Hva er nytt
Listefunksjonalitet
Forbedrede statistiske funksjoner
XML-støtte
Smarte dokumenter
Dokumentarbeidsområder
Information Rights Management
Sammenligne arbeidsbøker side om side
Flere nye funksjoner

Vis alt

Tilgjengelighetsfunksjoner i Excel
Microsoft Excel inneholder funksjoner som gjør programvaren tilgjengelig for
flere typer brukere, blant annet bevegelseshemmede, synssvake eller andre
funksjonshemmede.

Hurtigtaster
Vise eller skjule hurtigtaster i skjermtips
1. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
2. Velg kategorien Alternativer.
3. Merk av eller fjern merket for Vis skjermtips på verktøylinjer under
Annet.
Obs! Hvis du endrer denne innstillingen, påvirker det alle programmene i
Microsoft Office.
Mer informasjon om hurtigtaster.

Endre tekststørrelse og -farge
Zoom inn eller ut på bildet
Velg den størrelsen du vil ha, eller skriv inn et tall mellom 10 og 400 i boksen
Zoom
.
Hvis du vil forstørre det merkede området slik at det fyller vinduet, velger du
Merket område.
Obs! Utskriften blir ikke påvirket av du zoomer inn eller ut. Arkene blir skrevet
ut i 100 % med mindre du endrer skaleringen under kategorien Side i
dialogboksen Utskriftsformat på Fil-menyen.

Gjøre knapper og rullegardinlister større
Gjør ett av følgende:
Gjøre verktøylinjeknapper større
1. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
2. Velg kategorien Alternativer.
3. Merk av for Store ikoner.
Endre bredden på en rullegardinliste på en verktøylinje
1. Pass på at verktøylinjen du vil endre, er synlig.
Hvordan?
1. Velg Verktøylinjer på Vis-menyen.
2. Gjør ett av følgende:
Velg verktøylinjen du vil vise.
Hvis du vil vise flere verktøylinjer, velger du Tilpass. Velg
kategorien Verktøylinjer i dialogboksen Tilpass, og merk
deretter av for verktøylinjen du vil vise. Velg Lukk.
2. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
3. La dialogboksen Tilpass stå åpen, og klikk listen du vil endre, for eksempel
Skrift
eller Skriftstørrelse
på formateringsverktøylinjen.
4. Pek på venstre eller høyre kant av boksen. Når pekeren endres til en tohodet
pil, drar du kanten av boksen den har den ønskede bredden.
Du kan zoome med pekeenheten Microsoft Intellimouse
Du kan flytte rundt og zoome i regnearket eller diagramarket ved hjelp av

pekeenheten Microsoft IntelliMouse. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du
endrer alternativer og viser feilsøkingsinformasjon for Microsoft IntelliMouse,
se den elektroniske brukerveiledningen for IntelliPoint. (Klikk startknappen i
Microsoft Windows, velg Programmer og deretter Microsoft Input Devices.)
Hvis du vil
Gjør du dette
Rulle opp
eller ned
Roterer hjulet fremover eller bakover.
noen få rader
om gangen
Holder nede hjulknappen og drar pekeren vekk fra
Panorere
opprinnelsesmerket
i retningen du vil foreta rullingen. Du øker
gjennom
regnearket rullehastigheten ved å dra pekeren lenger vekk, og du reduserer
hastigheten ved å dra den nærmere opprinnelsesmerket.
Panorere
Klikker hjulknappen og flytter deretter musen i retningen du vil
gjennom et foreta rullingen. Du øker hastigheten ved å dra pekeren lenger
regneark
vekk, og du reduserer hastigheten ved å dra den nærmere. Du
automatisk stopper rullingen ved å klikke en av museknappene.
Zoome inn Holder nede CTRL og roterer deretter IntelliMouse-hjulet
eller ut
fremover eller bakover.
Vise detaljer
Peker på cellen som summerer data i disposisjonen, holder nede
i
SKIFT, og ruller deretter hjulet fremover.
disposisjoner
Skjule
Peker på en celle som inneholder detaljdata, holder nede SKIFT,
detaljer i
og ruller deretter hjulet bakover.
disposisjoner
Tips!
Hvis du vanligvis bruker pekeenheten Microsoft IntelliMouse til å zoome i
stedet for å rulle regnearket, kan du stille inn hjulknappen til å zoome i stedet for
å rulle. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Generelt, og
merk deretter av for Zoom ved rulling med IntelliMouse.

Tilpasse verktøylinjer og menyer
Opprette en verktøylinje

1.
2.
3.
4.

Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Verktøylinjer.
Velg Ny.
Skriv inn et navn på verktøylinjen i boksen Navn på verktøylinje, og velg
deretter OK.
5. Velg kategorien Kommandoer.
6. Gjør ett av følgende:
Legge til en knapp på verktøylinjen
1. Velg en kategori i boksen Kategorier.
2. Dra kommandoen du vil bruke, fra boksen Kommandoer til
verktøylinjen som vises.
Legge til en innebygd meny på verktøylinjen
1. Velg Innebygde menyer i boksen Kategorier.
2. Dra menyen du vil bruke, fra boksen Kommandoer til verktøylinjen
som vises.
7. Når du har lagt til alle de knappene og menyene du vil ha med, velger du
Lukk.
Legge til en knapp på en verktøylinje
1. Pass på at verktøylinjen du vil endre, er synlig.
Hvordan?

2.
3.
4.
5.

