
 

Så här använder du mallarna 
Mallarna som du just nu kan ladda ner är tillfälliga mallar som vi ska använda tills våra mallar 

finns inlagda i systemet och går att öppna automatiskt från Word och Powerpoint. 

Mallarna är gjorda för att dokument (pdf) som vi publicerar på webbplatsen ska uppfylla 

tillgänglighetskraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. När vi pratar om 

tillgänglighet handlar det oftast om att vårt innehåll ska kunna läsas upp med, och styras av, 

olika sorters hjälpmedel. Så tillgänglighet i den rent tekniska meningen handlar om att vi 

genom att märka upp (tagga) våra dokument berättar för hjälpmedlen vad som är vad. Då vet 

skärmläsaren att en rubrik är just en rubrik, att vanlig text är vanlig text och vad olika bilder 

föreställer. 

Använd formatmallar för text 

Använd formatmallar för både rubriker, brödtext och punktlistor, så kan skärmläsarna läsa 

dokumentet rätt. Välj rätt rubriknivå för att strukturera innehållet. Rubriknivåer ska vara i en 

hierarkisk ordning; ingen nivå får hoppas över. Text som inte är rubriker formateras som 

brödtext (normal). 

Hitta formatmallarna 

Formatmallarna ligger som en översikt längst upp i programmet: 

 

Du kan också öppna hela panelen genom att klicka på den lilla pilen till höger under 

översikten:  

 

 

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen


 
Klistra in text från annat dokument 

Om du ska kopiera text från ett annat dokument, en webbsida eller liknande behöver du 

klistra in den på rätt sätt. Annars får den oftast fel format. 

Sedan högerklickar du och väljer alternativet ”Använd måltema”. Då ska den inklistrade 

texten anpassas till ditt dokuments format.  

 

Om du klistrar in text och formatet blir fel kan du enkelt rätta till det genom att markera 

varje textdel för sig och välj rätt formatmall i formatlistan. 

Formatera rubriker 

I Word ska du använda formaten Rubrik 1, Rubrik 2 osv för att strukturera innehållet. De 

inbyggda formaten i våra mallar är har redan rätt inställningar. 

1. Markera den text som ska vara rubrik. 

2. Klicka på rätt formatmall för rubrik i översikten längst upp eller i formatpanelen. 

Blankrad och sidbrytningar 

Många trycker en extra gång på ”Enter”-tangenten för att få ett tomt mellanrum mellan olika 

stycken. Många trycker också massor av gånger på Enter för att byta till en ny sida. Det 

ställer till det eftersom en skärmläsare läser upp varje Enter-slag som ”blank”, ”tom” eller 

liknande. Har du då gjort 30 Enter-slag för att komma till en ny sida kommer den som 

lyssnar på dokumentet kanske tro att skärmläsaren hakat upp sig. Eller att dokumentet är 

slut.  

Blankrad mellan stycken är redan inställt i de färdiga formatmallarna. Och när du behöver 

byta till en ny sida väljer du fliken ”Infoga” i huvudmenyn, sedan knappen ”Sidbrytning”. 

 

Sidhuvud och sidfot 

Innehåll som finns i sidhuvudet eller sidfoten kommer inte att läsas av hjälpmedel. Den 

information du lägger i sidhuvudet och sidfoten taggas automatiskt som bakgrundsinnehåll. 

Du måste därför skriva all viktig information som ofta läggs i sidhuvudet och sidfoten 

någonstans i dokumentet. Det gäller exempelvis avsändare, kontaktinformation, 

diarienummer, dokumentkategori, datum och liknande. 



 
Gör bilder tillgängliga 

Personer som inte kan se använder hjälpmedel som läser upp en beskrivning av bildens 

innehåll. Därför måste alla bilder ska ha en alternativtext (alt-text) eller märkas som 

dekorativ/artefakt. 

Lägga till bild 

Välj i menyn: Infoga > Bilder och leta upp rätt bild från datorn. 

 

Skriva alternativtext 

1. Högerklicka på bilden och välj ”Formatera bild”. 

2. Under ikonen för ”Layout och egenskaper” (ett pilkryss) finns ”Alternativ text”. 

3. Skriv in en alternativtext som beskriver bilden i fältet ”Rubrik”. 

 

 

Lägg till en alternativtext direkt när bilden läggs in i dokumentet. Tänk på den som ska ”läsa” 

bilden och gör beskrivningen relevant i just det sammanhanget. En och samma bild kan ha 

olika alternativtexter beroende på när, var och hur den används.  

I vissa versioner av Word hittar du alternativtexten genom att högerklicka på bilden och välja 

”Redigera alternativtext”. 

Lägg till alternativtext för en tabell 

Så här lägger du till en alternativtext till en tabell: 

1. markera tabellen 

2. högerklicka på tabellen och välj ”Tabellegenskaper” och därefter fliken 

”Alternativtext”. 

3. skriv in din text och klicka på ”Ok”. 



