dina egna rubriker i dokumentet. 

Det trevliga är att formatmallarna ”Innehåll 1” till och med ”Inne-
håll 9” fungerar som de alltid har gjort. D.v.s. de är fortfarande 
lite pilliga att leka med och det finns massor av inställningar som 
påverkar resultatet. 

Dock blev jag inledningsvis överraskad av att formatmallarna 
inte ser ut som de ska när man går in i dem för att justera utseen-
det. Kartan stämmer inte med det verkliga resultatet. 

Hur du ser formaten i ”Linjalen” 

 

I min illustration ovan så står min Cursor exakt framför ”Rubrik 
1” enligt ovan och du kan se att formatmallen ”Innehåll 1” an-
vänds för att få raden att se ut som den gör i alla delar. 

 Höger och vänstermarginal 

 Utfyllnadspunkter mellan ”Rubrik 1” och sidanvisningen 
”3” 

 Notera speciellt Tabb-tecknet som markerar var 
raden ska sluta! Det lilla bakvända ”L-et” bety-
der ”Höger-Tab”. Den lilla tabben styr helt var 
sidhänvisningen hamnar på raden! 

Formatmallen är inte i Synk med hur det ser ut 

Här kommer det nya i Word 2007. Vi ser klart och tydligt hur 
formatmallen ”Innehåll 1” borde se ut om vi går in i formatmal-
len och vill ändra utseende och beteende. Men det stämmer 
inte… ännu! 

Låt oss exempelvis se på formatmallen ”Innehåll 3” i jämförelse 
med ”Innehåll 2” som jag redan fixat. En otrolig skillnad! 
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Här saknas utfyllnadspunkterna och Tabbstoppet helt. 

 

Här finns utfyllnadspunkterna och Tabbstoppet 15,98 cm! 

Som jag sa, formatmallarna Innehåll ”x” är inte i Synk med hur 
innehållsförteckningen egentligen ser ut. 

Då fixar vi det! 

Klicka på ”Uppdatera Inne-
håll 3 så att markeringen 
matchas”! 

Tittar vi därefter på Inne-
håll 3 via ”Ändra” i samma 
illustration till höger så ser 
det riktigt ut! 
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Genomför nu samma ”Uppdatera Innehåll 3 så att markeringen mat-
chas” operation för alla dina formatmallar Innehåll ”x” som du 
använder. I mitt exempel i den här boken således ”Innehåll 1 – 5”. 

Nu kan vi förändra utseendet på varje nivå 

 

Jag rekommenderar att enbart jobba med de tre översta möjlig-
heterna att justera utseendet nivå för nivå. 

 Teckensnitt… för att ändra typsnitt och storlek på typsnittet 

 Stycke… för att justera avstånd före eller efter om du vill att varje 

större avsnitt och underliggande sidhänvisningar ska ligga tätare 

samman 

 Tabbar… för att flytta sidnum-

ret mer till vänster eller höger el-

ler för att ta bort punktutfyllna-

den och ersätta den med något 

annat.  

Jag går inte djupare in i möjlig-
heterna än så här eftersom vari-
anterna är så många. Prova dig 
fram och glöm inte att du alltid 
kan ångra en formatering om det 
blir fel. 

Går det helt käpprätt åt… så kan du alltid ta bort din skapade in-
nehållsförteckning och skapa en ny igen. 
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Skapa gärna två innehållsförteckningar 

Den här boken är skriven i Word 2007 och uppdelad i ett antal 
huvudkapitel som representeras av formatmallen Rubrik 1. 

För att dina läsare snabbt ska få en överblick av dokumentets in-
nehåll så kan du skapa två innehållsförteckningar. 

1. En som bara visar Rubrik 1 samt var dessa börjar i do-
kumentet. 

2. En efterföljande som baseras på Rubrik 1 till 4. Jag brukar 
utelämna Rubrik 5 i innehållsförteckningen eftersom den 
då har en tendens att bli lite för omfattande. 

Se hur jag har gjort i den här boken med två innehållsförteck-
ningar! 

Du kommer att se längre fram i boken hur du förändrar inne-
hållsförteckningarnas omfattning att bli en (1) nivå eller fler (1-4). 

Kapitlet heter Disposition via Rubriker. 
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6 Rubriker i 5 nivåer 

Visserligen har du möjlighet att skapa 9 nivåer men 5 räcker långt 

Rubrikerna är underlaget för den automatiskt uppdaterade inne-

hållsförteckningen 

Rubrikerna delar upp och strukturerar långa texter så att doku-

mentet blir enklare att läsa 

Snabbläser du enbart samtliga rubriker i ett dokument eller i en 

bok så får du ofta en bra uppfattning av dokumentets innehåll 

 Skapa snabbtryckningar till Rubriker 

 Brödtext efter Rubriker 

 Dispositionen via Rubriker 

 Numrerade avsnitt 
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Skapa snabbtryckningar till Rubriker 

Eftersom du nu har ett dokument med en försättssida och en sida 
med en tom innehållsförteckning så behöver du skapa snabbt-
ryckningar för Rubrikformaten 1 till 5. 

Gör så här 

Välj Startfliken i meny-
raden samt klicka på 
den lilla pilen nere i det 
högra hörnet på For-

mat-menyn som du ser nere till vänster. Du får då fram format-
mallarna till höger om ditt dokument. 

Placera din cursor på en egen rad. I exemplet nedan på raden ef-
ter själva innehållsförteckningen som säger ”Hittade inga poster…” 

 

Det bör se ut som i bilden ovan om du dessutom valt och vilar 
din Cursor (Hovrar) på formatmallen Rubrik 1. 

1. Klicka på Drop Down –pilen 
till höger om Rubrik 1. 

2. Klicka på Ändra 
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3. Nere i det vänstra 
hörnet har du nu 
knappen ”Format” 
som du ska klicka på 
för att komma åt 
ändringsfunktioner-
na. 

4. Direkt ovanför 
knappen ser du nu 
kommandot Kort-
kommando. Klicka på 
Kortkommando! 

5. Ändra fältet 
”Spara ändringar 
i:” till dokumen-
tets filnamn! 

6. Placera din Cursor 
i fältet ”Ange nytt 
kortkommando:” 

7. Tryck Shift/Ctrl+1 
på tangentbordet 
(blir utropstecken 
i fältet eftersom 
Shift är med i 
tryckningen) 

8. Klicka på knappen ”Koppla”, sedan Stäng samt OK två 
gånger. 

Anledningen till att jag alltid väljer att mitt dokument ska ha 
snabbtryckningen beror på att jag aldrig i förväg vet hur doku-
mentet kommer att användas.  

Väljer du att ange ”Normal.dotx”, som är ”default” i Word, så 
kommer snabbtryckningen enbart att fungera på din PC. Genom 
att låta dokumentet äga snabbtryckningen så fungerar denna 
även när du skickar dokumentet till en kollega som ska hjälpa till 
med innehållet. 

Genomför nu samma procedur för Rubrikerna 2 till och med 5. 
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Oops! Du ser ju bara Rubrik 1 och 2… 

Du måste ju även se Rubrik 3, 4 och 5 för att kunna sätta snabbt-
ryckningarna Shift/Ctrl+x där x betyder 2, 3, 4 och 5. 

Visa fler formatmallar 

Jag antar här, att du fortfarande 
har ”Formatmallsfönstret öppet 
till höger om ditt dokument. 
Klicka på länken Alternativ… nere 
i det högra hörnet. 

Ändra från ”Re-
kommenderad” till 
”Alla formatmallar” i 
den första Drop 
Down rutan samt 
klicka på OK. 

Nu ska du se samt-
liga Rubrikmallar! 

Nu kan du sätta  
alla Shift/Ctrl plus 
nuffra för rubrik-
mallarna 1-5.  

Att jag anger kombinationen Shift/Ctrl plus en tangenttryckning 
beror på att Microsoft sedan urminnes tider låtit den kombinat-
ionstryckningen vara fri för användningen av egna snabbtryck-
ningar. Jag har genom åren använt den möjligheten för att slippa 
flytta händerna från tangentbordet till musen med en massa klick 
som följd. Du spar tid och undviker samtidigt att göra en massa 
onödiga fel. 

Word har merparten av sina snabbtryckningar kopplade till en-
bart Ctrl eller Alt. Tack för det Microsoft! 



