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1 Introduktion till mallar 
För att skapa strukturerade dokument som följer Hultsfreds kommuns grafiska 

profil ska alltid de framtagna dokumentmallarna användas. Det finns olika mallar 

för olika typer av dokument. Det är viktigt att rätt mall används för rätt ändamål 

samt att mallen används på rätt sätt för att följa den grafiska profilen och för att 

kunna skapa tillgängliga PDF-filer. Därför är det bra att läsa igenom denna 

introduktion så att du känner till dom viktigaste sakerna att tänka på när du arbetar 

med Hultsfreds kommuns mallar. 

1.1 Kort om tillgänglighet 

En orsak till att mallarna gjorts om något är för att göra dom mer tillgängliga. 

Kravet är att alla dokument som publiceras på webben ska vara tillgängliga för alla. 

Det betyder att alla dokument ska vara lätta att läsa men dom ska också gå bra att 

lyssna på vilket fungerar bra om du har använt mallen rätt samt sparat PDF-filen på 

rätt sätt. Visuellt innebär det i Hultsfreds kommuns fall att man ökat teckenstorlek, 

radavstånd och ändrat sidhuvud något för att dokumenten bättre ska följa de 

regler som finns för tillgängliga dokument. Samt att sidfotsuppgifterna på första 

sidan ligger i en textbox som då blir taggad så den kan läsas upp för personer som 

använder skärmläsningsprogram. Tänk på att komplicerade dokument kan behöva 

gås igenom i Acrobat Pro för att bli fullständigt tillgängliga. 
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2 Arbeta med mallarna 

2.1 Användarinformation 

Första gången du startar Word efter att mallarna har installerats kommer en 

dialogruta för användaruppgifter att visas. 

I de flesta mallar infogas som regel standardadressen (den grå texten i dialogrutan 

nedan) samt ditt namn och titel. För vissa mallar visas dialogrutan och då kan du 

specificera en adress som ska infogas i sidfoten. 

 
Bild 1 Fyll i eller klicka på knappen Hämta från AD 

1. Dialogrutan försöker automatisk hämta dina uppgifter från en server. Om den 

inte kan nå servern (AD) så kommer det upp en inloggningsruta för detta. 

Kan du inte logg in eller inte kan nå servern så kan du avbryta inloggningen och 

fylla i uppgifterna manuellt. 

2. Om det behövs - fyll i uppgifterna eller klicka på knappen Hämta från AD” 

3. Klicka på OK. OBS! Detta behöver du bara göra första gången du fyller i 

uppgifterna eller om du vill spara om dina uppgifter. 
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4. Om du behöver ändra dina uppgifter, klicka på knappen Användarinformation 

på menyfliken Hultsfred. 

 
Bild 2 Knappen Användarinformation 

2.2 Skapa ett nytt dokument 

Gör så här för att skapa ett nytt dokument: 

1. Gå till fliken Hultsfred och klicka på knappen Nytt 

2. Välj kategori av mallar och klicka på önskad mall så skapas ett nytt dokument 

 
Bild 3 Knappen Nytt med underliggande menyer och mallar 

För att uppgifter som datum, namn med mera ska placeras rätt finns i de flesta 

mallar platshållare även kallade innehållskontroller som markerar dessa platser. 

2.3 Innehållskontroller i dokumentet 

En del av innehållet i mallarna är uppbyggt med innehållskontroller, i dessa 

uppmanas du att skriva in text eller välja datum. Vissa kontroller försvinner när 

innehållet redigerats medan vissa ligger kvar och andra fylls automatiskt med 

uppgifter som tex namn och telefonnummer. 

 
Bild 4 Innehållskontroller visas som en ruta med text som beskriver vad som ska anges. 
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2.4 Fliken Hultsfred 

Fliken Hultsfred i menyraden visar funktioner som förenklar arbetet i dokumenten. 

 
Bild 5 Använd funktionerna på fliken Hultsfred när du formaterar ditt dokument. 

2.4.1 Gruppen Mallar 

 

Gruppen Mallar innehåller knapparna Ny se ovan 2.2 Skapa ett nytt dokument på 

sidan 6 och Användarinformation se ovan 2.1 Användarinformation på sidan 5 för 

beskrivning av dessa funktioner. 

2.4.2 Gruppen Urklipp 

 
Gruppen Urklipp är Words standardfunktioner för att hantera urklipp. 