1. Velg Verktøylinjer på Vis-menyen.
2. Gjør ett av følgende:
Klikk verktøylinjen du vil vise.
Hvis du vil vise flere verktøylinjer, kan du klikke Tilpass. I
dialogboksen Tilpass velger du kategorien Verktøylinjer og
merker av for verktøylinjen du vil vise. Velg Lukk.
Klikk pilen ved Alternativer for verktøylinje .
Velg Legge til eller fjerne knapper, og klikk Tilpass.
Velg kategorien Kommandoer.
I boksen Kategorier velger du kategorien for kommandoen du vil tilordne

knappen.
6. Dra den ønskede kommandoen eller makroen fra boksen Kommandoer til
verktøylinjen.
7. I dialogboksen Tilpass velger du Lukk.
Legge til en kommando på en meny
1. Viser verktøylinjen som inneholder menyen du vil legge til en kommando
på. Velg Tilpass på Verktøy-menyen, velg kategorien Verktøylinjer, merk
av for verktøylinjen, og velg Lukk.
2. Velg Tilpass på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Kommandoer.
3. Klikk kategorien for kommandoen i listen Kategorier.
4. Dra kommandoen du vil bruke, fra listen Kommandoer og over menyen på
verktøylinjen.
5. Når menyen viser en liste over kommandoer, peker du på stedet hvor du vil
at kommandoen skal vises, og slipper museknappen.

Automatisk åpning og redigering
Rette stave- og skrivefeil mens du skriver
Hvis du vil rette vanlige stavefeil automatisk, må du angi ordet som ofte skrives
eller staves feil, på forhånd.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og klikk
deretter kategorien Autokorrektur.
2. Pass på at du har merket av for Fortløpende endringer.
3. Skriv inn ordet du ofte staver eller skriver feil, for eksempel parantes, i
boksen Erstatt.
4. Skriv inn den rette stavemåten av ordet i boksen Med, for eksempel
parentes.

5. Velg Legg til.
Obs! Hvis du lagrer et langt uttrykk eller et tekstavsnitt som en
autokorrekturoppføring, kan du angi teksten senere ved å skrive inn bare noen få
bokstaver. Du kan for eksempel skrive inn kf når du vil ha "Kommunenes
Filmsentral."
Merk teksten du vil bruke flere ganger, kopier den, og klikk deretter
Alternativer for autokorrektur på Verktøy-menyen før du velger kategorien
Autokorrektur. I boksen Erstatt skriver du inn en unik bokstavkombinasjon en kombinasjon du ikke vanligvis bruker når du arbeider i en arbeidsbok. Velg
boksen Med, trykk CTRL+V for å lime inn teksten du kopierte, og velg deretter
Legg til.
Raskt fylle inn gjentatte oppføringer i en kolonne
Hvis de første tegnene du skriver inn i en celle, er identiske med tegnene i en
eksisterende oppføring i samme kolonne, fylles de manglende tegnene inn
automatisk. Det er bare oppføringer som inneholder tekst eller en kombinasjon
av tekst og tall, som kan fullføres i Microsoft Excel. Oppføringer som bare
inneholder tall, datoer eller klokkeslett, fullføres ikke.
Du godtar den foreslåtte oppføringen ved å trykke ENTER. Den fullførte
oppføringen vil være nøyaktig lik den eksisterende oppføringen med
hensyn til store og små bokstaver.
Hvis du automatisk vil erstatte tegnene som ble lagt inn, fortsetter du å
skrive.
Hvis du automatisk vil slette tegnene som ble lagt inn, trykker du
TILBAKE.
Hvis du vil velge fra en liste med oppføringer som allerede finnes i
kolonnen, kan du trykke ALT+PIL NED eller høyreklikke cellen og deretter
velge Velg fra liste på hurtigmenyen.

Vis alt

Hurtigtaster
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å velge Vis alt. Trykk
ENTER og deretter CTRL+P.

Hurtigtaster for å bruke hjelpen
Hurtigtaster for å bruke oppgaveruten for Hjelp og Hjelp-vinduet
Hjelp-ruten er en oppgaverute som gir tilgang til alt innholdet i Hjelp for Office.
Som en oppgaverute, vises Hjelp-ruten som en del av det aktive programmet.
Emner og annet Hjelp-innhold vises i Hjelp-vinduet og vises som et vindu ved
siden av, men atskilt fra det aktive programmet.

I oppgaveruten for Hjelp
F1
Vise oppgaveruten for Hjelp
F6
Skifte mellom oppgaveruten for Hjelp og det aktive programmet.
TAB
Velge neste element i oppgaveruten for Hjelp.
SKIFT+TAB
Merke forrige element i oppgaveruten for Hjelp.
ENTER
Utføre handlingen for det merkede elementet.
PIL NED og PIL OPP
Merke henholdsvis det neste og det forrige elementet i en
innholdsfortegnelse.
PIL VENSTRE og PIL HØYRE
Vise og skjule henholdsvis det merkede elementet i en innholdsfortegnelse.
ALT+PIL VENSTRE
Gå tilbake til forrige oppgaverute.
ALT+PIL HØYRE
Flytte fremover til den neste oppgaveruten.
CTRL+MELLOMROM
Åpne alternativer for Rute-menyen.
CTRL+F1
Åpne og åpne den gjeldende oppgaveruten på nytt.
PIL HØYRE
Utvide en +/- -liste.
PIL VENSTRE
Skjule en +/- -liste.