Rubriker i 5 nivåer 

 51 

Brödtext efter Rubriker 

Som standard skapas formatmallen ”Normal” efter att du skrivit 
din Rubrik samt tryckt Enter. 

Vad är Normal? Inte vet jag? Jag har aldrig förstått mig på Normal 
utan tycker att den mest är i vägen. Normal text är för mig en 
gåta speciellt i samband med formatmallar. 

Alltså ska du nu ändra alla rubriker så att de väljer Brödtext efter 
Enter. Om du inte gör följande ändring så kommer din Bröd-
text/Bodytext att alltid utgå från formatmallen Normal som 
egentligen är din brödtext. Ser du hur tokigt det blir? 

Eftersom du och jag vill skapa professionella dokument så ställer 
vi in vårt dokument enligt vad som gällt i hundratals år innan IT 
ens var påtänkt. 

För varje rubrik genomför du nu följande! Du antas fortfarande 
ha formatmallarna till höger om ditt dokument. 

Skriv nu 5 rader text som ska bli 5 rubrikrader. 
För enkelhetens skull Rubrik 1 till Rubrik 5. 

Använd dina nya snabbtryckningar per rad för 
att sätta formaten 

Om du med hjälp av Pil Upp och Pil Ner på 
tangentbordet vandrar från Rubrik 1 till 5 och 
upp igen så ser du att formatmallarna till hö-
ger hänger med. 

Placera din cursor på Ru-
brik 1. 

Åter igen går vi till 
”Ändra” 

Nu genomför vi en änd-
ring som troligtvis inte 
ligger i linje med hur 
konstruktörerna av Word 
2007 tänkt sig. 

Att jag gör på följande 
sätt beror på att jag tycker att det ger större säkerhet för min del. 
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Det sker inga konstiga formatändringar baserat på att jag ändrar 
formatet i en annan formatmall som påverkar sättningen av mina 
Rubriker. Det ger enligt min mening bättre kontroll och är en-
klare att hantera. 

Varje format äger sina egna inställningar! 

 

Jag ändrar varje rubrik till följande inställningar. 

1. Formatmall baserad på: (ingen formatmall)! 

2. Formatmall för följande stycke: Brödtext! 

3. Klicka OK 

Genomför samma process för samtliga din 5 Rubriker. Resultatet 
blir att varje gång du skapar en Rubrik samt trycker ”Enter” så 
blir nästa rad formatet Brödtext. 

Dispositionen via Rubriker 

Skriv nu några rader som ska 
bli dina rubriker i olika nivåer 
och tryck Shift/Ctrl+”x” bero-
ende på vilken nivå du vill att 
rubriken ifråga ska ha. 

Exempelvis som till höger 
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Efter att du tryckt Shift/Ctrl 
plus nuffra så bör det se ut 
så här numera 

Tryck nu Ctrl+A samt däref-
ter F9! 

 

 

 

Det bör nu se ut såhär eller hur? ”Hittade inga poster för innehålls-
förteckningen” har ersatts med nedanstående! 

 

Genom att skriva alla rubriker, snabbtrycka rad för rad så jobbar 
jag alltid fram dispositionen av dokumentet på det här sättet. 

Även när dokumentet eller boken kommit en bit på väg så an-
vänder jag snabbtryckningarna Ctrl+A samt F9 för att gång på 
gång se dokumentets struktur växa fram. 

Vän av ordning ser nu att innehållsförteckningen enbart visar 3 
nivåer! Så sant så! 

Då lär vi oss hur man ser olika mängder av nivåer i innehållsför-
teckningar. Handgreppen är lika oavsett vilken typ av innehålls-
förteckning du skapat. 

Markera ALLA rader i innehållsförteckningen samt en rad efter 
innehållsförteckningen genom att dra med musen från Rubrik 1 
till och med Rubrik 2 i nivån nedanför. Glöm inte att ta med lite 
till annars får du en annan fältkodsvisning. I det här exemplet 
stycketecknet ¶ som du ser sist. 
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Högerklicka någonstans i det marke-
rade området och välj ”Växla fältkoder”. 

 

Byt nu ut ”3” mot ”5” samt tryck F9 för 
att uppdatera innehållsförteckningen. 

 

Du får nu frågan hur mycket du vill 
ha uppdaterat och du väljer här 
Uppdatera hela tabellen eftersom du 
ändrat omfattningen. 

Jag väljer alltid det här alternativet 
för att inte glömma någon ny rubrik i mina dokument. 

Nu bör din innehållsförteckning visas i fem nivåer och ditt dispo-
sitionsarbete kan börja. 
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Rubrik 1 på ny sida 

Jag brukar alltid lägga min Rubrik 1 på en ny sida eftersom Ru-
brik 1 är en stark avgränsning av dokumentens avsnitt. 

Genom att direkt under Rubrik 1 skapa en Ingress så underlättar 
du för läsaren och speciellt för de som snabbläser dokumentet. 

Genom ingressförfarandet så behöver du egentligen inte en ”Ma-
nagement Summary” –sida. Fördelen blir att chefen även skum-
mar igenom ditt dokument och ser då mer av vad du skrivit. 

Lägg sedan första Rubrik 2 överst på nästa sida och fortsätt däri-
från. Se den här boken som ett exempel på detta. 

Gör så här 

Gör om proceduren där du tidigare lade till snabbtryckningen för 
Rubrik 1. Om du inte minns hur du gjorde så snegla tillbaka till 
rubriken; ”Skapa snabbtryckningar till Rubriker”. 

Istället för Format – Kortkommando… 
(punkt 4) väljer du alternativet Stycke…  

Markera alternativet Sidbrytning före un-
der fliken Textflöde samt klicka på OK. 

Från och med nu kommer alltid dina 
Rubriker baserade på formatmallen Ru-
brik 1 att börja på ny sida. 

Kom nu ihåg att du måste uppdatera innehållsförteckningen ef-
tersom ditt dokument nu består av fyra sidor. 
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Numrerade avsnitt 

Numrerade rubriker har alltid varit förenat med en hel del 
krångel och så upplever jag att det är fortfarande. 

Ett vanligt problem som finns även i äldre versioner av Word är 
att Numrerade rubriker påverkas när man vill numrera en lista i 
Brödtextdelen av dokumentet. Ett klick på Numrerad Lista knap-
pen och omgivande Rubriker hakar på och numrerar om, frustre-
rande! 

Jag väljer att inte gå in på hur man löser problemet när du väl är 
igång med ditt dokument, det är helt enkelt för krångligt även för 
den avancerade användaren. 

Du kan göra något åt problemet när du skapar ditt första doku-
ment som ska ha numrerade rubriker genom att etablera rubri-
kernas numrering på rätt sätt från början. 

Tyvärr är denna funktion inte helt solklar och färdig att användas 
rätt av. Det är möjligt att det finns standardmallar som man kan 
ladda ner som redan är förberedd på lösningen. 

Så här bygger du ett rubriknumrerat dokument 

Jag väljer här att inte försöka hjälpa dig att korrigera ett redan 
påbörjat dokument där du har problem med att Word inte kan 
hålla isär numrerade rubriker och numrerade listor i din brödtext. 

Anledningen är att jag ser det som allt för komplicerat att besk-
riva samt att jag inte vet hur du gjort från start. Problemet blir 
något av en fråga som är ”Help Desk”-betonad där jag måste se 
ditt dokument för att kunna vara behjälplig.  

Jag väljer därför att beskriva hur du borde ha gjort från början. 
Kanske hittar du lösningen på ditt problem den vägen. 

Förberedelser 

Stäng helt av det Språk du inte ska använda! 

Risken finns annars att du måste hantera formatmallar som både 
heter Rubrik ”x” och Heading ”x” i ett och samma dokument. Det 
säger sig självt att det blir problem längre fram. Tyvärr kan jag 
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konstatera att avstängningen inte hjälper om du redan kommit 
igång. Du kommer att se det längre fram i den här beskrivningen. 

Skapa ett nytt blankt dokument (Ctrl+N)! 

Skriv in några rader med text som varvas med rubriker. 

Exempelvis ”Rubrik nivå ett” samt ”Brödtext” på efterföljande 
rad. Upprepa dessa två rader 5 gånger eftersom du ska ge möj-
lighet till att ha 5 nivåer i dokumentet. 