2.4.3 Gruppen Formatmallar 

 
I gruppen Formatmallar finns de formatmallar som ska användas i Hultsfreds 
kommuns mallar. Använd alltid dessa för att formatera texten i dokumenten. 
Om du klickar på den lilla ”mer-knappen” i nedre högra hörnet på gruppen får du 
fram formatmallslistan. 

2.4.4 Formatmallar för rubriker, brödtext och listor 

Formatmallarna är inställda med rätt typsnitt, storlek och avstånd vilket gör att du 

som användare aldrig behöver ställa in sådana saker själv. För att få rätt utseende 
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på texten väljer du en formatmall, exempelvis Rubrik 1, och skriver. Texten får då 

rätt utseende direkt. Det går även att markera texten i efterhand och välja en 

formatmall för att ändra utseende. 

Formatmallar för Rubrik 

 
Rubriker i dokumentet skrivs med formatmallarna Rubrik 1–3 eller Rubrik1 -

Onumrerad - Rubrik 3 Onumrerad. Det är viktigt att rubriknivåerna används i 

löpande följd och att ingen nivå hoppas över, efter nivå 1 kommer nivå 2 och 

därefter nivå 3 osv. Man kan alltid hoppa till Rubrik 1. Om någon nivå hoppas över 

blir det strukturella fel i rubriksättningen när dokumenten görs tillgängliga som 

PDF-dokument. 

Rätt Fel 

Rubrik 1 

Rubrik 2 

Rubrik 3 

Rubrik 1 

Rubrik 2 

Rubrik 3 

Rubrik 2 

Rubrik 1 

Rubrik 2 

Rubrik 1 

Rubrik 3 

Rubrik 1 

Rubrik 3 

Rubrik 2 

 

Formatmallar för Brödtext 

Texten i dokumentet skrivs löpande med formatmallen Normal. För att få nytt 

stycke trycker du på Enter-tangenten, det blir då automatiskt rätt avstånd mellan 

styckena, extra radbrytningar ska inte läggas in för att positionera text. För att 
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lägga över texten på nästa sida infogas en manuell sidbrytning genom att trycka 

Ctrl+Enter. 

Lägg aldrig in en tom radbrytning för att få till ett avstånd mellan listan och texten 

nedanför. Detta är extra viktigt i dokument som ska vara tillgänglighetsanpassade. 

När text kopieras från ett annat dokument eller en annan källa bör den alltid 

klistras in oformaterad. Läs mer om att  Klistra in på rätt sätt på sidan 13. 

Formatmallar för listor 

 
Det finns förinställda listor som ska användas i dokumenten. Listor skrivs genom att 

antingen välja Punktlista eller Numrerad lista bland formatmallarna. Listorna är 

förberedda för flera nivåer. För att hoppa in en nivå i en lista är det enklast att 

trycka på Tabb-tangenten, för att hoppa ut en nivå trycker man Skift+tabb när man 

står mellan listtecknet och tecknet. 

För att komma ut ur en lista och börja skriva löptext igen måste du manuellt välja 

formatmallen Normal. 

De knappar för olika listformat som finns på Start-fliken ska aldrig användas för att 

skapa listor, dessa går inte att ställa in så de blir lika för alla användare och har 

därför inte korrekt format. 

 
Bild 6 Knapparna för listformat som finns på Start-fliken ska aldrig användas. 
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2.4.5 Gruppen Tecken 

 

Gruppen Tecken är Words standardfunktioner för teckenformatering. 

Återställ formatering 

Om man vill ta bort all pålagd formatering som till exempel avstånd eller fetstil 

med mera, markera texten och tryck CTRL+mellanslag och sedan följt av CTRL+Q. 

2.4.6 Gruppen Infoga 

 

I gruppen Infoga finns knappar för att infoga tabell och försättsblad. 

För att infoga en ny tabell i dokumentet gör du så här: 

1. Ställ markören på en tom rad och se till att formatmallen Normal är vald 

2. Klicka på menyknappen Tabell och markera hur många kolumner och rader du 

vill att tabellen ska innehålla 

 
3. Tabellen infogas och du kan redigera den så som du vill. 

För att infoga ett försättsblad gör du så här 

1. Klicka på knappen Försättsblad 

2. Välj något försättsblad 
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2.4.7 Gruppen Tillgänglighet 

 
Gruppen tillgänglighet har tre knappar; 

▪ Kontrollera tillgänglighet 

Öppnar panelen för Words tillgänglighetskontroll som kan vara bra att gå 

igenom. Tänk på att den inte visar allt som kan vara fel och allt som den visar 

som fel behöver inte vara fel. 