 
Skriva bildtext 

Bildtext är texten som visas under bilden och är synlig för alla. Så här lägger du till en synlig 

bildtext vid en bild eller en tabell: 

1. högerklicka på bilden och välj ”Infoga beskrivning”  

2. skriv din text i rutan ”Beskrivning” 

3. bocka i ”Utelämna etikett från beskrivning om du bara vill ha nummer framför 

bildtexten  

4. klicka ”OK”. 

 

Dölja dekorativ bild 

Om bilden inte innehåller någon information kan du tagga den som dekorativ i Acrobat Pro, 

så göms den för skärmläsare. I vissa versioner av Word kan du göra det direkt i programmet. 

1. Högerklicka på bilden. 

2. Välj ”Redigera alternativtext”. 

3. Kryssa i rutan ”Markera som dekorativt”. 

Placera bild 

Alla bilder ska placeras ”i nivå med text” för koppla bilden till rätt placering i texten när du 
skapar en pdf. 

1. Högerklicka på bilden. 

2. Välj ”Radbryt text” > ”I nivå med text”. 

Skapa länkar 

Du kan skapa länkar till webbsidor, dokument eller olika delar inom det dokument du 

skriver. Om du vill länka en del av en text gör du så här: 

1. Markera texten som ska vara länkad. 

2. Högerklicka och välj ”Hyperlänk”. Du kan också välja fliken ”Infoga” i 

huvudmenyn och där klicka på knappen ”Hyperlänk”. 

3. Skriv in webbadressen i adressfältet. Det är dit länken ska leda. Om du ska länka 

inom dokumentet väljer du först knappen ”Plats i det här dokumentet”, sedan 

klickar du på den rubrik som du vill länka till. 

4. Välj ”Ok”. 



 
Ibland skapar Word länkar automatiskt medan du skriver. Om du avslutar en webbadress 

med ”.se” eller liknande ändelse blir den automatiskt länkad. På samma sätt gör Word 

automatiskt länkar av e-postadresser.  

Det är däremot bra att undvika rena www-adresser om det inte är nödvändigt. Länktexten är 

tydligare så här och beskriver bättre var länken leder:  

Karlshamns kommuns webbplats 

Skapa tabeller 

Det finns färdiga mallar att använda för tabeller. De är redan anpassade i inställningarna. 

Börja med att skapa en tabell: välj fliken ”Infoga” i huvudmenyn och klicka på knappen 

Tabell > Infoga tabell. 

Markera tabellen så ser du fliken ”Tabellverktyg” i huvudmenyn. I underflikarna ”Design” 

och ”Layout” hittar du färdiga mallar för utseendet, och kan göra rätt inställningar för bland 

annat kolumnrubriker och radrubriker. 

Kolumnrubrik Kolumnrubrik Kolumnrubrik Kolumnrubrik 

Radrubrik Text Text Text 

Radrubrik  Text Text Text 

Radrubrik Text Text Text 

Skapa listor 

Använd de inbyggda verktygen för att skapa punktlistor och numrerade listor. 

 

Word identifierar och formaterar automatiskt vissa listor. Om du till exempel börjar en ny 

rad i dokumentet med att skriva siffran 1 följt av en punkt blir den nya raden automatiskt det 

första objektet i en numrerad lista. 

Lägg till en titel för ditt dokument  

Ett tillgängligt dokument ska alltid ha titel ifyllt. Dokumentegenskaperna hjälper också 

sökmotorer att hitta dokumentet. Så här fyller du i dokumentegenskaper: 

1. Välj fliken ”Arkiv” i huvudmenyn. 

2. Du hamnar då i fliken ”Info”. Där finns ”Egenskaper” längst till höger. 

3. Fyll titel, taggar och författare. Titeln ska vara informativ, och oftast är det 

dokumentets huvudrubrik. Titel är viktigast att fylla i, men fyll gärna i taggar 

(ämnesord) och författare också (Karlshamns kommun). 

Testa tillgänglighet  

I vår version av programmen ligger inte tillgänglighetskontrollen under den naturliga fliken 

”Granska”. Däremot hittar du enkelt kontrollen genom att skriva ”Tillgänglighet” i sökfältet i 

huvudmenyn. 

http://www.karlshamn.se/


 

 

Spara dokument till pdf 

Innan du konverterar dokumentet behöver du kolla inställningarna. Du ska inte använda 
”Skriv ut till pdf” eller den inbyggda konverteringen till Acrobat. 

1. Välj fliken ”Arkiv” i huvudmenyn > ”Spara som”. 

2. Välj var du vill spara dokumentet. 

3. Välj filformatet ”PDF”. 

4. Klicka på knappen ”Alternativ” under formatfältet. 

5. Välj inställningar för pdf; se till att följande val är ibockade: 

 Skapa bokmärken med rubriker 

 Dokumentegenskaper 

 Visa taggar för dokumentstruktur 

6. Välj ”OK” och ”Spara”. 

 

 

Frågor? 

Har du frågor om mallar eller tillgängliga dokument? Kontakta kommunikationsenheten via 

e-post kommunikation@karlshamn.se. 
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