Byt ut ”ett” till ”två”, ”tre”, ”fyra” samt ”fem” i de nya efterföl-
jande raderna. Vi behöver dessa rader för att se att det hela fun-
gerar senare. 

Visa ”Formatmallar” som du lärt tidigare genom att klicka på den 
lilla pilen nere till höger under ”Start”  ”Format”. 

Klicka på ”Alternativ…” och välj att visa ”Alla formatmallar” 

Så, nu kan vi gå vidare eftersom vi nu kan se och påverka alla 
formatmallar som börjar på ”Rubrik” samt formatmallen ”Bröd-
text” 

Skapa numrerade rubriker 

Klicka en gång på ”Rubrik nivå ett” i ditt do-
kument samt därefter på ”Rubrik 1” i for-
matmallslistan. 

Gör samma sak för samtliga rubriker i do-
kumentet 

Klicka på första förekomsten av ordet ”Bröd-
text” i ditt dokument samt därefter på for-
matmallen ”Brödtext”. 

Det bör nu se ut som i bilden till höger om 
du dessutom passade på att ge formatmallen 
”Brödtext” typsnittet ”Times New Roman” med storlek 10. 
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Klicka nu en gång på första rubriken (Rubrik nivå ett). 

Klicka nu på ikonen 
”Flernivålista” enligt fi-
guren till höger. 

Välj genom att klicka på 
det alternativ som visar 
flernivålistan enligt bil-
den. 

Som du ser så kommer 
spöket från mitt exem-
plar av Word upp där 
det står Heading 1 till 9 
även fast jag jobbar via 
formatmallarna Rubrik 1 
till 9. 

Förhoppningsvis står det 
redan nu Rubrik 1 till 9 
på din skärm. 

Om så är fallet kan du hoppa direkt till ”Testa att numrerade lis-

tor inte påverkar rubrikerna” 

Är du som jag är 2-språkig så har vi lite ändringar att genomföra 
för att din kommande Word-mall ska bli helsvensk. 

Byt ut de Engelska formatmallarna mot Svenska 

”Rubrik nivå ett” är nu kopplad till formatmallen ”Heading 1” 
vilket vi ska ändra på. Det står nu 1 plus Tab framför din rubrik 
som dessutom har ändra utseende. 

Klicka på ”Flernivålista” igen medan du står kvar på din föränd-
rade rubrik så att menyn visas igen. 

Välj nu alternativet ”Definiera ny 
flernivålista…” i den nedre delen 
av menyn genom att klicka på 
den. 
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Klicka nu på knappen ”Mer >>” nere till höger! 

 

 

Till höger har du nu rutan ”Koppla nivå till formatmall” där du nu 
ska byta ut alla kopplingar från Heading 1-9” mot ”Rubrik 1-9”. 
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Det ska medan du utför operationen se ut så här! 

 

I ovanstående bild har jag kommit halvvägs. Utför ändringen 
hela vägen även om du vet att du enbart kommer att utnyttja ni-
våerna 1 till och med 5. 

Ditt dokument ser nu ut som till höger 
och det var ju dit vi ville komma, eller 
hur! 

Testa att numrerade listor inte på-

verkar rubrikerna 

Nästa steg är att testa att vanliga listor 
inte påverkar rubriknumreringen. 

Klicka på ”Brödtext” direkt under Ru-
brik nivå ett. 
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Nu är det viktigt att du klickar rätt!  

Klickar du enbart direkt på ikonen ”Numre-
rad Lista” så påverkas även dina rubrikers 
numrering. 

Klicka på pilen bredvid ikonen samt välj numreringsalternativ 

Genom att ändra via 
formatmallarna så kan 
resultatet bli som i bil-
den till höger. 

Full kontroll på num-
reringarna! 

Eftersom du nu har 
kontroll på Ru-
briknumreringarna så 
kan du även ta bort 
numreringen från och 
med en nivå och nedåt. 

Jag tror att du kan genomföra det på egen hand. Du går helt en-
kelt in i formatmallen, väljer Ändra samt Numrering och anger 
där alternativet ”Ingen” för den nivå som i fortsättningen ska vara 
onumrerad. 

Tänk på att du måste genomföra operationen för samtliga under-
liggande nivåer. Annars kommer det att se konstigt ut helt enkelt 
även om det är rätt numrering. 

Spara ditt dokument som en mall 

Efter att du även justerat andra saker som färg på rubriktexterna, 
Typsnitt och storlekar samt sist men inte minst, Snabbtryckningar 
på formatmallarna så bör du spara undan ditt dokument som en 
Word-mall. 

Se mer om den processen i avsnittet ”Spara ditt dokument som 

en mall” i slutet av boken. 
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7 Brödtext (Bodytext) 

Brödtexten i dokumentet är själva kärnan i dokumentet 

Brödtext ska enligt min mening skrivas med Seriff typsnitt 

Ordet Brödtext i svenskan kommer från den tidiga grafiska indu-

strin. De som satte texten livnärde sig på att sätta text i tryckramar. 

Därav ordet brödtext. Sättaren kunde obehindrat läsa text spegel-

vänt.  

Avsnittet handlar om: 

 Hur du ställer in din Brödtext 

o Seriff typsnitt Times New Roman storlek 11 

o Justering Vänster eller Marginaljusterad 

o Indrag 3 cm för att anpassa spaltbredden 

o Snabbtryckningen Shift/Ctrl + B 

o Snabbtryckningen Shift/Ctrl +V. Kort marginaltext. 
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Hur du ställer in din Brödtext 

Jag fortsätter i det här kapitlet från vad du lärde dig i avsnittet 
”Använd alltid formatmallar” men jag går här mer grundligt till-
väga. Men för att du ska slippa bläddra fram och tillbaka i boken 
så upprepar jag ”handgreppen” här en gång till. 

Som du ser så utför man olika inställningar i Word på i stort 
samma sätt varför Word egentligen är rätt enkel. 

I Word 2007 är det även enkelt att hitta formatmallarna. De ligger 
färdiga att användas på första fliken i menyraden som heter Start. 
I den fjärde från vänster hittar du Format. 

 

Klicka på pilen nere till höger för att öppna formatmallsverkty-
get. Samtliga formatmallar visas till höger om ditt öppna doku-
ment. 

När du öppnar Formatmallarna så är den text som formatmallen 
bygger på, markerad med en ruta. I exemplet nedan och på nästa 
sida är Brödtext markerad klar att förändras. 
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Formatmallarna fungerar i stort sett på samma sätt. Det är bara 
inställningarna som varieras. 

Om du hovrar (flyttar din cursor) 
över formatmallarna till höger så 
visar Word 2007 de inställningar 
som gäller för varje formatmall. 

Pilen till höger om Brödtext är 
den ingång som du använder för 
att justera och ändra ditt Bröd-

textformat. 

För att även testa att dina snabbtryckningar 
nu fungerar från avsnittet om rubriker så åter-
använder vi Rubrik 2 som du skrivit tidigare. 
Ställ din cursor sist i raden Rubrik 2 och tryck 
Enter. Du har nu en rad som har formatet 

Brödtext. Den ska vi ändra formatet på! 

Skriv in en ”Blajrad” med text som medför att texten även byter 
rad. 

 

Som du ser av formaten så har Brödtext följande egenskaper 

 Ett rakt typsnitt (Calibri storlek 11) 

 Vänsterjusterat 

 I övrigt inget speciellt 

Det vi ska göra nu är att ändra till ett Seriff typsnitt samt justera 
höger och vänstermarginalen så att vi får en bra spaltbredd. 
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Seriff typsnitt Times New Roman storlek 11 

När du nu Hovrar 
över formatmallen 
Brödtext ser du att 
den inte har speci-
ellt mycket in-
ställningar. Calibri ärvs exempelvis från formatmallen Normal. 

Klicka på Drop Down–pilen till 
höger om Brödtext. 

 

 

Ändra först Formatmall baserad 
på till (ingen formatmall) 

 

Klicka på OK så är den saken klar! 

Gå in i ”Ändra” igen samt klicka på Format-
knappen nere till vänster.  

Välj och klicka på ”Teckensnitt…” för att 
byta ut det raka typsnittet Calibri mot Times 
New Roman. 
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Times New Roman är ett av de vanligast förekommande typsnit-
ten inom företag idag förutsatt att företaget ifråga förstått att an-
vända ett typsnitt med Seriffer för brödtext. 