▪ Egenskaper 

Visar egenskaper som följer med till PDF-filen. Titel och 

författare måste vara ifyllda 

▪ Alternativ text (endast tillgänglig om ett objekt som kan/skall 

ha en alternativ text är markerat) 

Öppnar en panel till höger på skärmen. 

Bild 7 Titel och författare måste vara 
ifyllda 
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3 Bra att tänka på 
För att arbetet med dokumenten ska gå så smidigt som möjligt kommer här några 

viktiga Wordfunktioner som är bra att tänka på. 

3.1 Använd formatmallar för att strukturera dokumentet 

En formatmall är ett fördefinierat utseende på en viss typ av text såsom rubriker, 

listor eller löptext. Formatmallarna är inställda med rätt typsnitt, storlek och 

avstånd vilket gör att man som användare aldrig behöver ställa in sådana saker 

själv. För att få rätt utseende på texten väljer du en formatmall, exempelvis 

Rubrik 1, och skriver - texten får då rätt utseende direkt. Det går även att markera 

texten i efterhand och välja en formatmall för att ändra utseende. På detta sätt 

skapar du snabbt och enkelt ett enhetligt utseende och en struktur i ditt 

dokument. 

Formatmallarna finns tillgängliga på fliken Hultsfred i gruppen Format. Det finns 

formatmallar för rubriker, brödtext och listor som ska användas i dokumenten. 

 

Bild 8 De formatmallar som ska användas i dokumentet finns på fliken Hultsfred under 
respektive knapp. 

3.2 Visa alla tecken 

För att se all formatering i dokumentet kan du slå på funktionen Visa alla som finns 

på Start-fliken i gruppen Stycke. När funktionen är på visas dokumentets 

uppbyggnad med stycketecken, sid- och avsnittsbrytningar samt andra dolda 

formateringssymboler. Allt detta är viktigt att hålla reda på när du redigerar 

dokumentet eller klipper och klistrar text mellan dokument. 
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Bild 9 . Knappen Visa alla aktiveras för att se hur dokumentet är uppbyggt 

Tips 

Ctrl+Skift+8 växlar mellan Visa allas två lägen (av/på). 

3.3 Klistra in på rätt sätt 

När man klipper och klistrar mellan olika dokument kan man få med sig 

formatering som till exempel teckensnitt, sidbrytningar med mera. Om båda 

dokumenten bygger på samma mall så de har likadana formatmallar brukar det gå 

bra. Men om man klipper och klistrar mellan dokument som har olika utseenden 

kan man få med sig layout som man inte vill ha. För att undvika detta är det bäst 

att klistra in oformaterat. 

1. Kopiera texten från dokument 1 

2. Ställ markören i dokument 2 på den plats där texten ska infogas 

3. Klistra in som vanligt men klicka sen på den lilla smarta etiketten som visas i 

höger nederkant av det du klistrade in 

4. Välj alternativet Behåll endast text. 

 
Bild 10 Klistra in utan formateringar mha av knappen Behåll endast text. 

▪ Tänk på att man tappar tabeller och bilder när man klistrar in oformaterat – 

kopiera bilder och tabeller separat en-och-en klistra in som vanligt. 

▪ Markera aldrig sista Entertecknet i dokumentet. I dokumentets sista Enterslag 

finns det information som kan ställa till det när man klistrar in. Markera fram 

till, men inte med, sista Entertecknet. 

 
Bild 11 Markera inte sista Entertecknet (slå på alternativet ”Visa alla” för att se dessa). 
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▪ Tänk på att aldrig klippa och klippa avsnittsbrytningar. 100% säkert att 

dokumentet blir märkligt då. 

 
Bild 12 Kopiera inte avsnittsbrytningar. 

3.4 Navigeringsfönstret 

För att bättre se hur dokumentet är strukturerat och att rätt rubriknivåer används, 

samt strukturera om i dokumentet kan du öppna Navigeringsfönstret. 

