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Formatera text med 
formatmallar 
Brukar du ofta använda samma textformatering, t.ex. samma färg, storlek och 

teckensnitt? Då behöver du inte ändra formateringen varje gång. I stället kan 

du använda en formatmall som innehåller all formatering. Word innehåller en 

mängd inbyggda formatmallar som gör det lätt att formatera tecken, stycken 

eller flera sidor med några få musklick. Du kan också använda formatmallar 

för dokumentrubriker så att du snabbt kan generera en innehållsförteckning i 

Word. 
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Innan du börjar 

 

Det här lär du dig 

När du är klar med självstudierna ska du kunna: 

 Hitta och förhandsgranska alla tillgängliga formatmallar. 

 Visa information om formatmallar med hjälp av fliken Formatmallar i verktygslådan. 

 Tillämpa olika formatmallar på text. 

 Ändra en inbyggd formatmall. 

 Använda färgkodad skrivhjälp för att snabbt se vilka formatmallar som används för text. 

 Automatiskt skapa och uppdatera en innehållsförteckning baserat på de rubrikformatmallar som 

du tillämpat. 

Krav 

 Word för Mac 2011 

 Grundläggande Word-kunskaper, bland annat hur du öppnar ett dokument, klipper ut och klistrar 

in samt formaterar text. 

 

Tips  Om det är första gången du använder Word kan du först gå igenom självstudierna 

Självstudiekurs: Grunderna i Word. 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/sv-se/word/item/84564744-7b2b-4063-a657-1d5decdd5c3d
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Övningsfil 

Självstudielektionerna ska visas i ordning. Hämta och använd den här övningsfilen för att få praktisk 

erfarenhet under tiden du går igenom självstudierna. 

 Styles.docx  (35 K) 

 Beräknad t idsåtgång:   25 minuter 

 

 

1. Förhandsgranska formatmallar 

Innan du tillämpar en formatmall kan du se alla tillgängliga formatmallar och förhandsgranska  dem. 

Nu ska du förhandsgranska de tillgängliga formatmallarna från två olika ställen. 

 

Peka på en formatmall under Format mallar på fliken Hem och klicka på pilen som visas. 

 

 

Tips  Om gruppen Format mallar inte visas på fliken Hem så ökar du dokumentfönstrets bredd. 

 

 

Observera att en förhandsgranskning visas för de vanligaste formatmallarna. 

 

 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
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Klicka på Hant era de formatmallar som används i dokumentet under Format mallar. 

 

 

Observera att fliken Format mallar visas i verkt ygslådan. 

 

Tips 

 Alla dokument har en standarduppsättning med inbyggda formatmallar (till exempel Normal, 

Rubrik, Rubrik 1). Standardformatmallen för text är Normal. 

 Mallen som ett dokument baseras på (t.ex. Normal.dotx) avgör vilka formatmallar som visas i 

menyfliksområdet och på fliken Formatmallar i verktygslådan. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Leta upp och förhandsgranska formatmallar i menyfliksområdet och på fliken Formatmallar. 
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2. Utforska fliken Formatmallar i verktygslådan 

Fliken Formatmallar innehåller användbar information om formatmallarna, t.ex. vilken formatmall som 

tillämpas på markerad text, vilken typ av formatmall som används samt information om formateringen. 

Nu ska du utforska en del av informationen på fliken Formatmallar. 

 

Tips  Om fliken Format mallar inte visas klickar du på Hant era de formatmallar som används i 

dokumentet  under Format mallar på fliken Hem. 

 

 Aktuellt format: Namnet på och en förhandsgranskning av den formatmall som används för texten som är 

markerad i dokumentet. 

 Skärmt ips: Information om formateringen för en formatmall. Om du v ill v isa informationen placerar du 

pekaren på formatmallens namn. 

 Typ: Den typ av formatmall som används i dokumentet. Om du till exempel tillämpar e tt styckeformat så 

används formatmallen i hela stycket. De fyra typerna av formatmallar i Word är: Stycke , Tecken , Lista 

och Tabell . 

 Popup-menyn Lista: Ett filter för att ange v ilka formatmallar som ska v isas under Välj det format som ska 

användas. 