När du valt Times New Roman och storlek 11 så klickar du OK. 

Stycke, enkelt radavstånd samt 6 punkter efter 

Formatmallen Brödtext  Ändra  Format  Stycke  
(Jag antar att du numera vet vad jag menar). 
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Avstånd Efter = 6 pt och Enkelt Radavstånd. Klicka på OK. 

Nu är du egentligen klar men några ord om de övriga möjlighet-
erna. 

Justering Vänster eller Marginaljusterad 

Om du inte gör någonting så är Justering Vänster ”default” men 
du kan även sätta om denna till Marginaljusterad om du vill få ditt 
dokument riktigt snyggt, d.v.s. som en bok eller som i de flesta 
tidskrifter. 

Automatisk Avstavning 

Väljer du Marginaljusterad måste du även ha automatisk avstav-
ning på. Om du inte avstavar i en Marginaljusterad text så kom-
mer det att se konstigt ut med mycket ”space” mellan orden för 
vissa rader. 

Du sätter på Automatisk av-
stavning såhär: 

1. Sidlayout 

2. Avstavning 

3. Automatisk 

Egen avstavning 

Du kan även sätta in egna avstavningar om du inte är överens 
med hur Word avstavar. Ställ din cursor där du vill ha in en mjuk 
avstavning och tryck Ctrl – (bindestreck) på tangentbordet. Den 
mjuka avstavningen syns inte vid utskrift om det skulle bli som 
så att du efteråt ändrar i texten före så att avstavningen inte be-
hövs. 

Uttryckt med andra ord: Avstava aldrig med enbart ett vanligt 
bindestreck! 

Avstava bör du göra även när du väljer Vänsterjusterad brödtext. 
Det blir lite mindre taggigt i högermarginalen och snyggare 
stycken! 
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Indrag 3 cm för att anpassa spaltbredden 

Använd kombinationen Indrag och storleken på ditt valda typ-
snitt för att få antalet tecken på en rad mellan 50-60 stycken mel-
lanslag oräknat. 

Ändra i formatmallen via Brödtext  Ändra  Formatknappen 
 Stycke…  Indrag Vänster (3 cm). Klicka OK 

 

Snabbtryckningen Shift/Ctrl + B 
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Observera att du placerar snabbtryckningen i ditt dokument och 
inte i Normal.dotm som du gjorde med Rubrikmallarna tidigare. 

Snabbtryckningen Shift/Ctrl +V. Kort marginaltext. 

Det finns ytterligare en finess med att placera Brödtext indraget 
med 3 cm utöver att få en anpassad spaltbredd. 

På så vis får jag enkelt möjligheten att skapa en kort marginaltext 
typ; ”Note”, ”OBS!”, ”Viktigt!” med flera till vänster om stycket 
med Brödtext. Bra att ha när man vill göra läsaren observant på 
något viktigt. 

Jag skapar därför en egen variant av Brödtext som brukar få 
namnet ”Brödtext 2”.  

Klicka på den vänstra ikonen längst 
ner i formatmallsvyn för att skapa ett 
nytt format med namnet ”Brödtext 2”. 

 

 

Byt ut ”Formatmall 1” mot ”Brödtext 2” 

Här ser du att jag väljer att ärva egenskaper från ”Brödtext” samt 
enbart justera vad som är unikt för Brödtext 2. 

 Indrag Vänster = 0 

 Hängande = 3 cm 

 Viktigt att efterföljande stycke blir ”Brödtext” och inget annat! 
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Sätt nu snabbtryckningen till Shift/Ctrl+V som i ”Vänster”. Dess-
utom ser du att ”V” ligger till vänster om ”B” för Brödtext på 
tangentbordet. Enkelt att komma ihåg! 

OBS! När du sedan skriver en kort marginaltext som i det här exemplet 
så ”skriver du” eller trycker på ”Tab” på tangentbordet direkt ef-
ter marginaltexten. I det här exemplet direkt efter utropstecknet 
efter OBS. Det här stycket är ”Brödtext 2” 

Nästa format blir i likhet med det här stycket formatet ”Brödtext” 
utan utrymme för marginaltexten. Men det ändrar du enkelt ge-
nom att tryck Shift/Ctrl+V. 
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8 Illustrationer och 
bilder 

Illustrationer och bilder har tidigare varit ett rent ut sagt elände när 

det gäller storleken på de inklippta bilderna. I Word 2007 har det 

blivit bättre men det gäller fortfarande att se upp så att illustration-

erna inte får filstorleken att växa okontrollerat. 

Bildhanteringen har blivit enklare och mer tillförlitlig 

3D bilder är ett enormt lyft när det gäller att illustrera dokument. 

Bilderna blir roligare att se för läsaren och det är enormt roligt att 

skapa 3D bilder i Word 2007 och för övrigt hela Office 2007. 

 Kort om bilder i Word 

 Screen Shots, illustrationer som du klipper från din bildskärm 

 Figursättning 

 3D bilder i Word och Office 
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Kort om bilder i Word 

Äldre versioner av Word 

Tidigare versioner av Word klippte in Bitmap-formatet vilket re-
sulterade i att Word-filen blev enormt stor. Bitmap-formatet är ett 
så kallat pixel-format som lagras punkt för punkt, vilket medför-
de att exempelvis fotografier med hög upplösning blev stora bil-
der i Word-filen. 

Om du dessutom hade eller har hög upplösning på din skärm 
med exempelvis Colors: Highest (32 bit) så blev även Screen 
Shots enormt stora bilder i Word-filen. 

 

I äldre versioner av Word tvingades man lära Word ett annat 
format som heter ”Picture”. 

Genom att först klistra in bilden i programmet Paint, som dessu-
tom fortfarande finns kvar i Vista under programgruppen ”Till-
behör” eller Accesories för den Engelska versionen av Word.  

Kopiera sedan bilden från Paint, gå över till Word-dokumentet 
samt klistra in bilden med kommandot ”Paste Special”. Först då 
fattade Word att det finns ett format som hette ”Picture”. 

Fördelen med det inklippta Picture-formatet är och var, att det 
var skalbart utan att förlora i skärpa. Man markerade helt enkelt 
ett hörn av bilden och drog bilden till den storlek man ville ha. 

Word 2007 

Det som är intressant med Word 2007 är att Picture-formatet ver-
kar vara standard från och med nu, vilket medför att alla nu kan 
klippa in bilder i små storlekar och skala ner bilderna på samma 
sätt som förr. 

Jag har sett att Word inte är konsekvent med metoden utan fort-
farande klipper in större format av någon anledning. Tyvärr 
minns jag inte när, därför går jag fortfarande via Paint för säker-
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hets skull eftersom metoden fortfarande fungerar. Den påtagliga 
skillnaden är att jag klipper in med Ctrl-V (Standard-klistra-in) 
utan att behöva leta redan på ”Klistra in Special”. 

Screen Shots 

Tar du en Screen Shot via ”Alt+Prt Sc” på tangentbordet så får du 
in det aktiva fönstret in i ”Urklipp” som finns latent i Windows 
för kommande ”Klistra in” eller ”Paste”.  

På vissa tangentbord (Laptops) måste du även hålla ner funkt-
ionsknappen ”fn” som brukar vara blåmarkerad. 

1. Öppna Paint som finns i ”Tillbehör” på din dator (Acces-
sories i din engelska version av Windows).  

2. Klipp in exempelvis via kortkommandot Ctrl+V.  

3. Markera det du vill ha in i ditt dokument. 

4. Gå över till ditt Word-dokument 

5. Placera din cursor först på den rad där du vill klippa in 
bilden 

6. I äldre versioner av Word var du här tvungen att an-
vända ”Klipp in Special” för att hitta Picture eller Bild-
formatet. I Word 2007 behövs inte det utan det är bara att 
klippa in direkt via Ctrl+V. 

Om du även vill ha med Hovrad information i din illustration så 
måste du först klippa in hela bildskärmen via ”Prt Sc” alternativt 
”Fn+Prt Sc” beroende på vilket tangentbord du har. ”Alt-
knappen” släcker nämligen den ”Hovrade” informationen när 
genomför ”Alt-Print Screen tryckningen”. 

Därefter maskar du av i Paint det du vill ha som illustration. 