5. Gå till gruppen Visa på fliken Visa 

6. Klicka i rutan för Navigeringsfönstret. 

 
7. Navigeringsfönstret visas till vänster om dokumentet. Där kan du hoppa i 

dokumentet genom att klicka på önskad rubrik. Du kan också välja att visa 

miniatyrer av sidorna och du kan söka och enkelt hoppa mellan sökresultaten. 

 
Bild 13 Navigeringsfönstret visar tydligt hur ett dokument är strukturerat. 
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3.5 Avsnittsbrytningar 

I mallarna finns ett antal avsnittsbrytningar som säkerställer att dokumentets olika 

delar kan byggas upp på önskat sätt. Avsnittsbrytningar gör det möjligt att ha olika 

marginaler, orientering eller layout i de olika avsnitten. Om en avsnittsbrytning tas 

bort kommer dokumentet att ändra utseende. För att undvika att en 

avsnittsbrytning tas bort av misstag är det bra att slå på Visa alla tecken. 

Avsnittsbrytningarna kommer då att synas, men kan vara svåra att se om de ligger 

sist på en lång rad med text. Avsnittsbrytningar ska aldrig kopieras mellan 

dokument. 

 
Bild 14 Om man ser hela avsnittsnittbrytningen så visas den som en dubbelprickad linje. 
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4 Längre dokument 
I långa dokument är det extra viktigt att man använder rubrikerna rätt så att 

dokumenten blir rätt taggade. Tänk på att du ska använda rubrikerna i en logisk 

ordning dvs rubrik 1 följs av rubrik 2 som följs av rubrik 3. Du får till exempel inte 

göra så att du använder Rubrik 1 och direkt efter den en Rubrik 3, då kommer PDF-

filen bli felaktigt taggad. 

4.1 Tabeller och diagram 

Tabeller kan antingen infogas direkt i Wordfilen för vidare arbete eller kopieras in 

från Excel, det viktiga är att se till att tabellen har rätt utseende och är tillgänglig. 

4.1.1 Skapa tabell i Word 

För att infoga en tabell i Word kan du skapa en ny tabell genom att klicka på fliken 

Hultsfred och sedan gå på knappen Tabell och rita upp hur tabellen ska se ut. 

För tabeller finns en formatmall som heter Tabell. Markera hela tabellen och 

använd formatmallen för att få rätt utseende på texten i tabellerna. 

 
Bild 15 klicka på den inramade symbolen i tabellens övre vänstra hörn för att markera hela 
tabellen och välj sedan formatmallen Tabell. 

4.1.2 Klistra in tabell från Excel 

Börja med att se till att tabellen är rätt uppbyggd i Excel, använd inte tomma rader 

för avstånd, sammanfoga inte celler, gör inte indrag med mellanslag etc. Det blir 

enklast i Word om tabellerna i Excel är så oformaterade som möjligt. 

1. Markera tabellen i Excel och kopiera den (Ctrl+C). 

2. Ställ markören i Worddokumentet där tabellen ska infogas 

3. Klistra in tabellen (Ctrl+V) 

4. På den lilla smarta etiketten väljer du i första hand ”Använd målformatmallar” 
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Om det alternativet inte är tillgängligt väljer du 

 
5. Markera tabellen genom att klicka på tabellsymbolen i övre vänstra hörnet 

 
6. Byt till formatmallen Tabell 

(ta fram Formatmallspanelen, se 2.4.3Gruppen Formatmallar på sidan7) 

 
7. Ta bort eventuell kvarvarande direktformatering med hjälp av 

kortkommandona Ctrl+mellanslag och Ctrl+Q 

8. Gå till fliken Tabelldesign och välj passande Tabellformat. Vissa av Hultsfreds 

kommuns mallar har förinlagda tabellformat, då ska du välja ett av dom. 

9. Se till att rätt kryssrutor är valda 

 
10. Markera första raden och ange Upprepa rubrikrader 

11. Om det behövs utrymme mellan rader, justera det med radhöjd 
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4.1.3 Diagram 

För tillgänglighet skall diagram vara som bild. Och då ha en alternativtext. 

Klistra in diagram från Excel 

1. Kopiera diagrammet i Excel som vanligt 

2. Välj Klistra in knappen i Word 

3. Välj Klistra in Special 

Välj att klistra in som Bild (utökad metafil) eller Bild (SVG) 

 
Bild 16 Bägge formaten är s.k. vektoriserade och blir utmärkta vid utskrift och PDF 
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4.2 Bilder och alternativtexter 

Alla bilder som infogas i ett dokument som ska publiceras på webben måste 

beskrivas med en alternativtext. 

