
1. Innehållsförteckning: Rör helst inte den infogade 

innehålsförteckningen. För att uppdatera befintlig 

högerklickar du i den och väljer sedan ”uppdatera fält” 

sedan väljer du ”uppdatera hela tabellen”

2. Format: Mallen du laddat ner har färdiga format för 

brödtext, rubrik 1-4, infoga bild, tabelltext, figurtext, 

citat, dedikation m.m. Var säker på att du anger ett 

format för  varenda bokstav i din text, om du gör det, 

blir det sedan lätt att göra en snygg layout i slutet av 

ditt skrivande. För att ange ett format för t.ex rubrik 1 

klickar eller markerar du en rubrik i din text, gå sedan till 

formatmallarna och klicka på Rubrik 1. Nu har Rubrik 1 

fått rätt storlek, rätt typsnitt, rätt avstånd före och rätt 

avstånd efter. 

3. Brödtext: Vill du skriva med indrag väljer du format 

”brödtext 1 och brödtext 2” Väljer du att skriva med ett 

mellanrum mellan stycken använder du endast formatet 

”brödtext”.

4. Bilder: Använd formatet ”infoga bild” för att lättast  

placera bilden på rätt sätt. Bilderna ska hålla en 

upplösning på 300 ppi i slutformat. Är du osäker kan du 

maila bilden till oss så kan vi kontrollera om den är lämplig 

för utskrift. Vem har copyright på bilden?

5. Figurer: Infoga helst figurer som EPS filer. Figurer gjorda 

i PowerPoint grupperas, kopieras och klistras sedan in 

i wordfilen. Fungerar det inte kan du prova att spara 

figuren som en .PNG fil, för att sedan placera in den i 

Wordfilen via infoga bild.

6. Tabeller: Tabeller görs med fördel i Word-filen. 

TIPS OCH TÄNK PÅ!
•	 Udda sidor i word är högersidor i den ”riktiga” boken. 

Uppslag är därför från en jämn sida till udda sida i word.

•	 Använd avsnittsbrytningar med stor försiktighet, är du 
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inte observant så kan sidnumrering, marginaler, sidstorlek 

förändras efter att du lagt in en avsnittsbrytning. 

•	 Skriv med visa dolda tecken aktiverat (ett bakvänt P 

tecken i menyn).

ATT SKRIVA UT OCH SPARA SOM PDF
Om du har Acrobat professional installerat på din dator kan 

du välja skriv ut i Word, leta upp din PDF skrivare och välj skriv 

ut PDF. I egenskaper på PDF skrivaren väljer du ”hög kvalité” 

(high quality) och slutformatet på din bok/rapport. Var noga 

med att skriva ut din PDF på en skrivare i din närhet för att 

säkerställa att det inte finns några fel i den innan du lämnar 

in för tryck. Du kan också prova ”spara som PDF” i word och 

sedan skriva ut din PDF på en lokal skrivare.

HJÄLP MED SÄTTNING
Vi kan hjälpa till med sättning av din avhandling/rapport. Du 

lämnar in ditt Worddokument till oss och efter tio arbetsdagar 

har du en tryckfärdig PDF-fil. 

CHECKLISTA FÖR INLÄMNING TILL TRYCK
•	 Skriv ut dina PDF-filer på en skrivare och kolla igenom 

noggrant att det inte finns några fel.  

•	 Tag gärna med en bild till omslaget 

•	 Förbered en baksidestext samt bild till baksidan

•	 Rätt kostnadsställe

•	 Leveranssätt: bud eller hämtar du själv?

•	 Upplaga (antal böcker)?

•	 Vilka sidor ska tryckas i färg?

ÖVRIGA FRÅGOR OM MALLEN 
Ta kontakt med Jonas Palm, mall och kursansvarig på Media-

Tryck.  tel. 046-222 32 71  e-post. Jonas.Palm@se.lu.se 

Nedan följer en enkel steg för steg manual om hur du enklast skriver i Media-Trycks bok och rapportmall. 
Anmäl dig gärna till en av våra kurser “Att skriva, formatera och leverera en tryckfärdig avhandling som PDF” 
för mer utförlig information. (Anmälan görs på vår hemsida: http://mediatryck.lu.se/anmalan-till-vara-kurser