I Hjelp-vinduet
TAB
Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, eller Vis alt eller
Skjul alt øverst i et emne
SKIFT+TAB
Velge den tidligere skjulte teksten eller hyperkoblingen, eller knappen
Leservisning øverst i en Microsoft Office-webområdeartikkel.
ENTER
Utføre handlingen for den merkede Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller
hyperkobling
ALT+PIL VENSTRE
Gå tilbake til forrige hjelpeemne
ALT+PIL HØYRE
Gå til neste hjelpeemne
CTRL+P
Skrive ut gjeldende hjelpeemne.
PIL OPP og PIL NED
Bla litt opp og ned i hjelpeemnet som vises nå.
PGUP eller PGDN
Bla opp og ned i større bolker i hjelpeemnet som vises nå.
ALT+U
Endre om Hjelp-vinduet vises knyttet til (side ved side) eller adskilt fra
(ikke side ved side) det aktive programmet.
SKIFT+F10
Vise en kommandomeny for hjelpevinduet. Krever at hjelpevinduet har
aktiv fokus (klikk et element i hjelpevinduet).

Taster som brukes i Office-grensesnittet
Vise og bruke vinduer
ALT+TAB
Bytte til neste program.
ALT+SKIFT+TAB
Bytte til forrige program.
CTRL+ESC

Vise startmenyen for Windows.
CTRL+W eller CTRL+F4
Lukke det valgte arbeidsbokvinduet.
CTRL+F5
Gjenopprette vindusstørrelsen til det valgte arbeidsbokvinduet.
F6
Bytte til neste rute i et regneark som er delt (kommandoen Del på Vindumenyen).
SKIFT+F6
Bytte til forrige rute i et regneark som er delt.
CTRL+F6
Bytte til neste arbeidsbokvindu når mer enn ett arbeidsbokvindu er åpent.
CTRL+SKIFT+F6
Bytte til forrige arbeidsbokvindu.
CTRL+F7
Når et arbeidsbokvindu ikke er maksimert, velger du kommandoen Flytt
(på systemmenyen for arbeidsbokvinduet). Bruk piltastene til å flytte
vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.
CTRL+F8
Når et arbeidsbokvindu ikke er maksimert, velger du kommandoen
Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet). Bruk piltastene til å
endre størrelsen på vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.
CTRL+F9
Minimere et arbeidsbokvindu til et ikon.
CTRL+F10
Maksimere eller gjenopprette det valgte arbeidsbokvinduet.
PRINTSCRN
Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.
ALT+PRINTSCRN
Kopiere et bilde av det valgte vinduet til utklippstavlen.
Få tilgang til og bruke smartflagg
ALT+SKIFT+F10
Vis meny eller melding for et smartflagg. Hvis det finnes mer enn ett
smartflagg, kan du bytte til neste smartflagg og vise meny eller melding.
PIL NED
Velg neste element i en smartflaggmeny.
PIL OPP

Velg forrige element i en smartflaggmeny.
ENTER
Utfør handlingen for det valgte elementet i en smartflaggmeny.
ESC
Lukk smartflaggmenyen eller -meldingen.
Tips!
Du kan be om å bli varslet med en lyd når et smartflagg vises. Du må ha lydkort
for å høre lydvarslinger. du må også ha Microsoft Office Sounds installert på
maskinen din.
Hvis du har tilgang til World Wide Web, kan du laste ned Microsoft Office
Sounds fra webområdet for Microsoft Office. Klikk Microsoft Office Online på
Hjelp-menyen og søk etter "Microsoft Office Sounds." Etter at du har installert
lydfilene, må du merke av for Gi tilbakemelding med lyd fra kategorien
Generelt i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen). Når du merker av for
(eller fjerner merket for) denne avmerkingsboksen, påvirker dette innstillingene i
alle Office-programmer som har støtte for lyd.
Få tilgang til og bruke oppgaveruter
F6
Gå til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende
du må trykke F6 flere ganger.)
Obs! Hvis du ikke får vist oppgaveruten du ønsker når du trykker F6, kan
du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til menylinjen og så trykke
CTRL+TAB for å flytte til oppgaveruten.
CTRL+TAB
Når en meny eller en verktøylinje er aktiv, flytter du til oppgaveruten. (Det
kan hende du må trykke CTRL+TAB flere ganger.)
TAB eller SKIFT+TAB
Når en oppgaverute er aktiv, kan du velge alternativene neste eller forrige
CTRL+MELLOMROM
Viser alle kommandoene fra menyen i oppgaveruten
PIL NED eller PIL OPP
Flytt mellom alternativer i en valgt undermeny. Flytt mellom visse

alternativer i en gruppe med alternativer
Mellomrom eller ENTER
Åpne den merkede menyen, eller utføre handlingen som er tilordnet den
merkede knappen
SKIFT+F10
Åpne en hurtigmeny. Åpne en rullegardinmeny for et merket gallerielement
HOME eller END
Når en meny er synlig, velger du den første eller siste kommandoen på
menyen eller undermenyen
PGUP eller PGDN
Bla oppover eller nedover i den merkede gallerilisten
CTRL+HOME eller CTRL+END
Flytt øverst i den merkede gallerilisten
Få tilgang til og bruke menyer og verktøylinjer
F10 eller ALT
Gå til menylinjen, eller lukke en åpen meny og undermeny samtidig.
TAB eller SKIFT+TAB
Velge neste eller forrige verktøy eller meny på verktøylinjen når en
verktøylinje er merket.
CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB
Merke neste eller forrige verktøylinje når en verktøylinje er merket.
ENTER
Åpne den merkede menyen, eller utføre handlingen for den merkede
knappen eller kommandoen.
SKIFT+F10
Vise hurtigmenyen for det merkede elementet.
ALT+MELLOMROM
Vise systemmenyen for Excel-vinduet.
PIL NED eller PIL OPP
Merke neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen.
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Merke menyen til venstre eller til høyre, eller bytte mellom hovedmenyen
og undermenyen når en undermeny er åpen.
HOME eller END
Merke første eller siste kommando på menyen eller undermenyen
ESC
Lukke en åpen meny, eller lukke bare undermenyen når en undermeny er