Du ser att du fått in ett skalbart bildformat genom att bilden har 
ringar i varje hörn som du kan dra i för att ändra storleken på 
bilden. 
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Figursättning 

Jag vet sedan tidigare att många upplever inklippta bilder som 
problematiskt i Word. Bilderna har en ibland en tendens att 
hamna lite här och där. 

Själv upplever jag inte det hela som något problem mycket bero-
ende på att jag gör på samma sätt gång på gång och att jag vet 
hur Word fungerar visavi inklippta bilder. 

Utöver Picture-formatet ovan så är det några detaljer som är vik-
tiga att notera. 

Stycketecknet och Bildankaret 

¶ Varje bild har ett ”Ankare” som visar var bilden finns i förhål-
lande till texten. För att du ska se ”Ankaret” så måste du ha Styck-
emarkeringen på (Se marginalen). Stycketecknet markerar och 
anger formatet på all text i stycket. Stycketecknet finns alltid sist 
för varje stycke och styr all text som föregår stycketecknet. 

 

I bilden ovan syns stycketecknets relation med texten tydligt. 
”Rubrik 2” har sitt stycketecken och efterföljande text har sitt. 

Om vi så lägger in en bild i ovanstående exempel så ser vi Anka-
rets placering i förhållande till texten. 

 

Ankaret syns enbart när du har bilden markerad som i exemplet. 
Flyttar du bilden uppåt eller nedåt med din mus eller med pil-
tangenterna så kommer du att se att ankaret även flyttas till andra 
stycken. I exemplet ovan har du idealförhållandet! Ankaret sitter 
på stycket där bilden ingår. 

Du kan även klicka en gång på själva ankaret och dra det till ett 
annat stycke. 
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Men det är inte att rekommendera speciellt om texten hamnar i 
längst ner på sidan och blir föremål för en sidbrytning.  

Det är ”Ankarets” placering som är spöket bakom fenomenet att 
bilden flyter omkring i ditt Word-dokument! 

När ankaret står rätt så följer bilden med på rätt sätt även om 
stycket går över kanten och hamnar på nästa sida. Bilden följer 
snällt med till nästa sida utan att knorra! 

Figursättningen i praktiken 

I bilderna tidigare samt överallt i den här boken kan du se att jag 
placerar mina bilder till vänster eller till höger om texten. Det 
handlar om funktionen ”Figursättning”. 

Du kan klippa in bilder på olika sätt men jag väljer här att besk-
riva det mest ekonomiska sättet utifrån ambitionen att skapa illu-
strerade dokument som är så små som möjligt med bibehållen 
hög kvalitet på bilden. 

1. Visa din bild, ditt foto eller vad du vill ha som illustration 
på din högupplösta skärm. 

2. Tryck ”Fn+Alt+PrtSc” på tangentbordet  
(Funktion + Alt + Print Screen) beroende på hur just din 
PC hanterar ”Alt-Print-Screen” funktionen via tangent-
bordet. 

3. Öppna programmet Paint (Programgruppen Tillbehör) 

4. Ctrl+V för att klistra in skärmbilden i Paint. 

5. Ctrl+A för att markera allt eller 
markera den del som du vill an-
vända via ikonen Select. Du marke-
rar och drar för att maska av den del 
du vill ha som illustration. 
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6. Ctrl+C för kopiera när området är markerat med en streck-
ad ruta. 

7. Gå över till ditt Word dokument 

8. Placera din cursor först i stycket som ska illustreras av en 
mindre bild 

 

9. Ctrl+V för ”Klistra in”. Nu har du fått in din bild i anslut-
ning till din text, men än är du inte klar. Nu ska vi även 
placera bilden. 

10. Markera bilden med ett klick. I exemplet som följer har 
jag klippt in min egenkonstruerade ”Groda” som i prak-
tiken är betydligt större än i exemplet nedanför. Jag har 
därför redan tagit tag i ett av hörnen på bilden (ringen) 
och dragit den mindre. 
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11. Högerklicka på bilden och välj sedan Figursättning samt 
Tätt! 

 

12. Resultatet blir först lite skumt, men än är du inte klar 

 

13. Nu kan du göra på två sätt. Antingen flyttar du ”bilden” 
till höger med hjälp av ”Pil Höger” på tangentbordet eller 
också tar du helt enkelt tag i bilden med din mus och 
drar den till högerkant. Håll ner ”Shift” medan du drar så 
flyttas bilden enbart horisontellt. 

 
 
Grodan är på väg till högerkanten av stycket… 
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14. Så här ser det ut när bilden kommit på plats till höger i 
förhållande till omgivande text. 

 

Som du har sett av ovanstående exempel så finns det fler metoder 
att figursätta bilder i ditt dokument. Man gör i stort sett på 
samma sätt som ovan. Det hela beror på hur man vill presentera 
bilden. 

Prova de andra figursättningar på egen hand och kom underfund 
med i vilka sammanhang som du ska använda dem. 

Själv brukar jag för det mesta hålla mig till tät (kommandot Tätt) 
figursättning.  

I de fall bilden tar upp hela spaltbredden brukar jag hoppa över 
att figursätta, bilden brukar ligga bra där den hamnar. Alternati-
vet är att använda figursättningen ”Över och Under”. 
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3D bilder i Word och Office 

En mäktig nyhet i nya Microsoft Office 2007 och även Word 2007 
är möjligheten att skapa bilder och illustrationer i 3D. 

Inbäddade Excel-diagram 

Du kan snabbt skapa ett diagram i Word utan att först gå via Ex-
cel. Diagrammet skapas direkt och skapar dessutom en Excel-
matris där du kan lägga in värden för att visa vad du vill illu-
strera. Busenkelt! 

Ett alternativ är även att först skapa matrisen i Excel, sedan göra 
en graf i Excel samt klippa in den i Word som en bild via Paint. 
Den metod som jag beskrivit tidigare. 

Om du enbart ska distribuera graferna och inte bakomliggande 
siffermaterial samt att antalet grafer är stort, så kan ”Paint-
Metoden” vara att föredra eftersom du inte avser att distribuera 
sifferunderlaget. 

Det beror helt på vad du vill åstadkomma och hur du vill att ditt 
Word-dokument ska kunna förändras efter att du distribuerat ditt 
Word-dokument. Använder du inbäddad Excel så kan motta-
garen ändra dina siffervärden som visar graferna till skillnad mot 
inbäddade bilder via Paint-förfarandet. 

Det som är trevligt är att Excel-metoden faktiskt verkar bli 
mindre utrymmeskrävande än inklippta bilder via Paint även om 
skillnaderna är små. Här har Microsoft verkligen gjort en bra lös-
ning som är utrymmessnål trots att ett annat Office-program 
medverkar i Word. 

Beslutet är ditt men du bör vara medveten om konsekvenserna 
och väga för och emot. 
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Såhär kan det se ut 

Använd menyradens In-
foga flik för att skapa ett 
inbäddat Excel-Diagram. 

Om du vilar på Diagram-
ikonen så får du i vanlig 
ordning en kort förklaring om vad du kommer att kunna göra. 

Klicka på ”Diagram” 

 

Erkänn att det ser smaskens ut! Möjligheternas möjligheter! Rena 
rama lekstugan för statistiker och ekonomer! Och du är fortfa-
rande ”bara” i Word 2007! ”Power to the People” får en ny inne-
börd! 

Excel startas samtidigt som diagrammet läggs på plats i ditt do-
kument. 
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Excel 2007 inbäddat i Word 2007 

 

Du kan omgående klicka bort Excel via den röda kryssikonen 
uppe till höger. Excel och Matrisen finns kvar! Jag lovar. 

Du håller ju på att skriva ett Word-dokument eller hur? 

Diagrammet som du egentligen klippte in 

 

Som du ser så inramas diagrammet av en fet ram, men den för-
svinner och blir en enkel tunn ram så snart du klickat utanför di-
agrammet. 
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Åter till Excel från diagrammet 

Högerklicka inne i diagrammet! 
Var observant med att inget annat i 
diagrammet markeras/tänds! Du 
bör högerklicka nära någon kant. I 
det här exemplet nere i det högra 
hörnet där det är gott om Space 
(Blankt utrymme utan informat-
ion). 

Välj Redigera data… för att åter 
öppna Excel när du vill ändra det 
siffermaterial som byggde ditt dia-
gram. 