 Alternativ för skrivhjälp: Om du väljer att v isa skrivhjälp, eller formatmallsguider som de också kallas, v isas 

v isuella indikatorer för aktiva formatmallar och direkt formatering i dokumentmarginalen. 
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 Tips 

 Om du vill visa alla tillgängliga formatmallar klickar du på Alla formatmallar på popup-menyn 

List a. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Leta upp information om formatmallar på fliken Formatmallar i verktygslådan. 

 

3. Tillämpa en formatmall 

När du tillämpar en formatmall används formateringen som är definierad i formatmallen i en del av 

dokumentet. Om du till exempel tillämpar formatmallen Rubrik 1, så används särskild formatering för 

texten (t.ex. Calibri, 16 punkter, blå, fetstil). 

Nu ska du tillämpa formatmallar på flera rubriker i övningsfilen. Rubrikerna ska ingå i 

innehållsförteckningen som du ska skapa i en lektion längre fram. 

 

Öppna övningsfilen som finns i början av de här självstudierna. 

 

Klicka någonstans i ordet Översikt . 

 

 

Obs!  Övningsfilen för den här självstudiekursen har konfigurerats så att innehållet flyttas till 

dokumentets andra sida när du tillämpar formatmallen Rubrik 1. Detta för att göra plats för 

innehållsförteckningen som du ska lägga till i en senare lektion. 
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På fliken Hem klickar du på Rubrik 1 under Format mallar. 

 

 

Klicka någonstans i orden Ett nytt koncept . 

 

 

Klicka på Rubrik 2 under Välj det  format som ska användas på fliken Format mallar. 
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Upprepa steg 5 för orden Verksamheten på kort sikt . 

 

Observera att alla rubriker formateras med den formatmall som du valde. 

 

Tips 

 Om du vill radera formatering eller ta bort en formatmall från dokumenttexten klickar du 

någonstans i texten som innehåller formateringen eller formatmallen. Klicka sedan på Radera 

format ering under Välj det  format som ska användas på fliken Format mallar. 

 Som standard tillämpas en styckeformatmall (t.ex. Rubrik 1) på hela stycket i Word. Om du vill 

använda ett styckeformat för en del av ett stycke markerar du bara de ord som du vill tillämpa 

formatmallen på. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Tillämpa formatmallar från menyfliksområdet och fliken Formatmallar. 
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4. Identifiera tillämpade formatmallar 

Med verktyget för färgkodad skrivhjälp kan du enkelt identifiera alla formatmallar som används i ett 

dokument. Med det här verktyget kan du snabbt upptäcka formateringsfel och se skillnaden mellan 

formatmallar och direkt formatering. 

Nu ska du använda skrivhjälp för att identifiera alla formatmallar som används i dokumentet. 

 

Markera kryssrutan Visa skrivhjälp på fliken Format mallar. 
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Lägg märke till att de färgkodade numren på fliken Format mallar motsvarar den färgkodning som 

visas i den vänstra marginalen i dokumentet. 

 

 

Obs!  I Word färgkodas inte formatmallar som tillämpas på textrutor, ramar, flytande objekt eller 

flytande bilder. 

 

 

Klicka någonstans i dokumentet i orden St ipendieansökan — Skaparkraft 2010. Färgkoden 1 anger 

att formatmallen Normal används. 

 

 

Obs!  Normal är standardformatmallen för stycken tills du väljer en annan formatmall. 
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Klicka på Rubrik 1 under Välj det  format som ska användas. 

 

 

Tips  Om formatmallen Rubrik 1 inte visas på fliken Formatmallar klickar du på Rekommenderad 

på popup-menyn List a. 

 

 

Nu anger den nya färgkoden att formatmallen är Rubrik 1. 

 

 

Obs!  Numreringen och färgkoderna för skrivhjälpen beror på vilket alternativ du valde på popup -

menyn List a. 

 

Tips 

 Om du vill se text som formaterats utan formatmallar (t.ex. ett teckensnitt med fetstil på 30 

punkter som tillämpats i stället för en formatmall) markerar du kryssrutan Visa hjälp för direkt  

format ering på fliken Format mallar.  

 Formatmallarnas färger och nummer bestäms av Word och kan vara olika i olika dokument och 

ändras när du öppnar ett dokument på nytt. 