åpen.
CTRL+PIL NED
Vise det fullstendige settet med kommandoer på en meny.
CTRL+7
Vise eller skjule standardverktøylinjen.
Obs! Med tastaturet kan du merke alle menykommandoene på menylinjen eller
på en synlig verktøylinje. Hvis du vil merke menylinjen, trykker du ALT. Når du
deretter skal merke en verktøylinje, trykker du CTRL+TAB gjentatte ganger helt
du merker verktøylinjen du ønsker. Trykk den understrekede bokstaven i menyen
som inneholder kommandoen du vil bruke. Trykk den understrekede bokstaven i
kommandoen du ønsker, på menyen som vises.
Endre størrelse på eller flytte verktøylinjer og oppgaveruter
1. Trykk ALT for å aktivere menylinjen.
2. Trykk CTRL+TAB gjentatte ganger for merke verktøylinjen eller
oppgaveruten du ønsker.
3. Gjør ett av følgende:
Endre størrelse på en verktøylinje
1. Trykk CTRL+MELLOMROM på verktøylinjen for å vise
alternativmenyen for verktøylinjen.
2. Velg kommandoen Størrelse, og trykk ENTER.
3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på verktøylinjen.
Flytte en verktøylinje
1. Trykk CTRL+MELLOMROM på verktøylinjen for å vise
alternativmenyen for verktøylinjen.
2. Velg kommandoen Flytt, og trykk ENTER.
3. Bruk piltastene til å flytte verktøylinjen. Trykk CTRL+ piltastene hvis

du vil flytte én piksel om gangen. Hvis du vil oppheve forankringen av
verktøylinjen, trykker du PIL NED gjentatte ganger. Hvis du vil
forankre verktøylinjen loddrett på venstre eller høyre side, trykker du
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE når verktøylinjen er helt til venstre
eller høyre.
Endre størrelse på en oppgaverute
1. Trykk CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten for å vise en meny med
tilleggskommandoer.
2. Trykk PIL NED, velg kommandoen Størrelse, og trykk ENTER.
3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Trykk CTRL+
piltastene hvis du vil endre størrelsen med én piksel om gangen.
Flytte en oppgaverute
1. Trykk CTRL+MELLOMROM i oppgaveruten for å vise en meny med
tilleggskommandoer.
2. Trykk PIL NED, velg kommandoen Flytt, og trykk ENTER.
3. Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten. Trykk CTRL+ piltastene hvis
du vil flytte ruten med én piksel om gangen.
4. Trykk ESC når du er ferdig med å endre størrelse og flytte.
Bruke dialogbokser
TAB
Flytte til neste alternativ eller alternativgruppe.
SKIFT+TAB
Flytte til forrige alternativ eller alternativgruppe.
CTRL+TAB eller CTRL+PGDN
Bytte til neste kategori i en dialogboks.
CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PGUP
Bytte til forrige kategori i en dialogboks.
Piltaster

Flytte mellom alternativene i rullegardinlisten som er åpen, eller mellom
alternativer i en alternativgruppe.
MELLOMROM
Utføre handlingen for den valgte knappen, eller merke av eller fjerne
merket for den valgte avmerkingsboksen.
Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste
Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til det alternativet i listen.
ALT+ understreket bokstav i et alternativ
Velge et alternativ, eller merke av eller fjerne merket for en
avmerkingsboks.
ALT+PIL NED
Åpne den merkede rullegardinlisten.
ENTER
Utføre handlingen til standard kommandoknapp i dialogboksen (knappen
med et omriss, ofte OK).
ESC
Avbryte kommandoen og lukke dialogboksen.
Bruke redigeringsbokser i dialogbokser
En redigeringsboks er er et tomt felt hvor du skriver eller limer inn data, som for
eksempel ditt brukernavn eller banen til en mappe.
HOME
Flytte til begynnelsen av oppføringen
END
Flytte til slutten av oppføringen
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte ett tegn til venstre eller høyre
CTRL+PIL VENSTRE
Flytte ett ord mot venstre
CTRL+PIL HØYRE
Flytte ett ord mot høyre
SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller fjerne merkingen av ett tegn til venstre
SKIFT+PIL HØYRE
Merke eller fjerne merkingen av ett tegn til høyre
CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE
Merke eller fjerne merkingen av ett ord til venstre

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE
Merke eller fjerne merkingen av ett ord til høyre
SKIFT+HOME
Merke av fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen
SKIFT+END
Merke av fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen
Bruke dialogboksene Åpne, Lagre som og Sett inn bilde
Dialogboksene Åpne, Sett inn bilde og Lagre som har støtte for standard
dialogbokshurtigtaster. (Hvis du vil se hurtigtastene som er standard for
dialogbokser, gå til avsnittene Bruk dialogbokser og Bruk redigeringsbokser i
dialogbokser i hovedemnet Hurtigtaster.) Disse dialogboksene har også støtte
for hurtigtastene nedenfor.
ALT+1
Gå til forrige mappe
ALT+2
KnappenOpp et nivå . Åpner mappen som befinner seg på nivået over
den åpne mappen
ALT+3
KnappenSøk på World Wide Web . Lukker dialogboksen og åpner din
websøkeside
ALT+4
KnappenSlett . Sletter den merkede mappen eller filen
ALT+5
Knappen Opprett ny mappe . Oppretter en ny mappe
ALT+6
Visninger-knappen . Bytter mellom tilgjengelige mappevisninger
ALT+7 eller ALT+L
Knappen Verktøy. Viser Verktøy-menyen
SKIFT+F10
Viser en hurtigmeny for et valgt element, som for eksempel en mappe eller
en fil
TAB
Flytter mellom alternativer eller områder i dialogboksen
F4 eller ALT+I
Åpner listen Søk i