Det som är nytt och fräscht är att 
diagrammets information omedel-
bart ändras så snart du lämnar den cell som du förändrar. Det blir 
med andra ord omedelbart resultat. 

 

Jag låter vara osagt vilka som genomförde ovanstående under-
sökning. Som varande en i mängden av kategorin ”Män” kanske 
jag har ett och annat att invända… 
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Bilder i 3D 

Fotografier kan även de ges en 3D-tuch som 
du ser av följande exempel. 

Eller som nedanför (samma foto) 

 

Infoga ett foto, klicka på fotot och använd den nya menyradens 
möjligheter som kommer fram under fliken Bildverktyg. 

 

Figurer i 3D 

Att skapa 3D figurer är en barnlek där det är din 
egen fantasi som sätter gränserna. 

När du klickat på din figur får du upp den nya 
fliken ”Ritverktyg” samt ”Format” därunder, vilket ger dig oanade 
möjligheter att vara ”3D kreativ”. 
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Clipart i 3D 

Tyvärr är det inte tillåtet att i en extern publikation som en bok 
använda Cliparts varför jag inte kan visa några exempel. Men 3D-
möjligheterna är desamma som för Bilder i 3D ovan. 

D.v.s. du får upp ”Bildverktyg” och ”Format” för att göra om dina 
inklippta Cliparts till 3D bilder! 
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9 Tabeller 

Tabeller är ett sätt att sammanställa information som annars kräver 

långa texter som inte ger motsvarande översikt 

Tabeller i Word har blivit mycket enklare att jobba med till skillnad 

mot tidigare versioner av Word 

Word-tabeller har numera nästa samma funktionalitet i Word 2007 

som i enkla Excel-matriser även om de inte har samma automatik 

när det gäller att räkna om beräkningar 

Inbäddade Excel-matriser är ett sätt att hantera tabeller i Word, 

speciellt när det är frågan om Matriser där beräkningar är omfat-

tande och avancerade. 

 Kort om tabeller i Word 2007 

 Lägg in en ny tabell 

 Tabellverktygen 

 Några funktioner 

 Skapa en Excel-tabell i Word 
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Kort om tabeller i Word 2007 

Det har nog aldrig varit så enkelt att skapa snygga tabeller som 
nu! Tabeller är viktiga element i ordbehandlare och har alltid va-
rit det. 

När du infogar din första tabell kommer du att få tillgång till 
Word 2007´s nya hjälpmedel att forma tabeller. Som du kommer 
att se kan Word-tabeller i stort sett ersätta många enklare behov 
av tabeller som idag skapas i Excel. 

Lägg in en ny tabell 

Du lägger in en tabell via 
fliken ”Infoga”. Om du 
hovrar över tabellikonen 
så visas informationsru-
tan om Tabell. 

Som du ser så kan du om-
forma en tabell till text 
och tvärt om. 

Mer om det längre fram. 
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Infoga en enkel tabell 

 

När du drar musen i rutsystemet så skapas samtidigt tabellen i 
dokumentet. Ett klick där du står med musen och tabellen är på 
plats klar att fyllas med information. 

Infoga en Snabbtabell 

 

Infoga Snabbtabeller är ett sätt att snabbt lägga in tabeller som 
redan har en fast design som kanske passar ditt behov. Busenkelt! 
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Tabellverktygen 

Design 

 

När du står i en tabell med din cursor så öppnar Word 2007 upp 
två nya delar av verktyg i den nya verktygsraden som är gruppe-
rade som Design respektive Layout. 

Layout 

 

Om Designdelen är mer utseendet av din tabell så är Layout de-
taljer av tabellens innehåll. 

Några funktioner 

Att hantera tabeller i Word 2007 kräver egentligen en specialbok 
även när man håller sig om 100 sidor bok. Nu är det även så bra i 
nya Word att den nya menyraden är väldigt bra och pedagogisk 
så det är bara att prova sig fram och göra olika förändringar av en 
tabell.  

I kombination med ”Ångra” (Ctrl+Z) kan du alltid gå tillbaka och 
göra om tills du är nöjd med din tabell och dess funktioner. 

Egna formatmallar för min standardtabell 

Jag brukar göra till vana att skapa egna formatmallar för innehål-
let i mina tabeller. Jag ger dem då namnen ”Table Header” för 
första raden som då blir kolumnrubrikformatet och ”Table Text” 
för cellernas innehåll. 
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Snabbtangenterna blir då Shift/Ctrl+R för rubrikraden (Table He-
ader) och Shift/Ctrl+T för resten av tabellen (Table Text). 

Jag antar här att du nu redan kan hur du skapar dessa två for-
matmallar. Om inte så får du repetera tidigare kapitel. 

Jag kan då skapa en tabell på det enklaste sättet och sedan göra 
följande: 

1. Markera hela tabellen och tryck Shift/Ctrl+T 

2. Markera enbart Rad 1 och tryck Shift/Ctrl+R 

Min standardtabell är sedan klar att fylla med information! Lägg 
märke till ordningen, först hela tabellens formatering sedan Rad 1 
som är rubriken (Klickbesparande ordning). 

Formel (beräkningar som i Excel) 

Formelhanteringen är ett lyft i Word-tabellen även om den fun-
nits i tidigare versioner. Likheten med Excel är påfallande men 
du måste själv hålla reda på ”cellnamnet”, typ A1, A2 osv. ef-
tersom de inte visas. 

Kolumnerna numreras A, B, C osv. och raderna 1, 2, 3 osv. precis 
som i Excel. Så den övre vänstra cellen är således A1 (den första). 

Det är viktigt att du känner till denna namnsättning av cellerna 
för att kunna göra som i Excel, göra beräkningar och summering-
ar. 

En annan viktig skillnad är att tabellerna inte räknar om automa-
tiskt utan du måste uppdatera tabellen genom att markera den 
och trycka på F9 på tangentbordet. Alternativt markerar du hela 
dokumentet och uppdaterar allt inklusive innehållsförteckning, 
fält och tabeller i en och samma uppdatering (Ctrl+A samt F9). 

En tabell för beräkningar 

I följande exempel använder jag en enkel tabell utan rubrikrad.  
5 kolumner och 3 rader där den sista raden kommer att användas 
till olika beräkningar av innehållet i de 2 övre. 



Word 2007 på mitt sätt 

92  

 

 

Summera kolumner 

1. Placera din cursor i cell A3 

2. Klicka på Formel i datadelen 
av verktygsraden Layout. 
 
 
 
 

3. I det här fallet 
behöver jag 
inte använda 
mig av ”Infoga 
funktion” där 
=SUM finns ef-
tersom jag an-
vänt den tidi-
gare. Klicka OK. 

4. 1+6=7 
 
 
 

5. Nästa steg blir att kopiera formeln till de övriga cellerna i 
raden. Ställ din cursor i E5 (värdet 0) samt tryck Tab en 
gång (enklaste sättet att markera innehållet i nästa cell). 

6. Shift/Ctrl+C för kopiera 

7. Tab 

8. Shift/Ctrl+V för klistra in 
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9. Upprepa 7 och 8 tills du har följande resultat 

 

10. Markera rad 3 genom att klicka längst ute till vänster om 
rad 3. Tryck F9 (Uppdatera) 

 

11. Klicka utanför tabellen för att släcka rad 3.  
Klart! Du har nu en summeringstabell i all sin enkelhet. 

 

Beräkna innehåll i celler och presentera resultatet 

Först krymper jag kolumnbredden på tabellen genom att helt en-
kelt klicka ner bredden på alla kolumner. Samtliga åtgärder finns 
i form av ikoner i Layout-fliken. Du ser alla förändringar direkt i 
tabellen medan du gör dem. 

Ett annat alternativ att ändra hela tabellens storlek är att ta tag i 
tabellens nedre högra hörn samt dra den till den storlek du vill 
ha. Metoden medför att samtliga celler ändrar storlek synkront. 

