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Att installera och använda dokumentmallar 
i Microsoft Word 2013 

Mallfiler till Microsoft Word 2013 har filändelsen .dotx eller .dotm. Det finns 
två standardmappar för dokumentmallar. Den ena innehåller SLU:s 
dokumentmallar för administration. De tillhandahålls från SLU centralt och 
du kan inte själv spara något i den mappen. I den andra mappen lägger du 
dokumentmallar som du har hämtat från SLU-bibliotekets webbsidor eller 
själv har skapat.  

Varför behöver en dokumentmallsfil vara korrekt installerad? 
Det finns tre viktiga skäl: 
• När mallfilen ligger i rätt mapp, kan du skapa nya dokument baserade på 

mallfilen inifrån Word. Standardmapp för mallfiler, som du själv skapar eller 
installerar, är ~\Dokument\Anpassade Office-mallar (~\My Documents\Custom 
Office Templates). 

• Att du aktivt har lagt en mallfil i mappen Anpassade Office-mallar (Custom 
Office Templates), signalerar till Word-programmet att du litar på att filen inte 
innehåller s.k. makrovirus. 

• När mallfilen ligger i mappen Anpassade Office-mallar (Custom Office 
Templates), kan Word koppla ihop ditt arbetsdokument med mallfilen och du 
slipper råka ut för att funktioner i arbetsdokumentet inaktiveras. 

Informera Office-programmen om var dina egna dokumentmallar 
finns lagrade. 
OBS! Viktigt för alla att göra! 

1. Öppna mappen ~\Dokument\Anpassade Office-mallar  
(eng. ~\My Documents\Custom Office Templates). 

2. Klicka i adressfältet i Utforskarens ovankant. Då visas sökvägen till mappen. 
3. Kopiera sökvägen. 

 

Kopiera den här 
adressraden … 
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4. I något av Office-programmen: Klicka på Arkiv > Alternativ > Spara och 
klistra in sökvägen  i rutan Standardplats för personliga mallar  
(eng. File > Options > Save respektive Default template personal location). 

 

Installera en eller flera dokumentmallsfiler på en gång, då de redan 
finns i datorn 
• Flytta mallfilerna från den mapp de ligger i till Anpassade Office-mallar (eng. 

Custom Office Templates). 

Installera en enstaka fil direkt från en webbsida eller ett mejl 
1. Vänster-respektive högerklicka på filen och välj Spara som… 
2. Navigera till mappen ~\Dokument\Anpassade Office-mallar  

(eng. ~\My Documents\Custom Office Templates). 
3. Spara filen. 

Skapa nytt dokument? Spara en ny fil? Se nästa sida! 
  

… och klistra 
in den här. 
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Skapa ett nytt dokument baserat på en egen dokumentmall eller en 
från SLU-biblioteket 

1. Klicka på fliken Arkiv > Nytt. 
2. Klicka på ”Anpassad installation”. 
3. Välj mappen Anpassade Office-

mallari 
4. Välj den fil du vill öppna en kopia 

av. 

Mallfiler som har filändelsen .dotm 
innehåller makron. Klicka på knappen 
"Aktivera innehåll", för att aktivera makrona, 
så filen fungerar som avsett. 

 

Skapa ett nytt dokument baserat på en centralt 
från SLU tillhandahållen dokumentmall 

1. Klicka på fliken Arkiv > Nytt. 
2. Klicka på ordet Custom. 
3. Välj mappen Personal. 
4. Välj den fil du vill öppna en kopia av. 

Mallfiler som har filändelsen .dotm 
innehåller makron. Klicka på knappen 
"Aktivera innehåll", för att aktivera makrona, 
så filen fungerar som avsett. 

Spara det nya dokumentet 
Viktigt! En mallfil som har filändelse .dotm innehåller makron och för att 
makrona i det nya dokumentet baserat på den ska fungera, måste du välja 
filformatet Makroaktiverat Worddokument (*.docm) då du sparar det första 
gången. Detta gäller inte för dokument baserade på centralt tillhandahållna 
dokumentmallar, som automatiskt sparas med rätt filändelse. 

Viktigt för dig som arbetar i Word 2013 med en dokumentmall skapad i 
Word 2010! 

D.v.s. dokumentmallen har uttrycket W2010 i filnamnet. 

Om du sparar din nya fil i Word 2013-format, kommer alla kapitelrubriker att 
hamna längst upp på sidan. I dokumentmallen är avsikten att rubrikerna ska vara 

Här finns SLU:s 
administrativa 
dokumentmallar 

Här finns egna 
dokumentmallar 
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nedryckta en bit på sidan, just för att markera att ett nytt kapitel börjar. Därför ska 
du inte låta Word konvertera filformatet till det som används i Word 2013. 
När du sparar, bocka för rutan om att bevara kompatibilitet med tidigare versioner 
av Word, enligt nedanstående bild. 
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