F5
Oppdaterer fillisten

Taster som brukes i arbeidsbøker og regneark
Forhåndsvise og skrive ut
CTRL+P eller CTRL+SKIFT+F12
Vise dialogboksen Skriv ut.
Bruk følgende taster i forhåndsvisning (du aktiverer forhåndsvisning ved å
trykke ALT+F og deretter V):
Piltaster
Bevege deg rundt på siden når du har zoomet inn.
PGUP eller PGDN
Flytte én side når du har zoomet ut.
CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL VENSTRE
Flytte til den første siden når du har zoomet ut.
CTRL+PIL NED eller CTRL+PIL HØYRE
Flytte til den siste siden når du har zoomet ut.
Arbeide med regneark
SKIFT+F11 eller ALT+SKIFT+F1
Sette inn et nytt regneark.
CTRL+PGDN
Flytte til det neste arket i arbeidsboken.
CTRL+PGUP
Flytte til det forrige arket i arbeidsboken.
SKIFT+CTRL+PGDN
Merke det gjeldende og det neste arket. Du opphever merkingen av flere
ark ved å trykke CTRL+PGDN. Du merker et annet ark ved å trykke
CTRL+PGUP.
SKIFT+CTRL+PGUP
Merke det gjeldende og det forrige arket.
ALT+A A G
Gi gjeldene ark nytt navn (Format-menyen, undermenyen Ark,

kommandoen Gi nytt navn).
ALT+R P
Flytte eller kopiere gjeldende ark (Rediger-menyen, kommandoen Flytt
eller kopier ark).
ALT+R R
Slette gjeldende ark (Rediger-menyen, kommandoen Slett ark).
Flytte og rulle i regneark
Piltaster
Flytte en celle opp eller ned, eller til venstre eller høyre.
CTRL+piltast
Flytte til kanten av det gjeldende dataområdet.
HOME
Flytte til begynnelsen på raden.
CTRL+HOME
Flytte til begynnelsen på regnearket.
CTRL+END
Flytte til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).
PGDN
Flytte ett skjermbilde oppover.
PGUP
Flytte ett skjermbilde nedover.
ALT+PGDN
Flytte ett skjermbilde mot høyre.
ALT+PGUP
Flytte ett skjermbilde mot venstre.
F6
Bytte til neste rute i et regneark som er delt (Vindu-menyen, kommandoen
Del).
SKIFT+F6
Bytte til forrige rute i et regneark som er delt.
CTRL+TILBAKE
Rulle slik at den aktive cellen vises.
F5
Vise dialogboksen Gå til.
SKIFT+F5
Vise dialogboksen Søk.
SKIFT+F4

Gjenta siste Søk (samme som Søk etter neste).
TAB
Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.
Flytte i et merket område
ENTER
Flytt fra toppen til bunnen i det merkede området.
SKIFT+ENTER
Flytt fra bunnen til toppen i det merkede området.
TAB
Flytte fra venstre mot høyre i det merkede området. Flytte ned hvis området
består av bare én kolonne.
SKIFT+TAB
Flytte fra høyre mot venstre i det merkede området. Flytte opp hvis området
består av bare én kolonne.
CTRL+PUNKTUM
Flytte med klokken til det neste hjørnet i det merkede området.
CTRL+ALT+PIL HØYRE
Bytte til det neste merkede området til høyre i sammensatte merkede
områder.
CTRL+ALT+PIL VENSTRE
Bytte til det neste merkede området til venstre.
Obs! Du kan endre bevegelsesretningen etter at du har trykket ENTER eller
SKIFT+ENTER: Trykk ALT+E og deretter A (kommandoen Alternativer på
Verktøy-menyen), trykk CTRL+TAB til katergorien Rediger er merket, og
endre innstillingene for Flytt merket område etter Enter.
Flytte og rulle i sluttmodus
SLUTT vises på statuslinjen når sluttmodus er aktivert.
END-tast
Aktivere eller deaktivere sluttmodus.
END+piltast
Flytte én datablokk innenfor en rad eller kolonne.
END+HOME
Flytte til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

END+ENTER
Flytte til den siste cellen som ikke er tom, til høyre i gjeldende rad. Denne
tastrekkefølgen fungerer ikke hvis du har aktivert alternative
navigasjonstaster (Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer,
kategorien Overgang).
Flytte og rulle når SCROLL LOCK aktivert
Når du bruker rulletaster (for eksempel PGUP og PGDN) med SCROLL LOCK
av, flyttes celleområdet den avstanden du ruller. Hvis du vil rulle uten å endre det
merkede celleområdet, aktiverer du først SCROLL LOCK.
SCROLL LOCK
Aktivere eller deaktivere SCROLL LOCK.
HOME
Flytte til cellen øverst i venstre hjørne av vinduet.
END
Flytte til cellen nederst i høyre hjørne av vinduet.
PIL OPP eller PIL NED
Rulle én rad opp eller ned.
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Rulle én kolonne mot venstre eller høyre.