Förbered tabellen för nya beräkningar 

1. Markera hela tabellen 

2. Klicka ner kolumnbredden till 2 cm 

3. Markera kolumn 5 genom att hovra fram en nedåtriktad 
pil ovanför kolumn 5 samt klicka en gång. 

4. Infoga höger för att få ytterligare en kolumn för beräk-
ningar. 
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5. Justera eventuellt placeringen av innehållet till mitt på 
samt till höger för den nya kolumnen. Förutsatt att du har 
stycketecknet på, så bör det nu se ut så här… 

 

Lägg in beräkningar 

1. Klicka i F1 i tabellen för att pla-
cera din cursor i den cell där du 
ska lägga in en beräkning 

2. Klicka på Formel i Datadelen av 
Layoutfliken 

3. Klicka OK eftersom 
tabellen förstått att 
du vill beräkna sum-
man av alla kolum-
ner till vänster 

4. Det bör nu stå 15 i 
F1. 

5. Kopiera innehållet i F1 genom att backa med Shift/Tab till 
E1 samt sedan tillbaka till F1 med en Tab. 

6. Ctrl+C för Kopiera 

7. Gå ner till F2 och tryck Ctrl+V (Klistra in) samt till F3 och 
Ctrl+V. Det står nu 15 i F1, F2 och F3. 

8. Markera kolumn F eller hela tabellen och tryck F9 (Upp-
datera) 
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Några beräkningsalternativ för att se syntaxen 

Vi ska nu ersätta innehållet i F3 med summeringen av innehållet i 
kolumnerna A1 till och med E2. Resultatet ska bli detsamma som 
tidigare. 

1. Högerklicka på ”45” i cell F3 

2. Välj alternativet ”Växla fältkoder” 

3. Backa med Pil vänster på tangentbordet tills du står 
bakom ”T” som i ”LEFT”. Fortsätt med ”Ta-bort-
vänster”-knappen på tangentbordet som brukar finnas 
ovanför Enterknappen. 

4. Skriv in A1:E2 mellan parenteserna 

5. Tryck F9. Innehållet är nu 45 och cellen är markerad (grå) 

Summera ”manuellt” 

1. Högerklicka på F3 igen och välj Växla fältkoder 

2. Byt ut Sum(A1:E2) mot F1+F2. Behåll = 

3. 45 

Om du gör fel och får Syntaxfel i cellen så klickar du bara på 
Ångra-knappen och försöker igen. 

Syntax 

Syntaxen är för beräkningarna  
(när du jobbar via växla fältkoder och F9). 

 =SUM(F1:F2) eller =SUM(ABOVE) för funktioner 

 =(F1+F2) för egna beräkningar 
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Konvertera text till tabell och tabell till text 

Ibland händer det att man får ett material som antingen ska om-
formas till en tabell eller tvärt om, från tabell som ska bli en text. 

De material som jag fått sådana vägar har varit olika former av 
person och adressregister. 

Från tabell till text 

När du har en tabell i Word som du istället vill ha i form av en 
lista så markerar du först tabellen. Jag använder den tabell som 
jag lekt med tidigare. 

I Layoutdelen av Words 
tabellhantering hittar du 
kommandot ”Konvertera 
till text”. 

 

Klicka OK så omformas tabellen om-
gående. 
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Från text till en Word-tabell 

Om jag nu gör om samma markerade textmaterial i form av siff-
ror (utan att använda Ångra) så gör man så här. 

 

1. Markera texten som ska om-
vandlas 

2. Klicka på Omvandla text till 
en tabell som du hittar i Infoga 
 Tabell funktionen. 
 

3. Kontrollera antal ko-
lumner i Tabellstorlek-
delen 

4. Vilken kolumnbredd 
ska tabellen ha? 

5. Vad avgränsar dina 
data i texten och som 
styr till vilken kolumn 
som informationen 
ska placeras i? 

6. Klicka OK 
 

Efteråt får med all säkerhet jobba med kolumnbredden för de 
olika kolumnerna samt finjustera ett och annat. 
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Skapa en Excel-tabell i Word 

Ett alternativ till en Word-tabell är att skapa en Excel-matris di-
rekt inne i Word. 

Gör så här 

1. Skapa en ny rad i ditt doku-
ment där ditt kalkylblad ska 
placeras 

2. Infoga  Tabeller   
Excel-kalkylblad 

3. Klicka på Excel-kalkylblad så 
skapas en inbäddad Excel-
session i ditt Word-dokument. 

 

 

 

Som du ser i ovanstående exempel så är kalkylbladet omgivet av 
en ruta med svarta punkter i varje hörn samt mitt på varje sida. 
Ta tag i dessa punkter och dra med musen för att minska eller 
öka antalet celler. När du drar minskas eller ökas antalet celler 
rad för rad eller kolumn för kolumn vilket medför att det är lätt 
att välja antalet rader och kolumner. 

Klicka sedan utanför kalkylbladet så ser du hur tabellen kommer 
att se ut i ditt Word-dokument. 
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När du är i ”Word läge” så kan du påverka tabellen och cellerna 
storlek en gång till genom att först klicka på tabellen och sedan 
dra på samma sätt. Storleken på cellerna ändras. 

 

Beräkna 

 

Sedan är det bara att fylla i 
cellerna samt lägga in be-
räkningarna på tradition-
ellt ”Excelvis”.  

Excel-funktionerna hittar 
du i Words övre menyrad, 
exempelvis Summa-funktionen. 
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10 Medan du skriver 

Att bara skriva från början till slut medför att du tappar överblick-

en och kanske även upprepar samma information på flera ställen. 

Ta en paus i skrivandet och granska ditt dokument då och då 

Ofta ser jag avsnitt som hamnar i fel kapitel, vilket då lätt flyttas till 

rätt plats. 

Att granska dokumentet då och då är även en tidig form av korrek-

turläsning eftersom du då ser felen tidigt 

Du får snabbare ett färdigt dokument eftersom justeringar och 

rättningar blir färre till antalet mot slutet av skrivandet 

 Förhandsgranska ofta 

 En extra skärm spar papper 
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Förhandsgranska ofta 

När du skriver ett längre dokument så medför ”titthålet” som 
skärmen blir, att du enbart ser den sida och det avsnitt som du 
just skriver. Se följande lista som olika metoder att ha överblick 
över dokumentet i olika sammanhang. 

 Via fliken ”Visa” i menyraden bockar du för ”Dokumentöversikt”. 

På så sätt ser du till vänster samtliga rubriker som du dessutom kan 

klicka på för att gå till andra avsnitt i dokumentet. 

 I Verktygsfältet ”Snabbåtkomst” som jag beskrivit tidigare så an-

vänder jag frekvent knappen ”Förhandsgranska”. Det här alternati-

vet blir än mer användbart när du har dolt Menyfliksområdet. 

 Jag skriver alltid i Utskriftslayoutläget så att jag alltid ser hur det 

kommer att se ut vid utskrift. 

 ”Visa alla” (Stycketeckenikonen) har jag alltid på för att se var min 

text, mina bilder, mina tabeller och annat som finns i dokumentet 

hamnar. Jag har så gott som aldrig ensamma blankrader i mina do-

kument. Undantaget är ibland när jag lägger två bilder i anslutning 

till text och där bilder och text konkurerar om utrymmet. 

”Mina Formatmallar” hanterar alltid all ”Space” i dokumentet, vil-

ket medför att jag betraktar ensamma rader som fult! 

 När hela dokumentet är klart skriver jag ut korrekturet! 

Med det menar jag genomläsning med en penna i hand, för att mar-

kera felaktigheter som jag sedan rättar. Den här delen av processen 

brukar jag upprepa några gånger till dess jag är nöjd. 

 Klickar du bort ”Dokumentöversikt” så kan du 

dela din Word-session i två delar på skärmen 

som är skrollbara var för sig. Ta tag i det lilla 

strecket i den övre delen av dokumentfönstret 

och dra ner strecket en bit på skärmen. 

När du inte vill se dokumentet i två delar längre så drar du bara upp 

”delaren” så långt upp du kan vilket medför att delningen blir det 

lilla strecket igen (se bilden). 
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En extra skärm spar papper 

Jag väljer att sätta en rubrik på den här punkten även om den 
egentligen är en fortsättning på föregående uppräkning. Anled-
ningen är att den är viktig i många avseenden. 

 På slavskärmen har jag underlag till dokumentet synligt utan att be-

höva växla skärmbilden. 

 Jag skapar ofta en PDF-kopia av mitt dokument som jag kan ha vid 

sidan om min Word-session. Den visar jag på slavskärmen. Ett 

bättre alternativ än förhandsgranska eftersom metoden även medför 

att jag kan se ”hur dokumentet såg ut nyss”. 