 Om du vill dölja färgkodningen avmarkerar du kryssrutan Visa skrivhjälp. 
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Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Identifiera de formatmallar som tillämpats genom att visa skrivhjälpen. 

 

5. Ändra en formatmall 

Word har många inbyggda formatmallar (t.ex. Normal, Titel och Rubrik 1). Om någon av dessa 

formatmallar inte passar dina behov kan du ändra formatmallen så att den ser ut som du vill. 

Nu ska du ändra färgen och storleken på den inbyggda formatmallen Rubrik 2. 

 

Peka på Rubrik 2 på fliken Format mallar och klicka på pilen som visas till höger om formatmallens 

namn. 

 

 

Klicka på Ändra format mall på popup-menyn. 
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Klicka på 12 på popup-menyn Teckenstorlek. 

 

 

Klicka på Dekorfärg 4 på popup-menyn Teckensnittsfärg. 

 

 

Tips  Om du vill att den ändrade formatmallen ska vara tillgänglig i alla dokument markerar du 

kryssrutan Lägg t ill dokumentmallen. 

 

 

Klicka på OK. 
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Observera att förhandsgranskningen av Rubrik 2 uppdateras på fliken Format mallar och att alla 

förekomster av formatmallen Rubrik 2 i dokumentet visas med en ny storlek och färg. 

 

Tips 

 Du kan ändra alla inbyggda formatmallar i Word (t.ex. Normal, Titel och Rubrik 1). Du kan inte ta 

bort inbyggda formatmallar. 

 Om du vill skapa en ny formatmall klickar du på Nyt t format  på fliken Format mallar. 

 Om du markerar kryssrutan Uppdat era automatiskt och ändrar formateringen för text i 

dokumentet som använder den formatmall som du ändrar, så uppdaterar Word alla förekomster 

av text som använder den formatmallen. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Ändra en inbyggd formatmall och visa den uppdaterade formatmallen i dokumentet. 

 Leta upp den ändrade, inbyggda formatmallen på fliken Formatmallar. 
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6. Infoga en innehållsförteckning 

Med formatmallar kan du enkelt tillämpa formatering på ett dokument. Du kan också använda 

formatmallar för att snabbt och helt automatiskt skapa en innehållsförteckning. 

Nu ska du infoga en innehållsförteckning som använder de rubrikformatmallar som du tillämpade i en 

tidigare lektion. 

 

Klicka på blanksteget under Stipendieansökan – Skaparkraft 2010. 

 

 

På fliken Dokumentelement  i under Innehållsförteckning pekar du på en formatmall för 

innehållsförteckningar och klickar på pilen som visas. 
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Klicka på Klassisk under Aut omatisk innehållsförteckning. 

 

 

Observera att en innehållsförteckning infogas i Word-dokumentet, som innehåller poster för alla 

rubriker i dokumentet. 

 

 

Obs!  I den här övningsfilen visas ytterligare rubriker i innehållsförteckningen eftersom vissa 

rubrikformatmallar redan har tillämpats. 

 

Tips 

 Som standard tas bara formatmallarna Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 med i 

innehållsförteckningar i Word. 

 Om du vill ändra nivåerna för och utseendet på en innehållsförteckning klickar du på Alt ernativ 

under Innehållsförteckning på fliken Dokumentelement. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Infoga en innehållsförteckning. 

 Kontrollera att innehållsförteckningen innehåller poster för alla dokumentrubriker. 
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7. Uppdatera innehållsförteckningen 

Du kan enkelt uppdatera innehållsförteckningen för att försäkra dig om att den innehåller eventuella nya 

rubriker, uppdaterad sidnumrering eller ändringar av befintliga rubriker. 

Nu ska du ändra namnet på en rubrik och uppdatera innehållsförteckningen. 

 

Markera rubriken Översikt  i dokumentet (inte i innehållsförteckningen) och skriv Int roduktion. 

 

 

Klicka i innehållsförteckningen och sedan på Uppdat era t abell på popup-menyn 

Innehållsförteckning. 

 

 

Klicka på Uppdat era hela tabellen i dialogrutan Uppdat era innehållsförteckning och klicka på OK. 
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Lägg märke till att innehållsförteckningen uppdateras med den ändrade rubriken. 