Taster som brukes til å merke data og celler
Merke celler, rader, kolonner og objekter
CTRL+MELLOMROM
Merke hele kolonnen.
SKIFT+MELLOMROM
Merke hele raden.
CTRL+A
Merke hele regnearket.
SKIFT+TILBAKE
Merke bare den aktive cellen når flere celler er merket.
CTRL+SKIFT+MELLOMROM
Merke alle objekter i et regneark når et objekt er merket.
CTRL+6

Bytte mellom å skjule og vise objekter, og vise plassholdere for objekter.
Merke celler med bestemte egenskaper
CTRL+SKIFT+* (stjerne)
Merke det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet omgitt
av tomme rader og tomme kolonner). Merke hele pivottabellrapporten i en
pivottabellrapport.
CTRL+/
Merke matrisen som inneholder den aktive cellen.
CTRL+SKIFT+O (bokstaven O)
Merke alle celler som inneholder merknader.
CTRL+\
Merke cellene som ikke tilsvarer verdien i den aktive cellen i en merket rad.
CTRL+SKIFT+|
Merke cellene som ikke tilsvarer verdien i den aktive cellen i en merket
kolonne.
CTRL+9
Merke alle celler det refereres direkte til i formler i det merkede området.
CTRL+SKIFT+{ (venstre klammeparentes)
Merke alle celler det refereres direkte eller indirekte til i formler i det
merkede området.
CTRL+] (høyre hakeparentes)
Merke celler som inneholder formler som refererer direkte til den aktive
cellen.
CTRL+SKIFT+} (høyre klammeparentes)
Merke celler som inneholder formler som refererer direkte eller indirekte til
den aktive cellen.
ALT+; (semikolon)
Merke de synlige cellene i det gjeldende området.
Utvide et merket område
F8
Slå utvidet modus på eller av. I utvidet modus vises UTV på statuslinjen, og
piltastene utvider det merkede området.
SKIFT+F8
Legge celler til merket område, eller bruke piltastene til å flytte til

begynnelsen av området du vil legge til, og trykke F8 og bruke piltastene til
å merke neste område.
SKIFT+piltast
Utvide området med én celle.
CTRL+SKIFT+piltast
Utvide området til å omfatte den siste cellen med data i den samme
kolonnen eller raden som den aktive cellen.
SKIFT+HOME
Utvide området til begynnelsen av raden.
CTRL+SKIFT+HOME
Utvide området til begynnelsen av regnearket.
CTRL+SKIFT+END
Utvide området til å omfatte den siste cellen som er brukt i regnearket
(nederst i høyre hjørne).
SKIFT+PGDN
Utvide området ett skjermbilde nedover.
SKIFT+PGUP
Utvide området ett skjermbilde oppover.
END+SKIFT+piltast
Utvide området til å omfatte den siste cellen med data i den samme
kolonnen eller raden som den aktive cellen.
END+SKIFT+HOME
Utvide området til å omfatte den siste cellen som er brukt i regnearket
(nederst i høyre hjørne).
END+SKIFT+ENTER
Utvide området til den siste cellen i den gjeldende raden. Denne
tastrekkefølgen fungerer ikke hvis du har aktivert alternative
navigasjonstaster (Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer,
kategorien Overgang).
SCROLL LOCK+SKIFT+HOME
Utvide området til å omfatte cellen øverst i venstre hjørne av vinduet.
SCROLL LOCK+SKIFT+END
Utvide området til å omfatte cellen nederst i høyre hjørne av vinduet.

Taster som brukes til å skrive inn, redigere, formatere og beregne
data
Skrive inn data

ENTER
Fullføre en celleoppføring og flytte til cellen under.
ALT+ENTER
Starte en ny linje i den samme cellen.
CTRL+ENTER
Fylle det merkede celleområdet med den gjeldende oppføringen.
SKIFT+ENTER
Fullføre en celleoppføring og flytte til den forrige cellen over.
TAB
Fullføre en celleoppføring og flytte til neste celle til høyre.
SKIFT+TAB
Fullføre en celleoppføring og flytte til den forrige cellen til venstre.
ESC
Avbryte en celleoppføring.
Piltaster
Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre.
HOME
Flytte til begynnelsen av linjen.
F4 eller CTRL+Y
Gjenta den siste handlingen.
CTRL+SKIFT+F3
Lage navn fra rad- og kolonneetiketter.
CTRL+D
Fylle nedover.
CTRL+R
Fylle mot høyre.
CTRL+F3
Definere et navn.
CTRL+I
Sette inn en hyperkobling.
CTRL+SKIFT+; (semikolon)
Legge inn datoen.
CTRL+SKIFT+: (kolon)
Legge inn klokkeslettet.
ALT+PIL NED
Vise en rullegardinliste for verdiene i gjeldende kolonne i et område.
CTRL+Z
Angre den siste handlingen.