Markera bilden, högerklicka och välj Redigera alternativtext, en dokumentpanel 
dyker upp till höger med en ruta för att skriva in alternativtext. 

 
Bild 17 I rutan anges bildens alternativtext kort och koncist men samtidigt tydligt och 
beskrivande. Avsluta med punkt. 

Bilden ska kort beskrivas så att man förstår syftet med att den är med i 

dokumentet. 

Grafiska element eller bakgrundsbilder kan markeras som dekorativa och behöver 

då ingen alternativtext. 
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5 Skapa tillgängliga PDF-dokument 
Dokument som publiceras på webbplatsen ska tillgänglighetsanpassas så att de kan 

läsas av alla människor i samhället, oavsett förutsättningar. Grunden för att skapa 

ett tillgängligt PDF-dokument är att Word-underlaget är uppbyggt på rätt sätt och 

att formatmallarna har använts. Det går inte att skapa helt tillgängliga PDF-

dokument från Word, men med rätt mallar och ett strukturerat dokument kommer 

man långt. 

Säkerställ att Word-dokumentet är rätt formaterat 

Gå igenom dokumentet och säkerställ att de inställda formatmallarna använts, gör 

detta exempelvis genom att titta i formatmallslistan så att inte massa onödiga 

direktformateringar gjorts i dokumentet. Radera tomma radbrytningar och 

använda formatmallar med avstånd före eller lägg in en manuell sidbrytning. 

Säkerställ att rubriker kommer i löpande ordning och att ingen nivå hoppas över, 

det betyder att efter Rubrik 1 följer Rubrik 2 och därefter Rubrik 3. Kontrollera så 

att man inte någonstans tex har nivå 1, nivå 3, nivå 2. Detta kommer orsaka 

problem i PDF-filen. Om diagram används i bör de vara inlagda som bilder. 

Säkerställ även att alla bilder har en alternativtext (se kapitel Fel! Hittar inte 

referenskälla.). Dubbelkolla att tabeller har rubrikrad, använd helst inte 

sammanfogade celler eller tomma rader i tabeller. Tabeller ska aldrig infogas som 

bilder. 

Ange dokumentegenskaper 

I ett tillgängligt dokument ska dokumentegenskaperna titel, författare anges. På 

fliken Hultsfred finns längst till höger knappen Egenskaper. Klicka på knappen för 

att snabbt komma åt de dokumentegenskaper som ska anges. 

 
Dialogrutan visar de dokumentegenskaper som ska med till PDF-filen. 
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Titel är dokumentets rubrik, denna egenskap bör vara samma som rubriken i 

dokumentet. Under Författare bör alltid organisationen stå som avsändare, inte 

personen som skrivit dokumentet, ange här Hultsfreds kommun. Nyckelord är ett 

sätt att ange extra sökord för dokumentet, så kallad metadata. Bra, men inget 

måste att dessa anges 
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5.1 Spara dokumentet som PDF 

För att spara dokumentet i PDF-format från Word, gå till fliken Arkiv och välj Spara 

som. Klicka i dropdown menyn över filformat och välj PDF (*.pdf). När tillgängliga 

dokument skapas ska så kallade taggar tas med till PDF-filen, de säkerställer att 

texten i PDF-filen identifieras som rubriker, listor eller brödtext. Även 

dokumentegenskaper och bokmärken bör följa med till PDF-filen. Dubbelkolla att 

dessa inställningar är rätt ifyllda innan PDF-filen skapas. 

Klicka på valet Fler alternativ under rutan för filformat. 

 
Bild 18 Under alternativ finns inställningar som säkerställer att PDF-dokumentet skapas 
rätt. 

Det kommer nu upp ett nytt fönster för att spara dokumentet, klicka på valet 

Alternativ. I alternativen som kommer upp finns de val som styr hur PDF-

dokumentet skapas. Säkerställ att valen för att Skapa bokmärken med rubriker, 

Dokumentegenskaper och Visa taggar för dokumentstruktur är ikryssade. Klicka OK 

och spara dokumentet. 

 
Bild 19 Valen Skapa bokmärken med rubriker, Dokumentegenskaper och Visa taggar för 
dokumentstruktur ska alltid kryssas i när dokumentet ska tillgänglighetsanpassas 
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