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Att installera och använda dokumentmallar 
i Microsoft Word 2016 

Mallfiler till Microsoft Word 2016 har filändelsen .dotx eller .dotm. 

Mallfilerna ska vara nedladdade till datorn före installation. 

Varför behöver en mallfil vara korrekt installerad? 
Det finns tre viktiga skäl: 
1. När en mallfil ligger i rätt mapp, vanligen kallad Mina mallar, kan du skapa 

nya dokument baserade på mallfilen inifrån Word. 
2. Att du aktivt har lagt en mallfil i mappen Mina mallar, signalerar till Word-

programmet att du litar på att filen inte innehåller s.k. makrovirus. 
3. När mallfilen ligger i mappen Mina mallar, kan Word koppla ihop ditt 

arbetsdokument med mallfilen och du slipper råka ut för att funktioner i 
arbetsdokumentet inaktiveras. 

Installera en eller flera mallfiler på en gång 
1. Mallfiler ska i Finder läggas i mappen 

~/bibliotek/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User 
Content/Dokumentmallar (Templates). 
Tecknet ~betyder användarens hemmakatalog. 

2. För att hitta mappen, välj menyalternativet Gå > Gå till mapp... (eller tryck på 
tangenterna Cmd+Shift+G). Skriv eller klistra in hela eller början av sökvägen 
ovan. Klicka på Gå. Navigera vid behov vidare till mappen Dokumentmallar 
(Templates). Flytta mallfilerna från den mapp de ligger i till Dokumentmallar. 

 
 
Alternativt 
Klicka på Gå i menyraden så menyn faller ner. Tyck 
samtidigt på Alt-tangenten, så visas mappen bibliotek i 
menyn. Välj den mappen, navigera till Dokumentmallar 
och flytta dit mallfilerna. 

Tryck på Alt 
för att visa 
denna mapp. 
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Skapa ett nytt dokument baserat på dokumentmallen 
1. Klicka på menykommandot Arkiv > Nytt från dokumentmall. 

Egna mallar och Microsofts ligger i samma panel. 
2. Välj den dokumentmall du vill öppna. 

Spara den nya filen 
Viktigt! Mallfiler som har filändelse .dotm innehåller makron och för att makrona 
i nya dokument baserade på dem ska fungera måste du välja filformatet 
Makroaktiverat Worddokument (*.docm) då du sparar dem första gången. 

 