Skrive inn spesialtegn
Trykk F2 for å redigere cellen, slå på NUM LOCK, og trykk følgende taster på
det numeriske tastaturet:
ALT+0162
Legge inn et centtegnet ¢.
ALT+0163
Legge inn det britiske pundtegnet £.
ALT+0165
Legge inn yentegnet ¥.
ALT+0128
Legge inn eurotegnet €.
Skrive inn og beregne formler
= (likhetstegn)
Starte en formel.
F2
Flytte innsettingspunktet til formellinjen når du celleredigering er slått av.
TILBAKE
Slette ett tegn til venstre på formellinjen.
ENTER
Fullføre en celleoppføring fra cellen eller formellinjen.
CTRL+SKIFT+ENTER
Skrive inn en formel som en matriseformel.
ESC
Avbryte en innskriving i cellen eller på formellinjen.
SKIFT+F3
Vise dialogboksen Sett inn funksjon i en formel.
CTRL+A
Vise dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til
høyre for et funksjonsnavn i en formel.
CTRL+SKIFT+A
Sette inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre
for et funksjonsnavn i en formel.
F3
Lime inn et definert navn i en formel.

ALT+= (likhetstegn)
Sette inn en Autosummer-formel med en SUMMER-funksjon.
CTRL+SKIFT+" (anførselstegn)
Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller
formellinjen.
CTRL+' (apostrof)
Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller
formellinjen.
CTRL+` (enkelt anførselstegn)
Bytte mellom å vise celleverdier og celleformler.
F9
Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.
Beregne den delen av formelen som er merket. Du kan trykke ENTER eller
CTRL+SKIFT+ENTER (for matriseformler) hvis du vil erstatte den
merkede delen med den beregnede verdien.
SKIFT+F9
Beregne det aktive regnearket.
CTRL+ALT+F9
Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker, uansett om de er endret eller
ikke siden forrige beregning.
CTRL+ALT+SKIFT+F9
Kontrollere de avhengige formlene på nytt, og deretter beregne alle celler i
alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for
omberegning.
Redigere data
F2
Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av
celleinnholdet.
ALT+ENTER
Starte en ny linje i samme celle.
TILBAKE
Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det
foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet.
DEL
Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet, eller slette det merkede
området.
CTRL+DEL

Slette resten av teksten på linjen.
F7
Vise dialogboksen Stavekontroll.
SKIFT+F2
Redigere en cellemerknad.
ENTER
Fullføre en celleoppføring og flytte til den neste cellen under.
CTRL+Z
Angre den siste handlingen.
ESC
Avbryte en celleoppføring.
CTRL+SKIFT+Z
Angre eller gjøre om den siste automatiske rettingen når smartflagg for
autokorrektur vises.
Sette inn, slette og kopiere celler
CTRL+C
Kopiere de merkede cellene.
CTRL+C, umiddelbart etterfulgt av en ny CTRL+C
Vise utklippstavlen for Microsoft Office (kopiere og lime inn flere
elementer).
CTRL+X
Klippe ut de merkede cellene.
CTRL+V
Lime inn de merkede cellene.
DEL
Fjerne innholdet i de merkede cellene.
CTRL+BINDESTREK
Slette de merkede cellene.
CTRL+SKIFT+ PLUSSTEGN
Sette inn tomme celler.
Formatere data
ALT+' (apostrof)
Vise dialogboksen Stil.
CTRL+1

Vise dialogboksen Formater celler.
CTRL+SKIFT+1
Bruke standard tallformat.
CTRL+SKIFT+$
Bruke valutaformat med to desimaler (negative tall vises i parenteser).
CTRL+SKIFT+%
Bruke prosentformat uten desimaler.
CTRL+SKIFT+E
Bruke eksponentielt tallformat med to desimaler.
CTRL+SKIFT+#
Bruke datoformat med dag, måned og år.
CTRL+SKIFT+@
Bruke tidsformat med time og minutt, og A.M. eller P.M.
CTRL+SKIFT+!
Bruke tallformat med to desimaler, tusenskille og minustegn (–) for
negative verdier.
CTRL+F
Bruke eller fjerne fet formatering.
CTRL+K
Bruke eller fjerne kursivformat.
CTRL+U
Bruke eller fjerne understreking.
CTRL+5
Bruke eller fjerne gjennomstreking.
CTRL+Ø
Skjule merkede rader.
CTRL+SKIFT+Ø
Ta frem skjulte rader i det merkede området.
CTRL+Æ
Skjule de merkede kolonnene.
CTRL+SKIFT+Æ
Ta frem skjulte kolonner i det merkede området.
CTRL+SKIFT+&
Bruke kantlinjer for de merkede cellene.
CTRL+SKIFT+_
Fjerne kantlinjer fra de merkede cellene.
Bruke kategorien Kantlinje i dialogboksen Formater celler

Trykk CTRL+1 for å vise denne dialogboksen.
ALT+T
Bruke eller fjerne øvre kantlinje.
ALT+B
Bruke eller fjerne nedre kantlinje.
ALT+V
Bruke eller fjerne venstre kantlinje.
ALT+H
Bruke eller fjerne høyre kantlinje.
ALT+R
Bruke eller fjerne den vannrette skillelinjen hvis celler i flere rader er
merket.
ALT+L
Bruke eller fjerne den loddrette skillelinjen hvis celler i flere kolonner er
merket.
ALT+D
Bruke eller fjerne kantlinjen på skrå nedover.
ALT+P
Bruke eller fjerne kantlinjen på skrå oppover.