 

Tips 

 Om du vill dölja popup-menyn Innehållsförteckning klickar du någonstans i dokumenttexten. 

 Om du vill ta bort en innehållsförteckning klickar du i innehållsförteckningen och sedan på Ta 

bort  innehållsförteckning på popup-menyn Innehållsförteckning. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Uppdatera en innehållsförteckning. 
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Snabbreferenskort 

 

Om du vill Gör du så här 

Tillämpa en formatmall Markera texten (eller klicka i stycket) som du vill tillämpa formatmallen 

på. Klicka på en formatmall under Format mallar på fliken Hem. 

Öppna fliken Formatmallar i 

verktygslådan På fliken Hem, under Format mallar, klickar du på .  

Visa information om 

formateringen för en 

formatmall. 

Placera pekaren på namnet för en formatmall under Välj det  format som 

ska användas på fliken Format mallar. Ett skärmtips visas med all 

formateringsinformation för formatmallen. 

Visa alla tillgängliga 

formatmallar 

Klicka på Alla format mallar på popup-menyn Lista på fliken 

Format mallar. 

Visa färgkodad hjälp för 

formatmallar 

Markera kryssrutan Visa skrivhjälp på fliken Format mallar. Hjälpen 

visas i dokumentets vänstermarginal. 

Visa text som formaterats 

utan formatmallar 

Markera kryssrutan Visa hjälp för direkt formatering på fliken 

Format mallar. 

Radera formatering eller en 

formatmall från dokumenttext 

Klicka någonstans i texten som innehåller formateringen eller 

formatmallen. Klicka på Radera formatering under Välj det  format som 

ska användas på fliken Format mallar. 

Ändra en inbyggd formatmall  Peka på den formatmall som du vill ändra under Välj det format som 

ska användas på fliken Format mallar. Klicka på pilen som visas till 

höger om formatmallens namn och klicka på Ändra format mall. 

Se till att en ändrad 

formatmall är tillgänglig i 

andra dokument 

När du ändrar formatmallen markerar du kryssrutan Lägg t ill 

dokumentmall i dialogrutan Ändra format mall. 

Infoga en innehållsförteckning Tillämpa formatmallen Rubrik 1, Rubrik 2 eller Rubrik 3 på alla rubriker 

som ska ingå i innehållsförteckningen. Välj sedan önskat 

innehållsförteckningsformat under Innehållsförteckning på fliken 

Dokumentelement. 

Uppdatera en 

innehållsförteckning 

Klicka i innehållsförteckningen och sedan på Uppdat era t abell på 

popup-menyn Innehållsförteckning. 
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Fler t ips 

 Genom att använda formatmallar kan du tillämpa flera typer av formatering (t.ex. teckensnitt, 

storlek och färg) med en enda musklickning i stället för att tillämpa formaten ett i taget. Med 

formatmallar är det också enkelt att infoga en innehållsförteckning baserat på rubrikformatmallar. 

 Det finns fyra typer av formatmallar: stycke, tecken, lista och tabell. 

 Alla dokument har en standarduppsättning med inbyggda formatmallar (till exempel Normal, 

Rubrik, Rubrik 1). Standardformatmallen för text är Normal. 

 Om gruppen Format mallar inte visas på fliken Hem provar du att öka dokumentfönstrets bredd. 

 Numreringen och färgkoderna för skrivhjälpen beror på vilket alternativ du valde på popup -menyn 

List a. 

 Det alternativ du väljer på popup-menyn List a (t.ex. Alla formatmallar) avgör vilka formatmallar 

som visas på fliken Format mallar. 

 Skrivhjälp visas som färgkodade nummer i dokumentets vänstermarginal. Med det här verktyget 

kan du enkelt upptäcka formateringsfel och skilja mellan formatmallar och direkt formatering. 

 Som standard tas bara formatmallarna Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 med i 

innehållsförteckningar i Word. Tillämpa någon av dessa formatmallar på de rubriker som ska ingå 

i innehållsförteckningen. 

 Du måste uppdatera innehållsförteckningen för att nya eller ändrade dokumentrubriker ska visas i 

innehållsförteckningen. 

 