 Den extra skärmen är även bra att ha, speciellt när denna är större 

än min skärm på Laptoppen när jag behöver stora Screen Shots. 

 Den extra slavskärmen medför att jag inte skriver ut dokumentet 

speciellt ofta annat än vid korrekturprocessen. 
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11 Spara ditt dokument 
som en mall 

Bra dokument blir ofta en form av favorit i det fortsatta arbetet. 

Den vanligaste metoden som de flesta använder är att ta ett ”gam-

malt” dokument och skapa som nytt via ”Spara som”. 

Genom att istället spara dokumentet som en mall så uppnår man 

samma sak fast på ett effektivare sätt. 

 Spara din egen mall på din PC 

 Hur du skapar ett nytt dokument från din mall 



Word 2007 på mitt sätt 

106  

Spara din egen mall på din PC 

När du gjort alla inställningar och anpassat alla formatmallar i 
ditt dokument så kan du spara ner dokumentet som en egen mall 
som du då har på din egen PC. 

Gör först en kopia av ditt dokument 

Anledningen till att du först sparar ditt dokument samt därefter 
även sparar en kopia beror på att din mall inte ska ha med sig 
hela dokumentets innehåll. 

Ta bort hela dokumentets innehåll från och med platsen efter din 
första Rubrik. Behåll allt övrigt som 

 Försättssidan 

 Innehållsförteckningen eller alla förteckningar som du skapat 

 Sidhuvuden och sidfötter 

 Första sidan där dina dokument egentligen börjar 

På den här sidan brukar jag skriva en kort ”User Guide” om hur 
mallen fungerar. D.v.s. mallen är sin egen dokumentation. 

En del som är viktig är att visa samtliga Rubriker från exempelvis 
1 till 5 så att du ser hur mallens delar ser ut. Lägg även in ordet 
”Text” efter varje Rubrik i mallen så att du även ser att dessa blir 
och är baserad på formatmallen ”Brödtext”. 

Säkerställ att mallen äger sina snabbtryckningar (Shift/Ctrl+”x”). 

När du senare använder dig av mallen så ska du även bevaka att 
dina nya dokument är baserade på din mall och inte på Nor-
mal.dotx. 

Spara som… 

När du gjort allt ovanför så är det dags för Spara som… 
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Studera den här bilden noga! 

1. Jag har sedan tidigare skapa en egen betrodd mall-folder 
som jag döpt till RIGIT (mitt företagsnamn). En bra idé 
för att hålla reda på egna mallar. 

2. Under ”Favorite Links” ser du foldern ”Templates”. Det 
namnet skvallrar om att jag i grunden har en Engelsk 
version av Vista och även Office 2007.  
I Windows XP lär det stå ”Betrodda mallar” eller något så-
dant. 
I en Svenska versionen av både Vista och Office 2007 står 
det med all säkerhet enbart ”Mallar”. 

3. Byt namn på filen! I mitt fall väljer jag namnet ”RIGIT 

Book” för min bokmall som ligger till grund för den här 
boken. Jag håller fast mitt ursprung med Vista och Office 
2007 och ger mallen ett Engelskt namn. 

4. Som du ser ovan så har Spara-knappen bytts till Öppna 
eftersom jag först måste öppna ”MIN” egen mallfolder. 
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5. Nu ligger jag rätt och kan spara min mall på rätt ställe.  
I exemplet nedan ersätter jag min gamla (första) bokmall 
med en ny version. Klicka på Spara! 

 

Observera att din Mallfolder kommer att vara en dold folder om 
du händelsevis letar efter den via Windows Explorer. 

Som du kommer att märka så behöver du i princip aldrig nå den 
annat än via Mallhanteringen som du just lärt dig att spara till. 

I nästa avsnitt lär du dig hur du använder, eller skapar ett nytt 
dokument från din mall. 
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Hur du skapar ett nytt dokument från din mall 

Första gången 

Första gången du använder din egna nyskapade mall så måste du 
leta reda på den. 

1. Office-knappen uppe i det vänstra hörnet 

2. Nytt 
Observera att du inte ska trycka Ctrl+N på tangentbor-
det. Gör du det så får du bara 
upp ett nytt tomt dokument som 
är baserad på Normal.dotx. 

3. Mina Mallar… 
Se bilden till höger 

4. Du får upp den eller de foldrar 
som du skapat för att hålla reda 
på dina mallar 
 

 

5. Välj din mall samt klicka OK 

Nu har du skapat ett helt nytt dokument som inte är namnsatt 
baserat på den mall du skapade. Gör till vana att omedelbart ge 
dokumentet en Titel samt därefter ”Spara som…”. 
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Har du en Word 2007 standard ”Försättsida” så är det enkelt. Byt 
bara ut den titel som mallen för närvarande har. 

Har du inte denna finess så använder du knappen ”Avancerade 
dokumentegenskaper” som jag antar att du lagt i ditt ”Verktygs-
fält Snabbåtkomst” eller Word File Properties enligt gamla Word-
termen. 

Fördelen är att Word då använder din ”Titel” som namnförslag 
på din Word-fil, vilket jag rekommenderar. 

Nästa gång och i fortsättningen 

Så snart du har använt din mall minst en gång så minns Word 
2007 att du gjort så. Du ser omedelbart din mall bland alla andra 
mallar som du använt tidigare. 

 

Välj din mall samt klicka på Skapa-knappen nere till höger. 

I övrigt gör du som i avsnittet tidigare när det gäller Titel och 
Spara som… 
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12 Slutord 

Word är ett härligt program att vara kreativ med. Som gammal 
Word-användare ”sedan urminnes tider” så blev jag först irrite-
rad men sedan förtjust eftersom nya Word 2007 har blivit bättre 
på nästan allting. 

Det finns några knorrande delar som kunde varit bättre men de 
är få och ingenting i jämförelse för vad man som användare får i 
tillägg. 

Grafikhanteringen eller hanteringen av bilder har lyfts men krä-
ver fortfarande eftertanke innan man klipper in sin bild. Wordfi-
len kan fortfarande bli större än vad jag räknade med men det går 
att komma runt om man vet hur man gör. 

Min förhoppning är att du nu lärt dig att fortfarande få små 
Wordfiler rikt illustrerade med snygga bilder och fotografier. 

När du nu sett hur jag jobbar med Word så finns naturligtvis ett 
oändligt antal varianter på det temat. Kanske du jobbar helt an-
norlunda, kanske tycker du att jag är för omständlig. Jag menar 
att var och en ska upptäcka Word på sitt sätt och kanske få en ny 
finess med sig på vägen. 

Word 2007´s Help är en bra källa till kunskap när du kör fast, ut-
nyttja den! 
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En annan källa till kunskap om Word 2007 och även Office 2007 i 
övrigt är den digra floran av Online-kurser som Microsoft bjuder 
oss på. Länken är för oss Svenska användare: 

http://office.microsoft.com/sv-se/training/ 

Jag har under skrivandet av den här boken använt ett avsnitt som 
handlade om Mallar (Templates) för att kunna beskriva för dig 
hur jag skapar egna mallar i mitt skrivande. 

Hanteringen är ny jämfört med tidigare versioner och enormt 
mycket bättre när man väl förstår hur det fungerar. Pass upp på 
detaljer i kurserna! Jag blev lite konfunderad på en liten detalj 
tills jag insåg att just den kursen vävt samman både XP och Vista.  

Först visades ”Template-foldern” när man kör Word 2007 under 
Windows XP och jag insåg först efter ett tag att skillnaden be-
rodde på att jag kör Vista. Men det fanns information om den de-
taljen så jag hittade rätt. Så det betyder att du kan lita på den de-
taljen även i min bok. 

En av de bästa detaljerna som jag lärt under vägen är hanteringen 
av Språken. Men även här gäller det att se upp. Skriver du ett do-
kument helt på Svenska men även har tillgång till den Engelska 
språkmodulen så är det min erfarenhet att helt stänga av den 
Engelska språkversionen i alla delar. Om du blandar kan det 
uppträda konstiga mixade tillfällen när både formatmallarna för 
Rubriker dyker upp som ”Rubrik ”x” och även Header ”x”. 

Tack Microsoft för ännu ett kul verktyg i er flora av produkter! 

Rolf Granlund 
Märsta 2008-04-01 