Taster som brukes til å filtrere, disponere og behandle områder
Bruke dataskjemaer (Data-menyen, kommandoen Skjema)
PIL NED
Flytte til det samme feltet i den neste posten.
PIL OPP
Flytte til det samme feltet i den forrige posten.
TAB og SKIFT+TAB
Flytt til de enkelte feltene i posten og deretter til kommandoknappene.
ENTER
Flytte til det første feltet i den neste posten.
SKIFT+ENTER
Flytte til det første feltet i den forrige posten.
PGDN
Flytte til det samme feltet ti poster frem.
CTRL+PGDN

Starte en ny, tom post.
PGUP
Flytte til det samme feltet ti poster tilbake.
CTRL+PGUP
Flytte til den første posten.
HOME eller END
Flytte til begynnelsen eller slutten av et felt.
SKIFT+END
Utvide et merket område til slutten av et felt.
SKIFT+HOME
Utvide et merket område til begynnelsen av et felt.
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte ett tegn til venstre eller til høyre i et felt.
SKIFT+PIL VENSTRE
Merke tegnet til venstre innen et felt.
SKIFT+PIL HØYRE
Merke tegnet til høyre innen et felt.
Filtrere områder (Data-menyen, Autofilter-kommandoen)
ALT+PIL NED
Vise Autofilter-listen for gjeldende kolonne, i cellen som inneholder
rullegardinpilen.
PIL NED
Merke det neste elementet i Autofilter-listen.
PIL OPP
Merke det forrige elementet i Autofilter-listen.
ALT+PIL OPP
Lukke Autofilter-listen for den gjeldende kolonnen.
HOME
Merke det første elementet (Alle) i Autofilter-listen.
END
Merke det siste elementet i Autofilter-listen.
ENTER
Filtrere området basert på det merkede elementet i Autofilter-listen.
Vise, skjule og disponere data

ALT+SKIFT+PIL HØYRE
Gruppere rader eller kolonner.
ALT+SKIFT+PIL VENSTRE
Dele opp rad- eller kolonnegrupper.
CTRL+8
Vise eller skjule disposisjonssymboler.
CTRL+Ø
Skjule de merkede radene.
CTRL+SKIFT+Ø
Ta frem skjulte rader i det merkede området.
CTRL+Æ
Skjule de merkede kolonnene.
CTRL+SKIFT+Æ
Ta frem skjulte kolonner i det merkede området.

Taster som brukes i pivottabellrapporter og
pivotdiagramrapporter
Sette opp en rapport på skjermen
1. Trykk F10 for å aktivere menylinjen.
2. Trykk CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB for å aktivere feltlisten for
pivottabellen.
3. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke feltet du ønsker. Trykk PIL
HØYRE eller PIL VENSTRE for å åpne eller lukke et felt som kan utvides.
4. Trykk TAB for å merke Legg til-listen, og trykk PIL NED for å åpne listen.
5. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke området du vil flytte feltet til, og
trykk ENTER.
6. Trykk TAB for å merke Legg til-knappen, og trykk ENTER.
Bruke dialogboksen Pivoteringsveiviser - Oppsett
Du viser denne dialogboksen ved å trykke TAB til du har merket Oppsett i trinn
3 i pivoteringsveiviseren.

PIL OPP eller PIL NED
Merke den forrige eller neste feltknappen i listen til høyre.
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Velge knappen til venstre eller høyre når du har to eller flere kolonner med
feltknapper.
ALT+R
Flytte det merkede feltet til radområdet.
ALT+K
Flytte det merkede feltet til kolonneområdet.
ALT+D
Flytte det merkede feltet til dataområdet.
ALT+S
Flytte det merkede feltet til sideområdet.
ALT+L
Vise dialogboksen Pivotfelt for det merkede feltet.
Vise og skjule elementer i et felt
ALT+PIL NED
Vise rullegardinlisten for et felt i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport.
Bruk piltastene til å merke feltet.
PIL OPP
Merke det forrige elementet i området.
PIL NED
Merke det neste elementet i området.
PIL HØYRE
Vise elementer på lavere nivåer hvis det finnes.
PIL VENSTRE
Skjule elementer på lavere nivåer hvis det finnes.
HOME
Merke det første synlige elementet i listen.
END
Merke det siste synlige elementet i listen.
ENTER
Lukke listen og vise de merkede elementene.
MELLOMROM
Merke av, dobbeltmerke eller fjerne merket for en avmerkingsboks i listen.
Dobbeltmerke merker både et element og alle elementene på lavere nivåer.
TAB

Bytte mellom listen, OK-knappen og Avbryt-knappen.
Endre oppsettet for en rapport
CTRL+SKIFT+, (komma)
Merke en hel pivottabellrapport.
ALT+SKIFT+PIL HØYRE
Gruppere de merkede elementene i et pivottabellfelt.
ALT+SKIFT+PIL VENSTRE
Dele opp grupperte elementer i et pivottabellfelt.

Taster som brukes i diagrammer
Opprette diagrammer og merke diagramelementer
F11 eller ALT+F1
Opprette et diagram av dataene i det gjeldende området.
CTRL+PGDN
Merke et diagramark: merker det neste arket i arbeidsboken helt til
diagramarket du vil bruke, er merket.
CTRL+PGUP
Merke et diagramark: merker det forrige arket i arbeidsboken helt til
diagramarket du vil bruke, er merket.
PIL NED
Merke den forrige gruppen med elementer i et diagram.
PIL OPP
Merke den neste gruppen med elementer i et diagram.
PIL HØYRE
Merke det neste elementet i en gruppe.
PIL VENSTRE
Merke det forrige elementet i en gruppe.
Merke et innebygd diagram
1. Vis tegneverktøylinjen: Trykk ALT+V, trykk Y, trykk PIL NED til Tegning
er merket, og trykk ENTER.
2. Trykk F10 for å aktivere menylinjen.
3. Trykk CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB for å merke

4.
5.
6.

7.

tegneverktøylinjen.
Trykk PIL HØYRE-tasten for å merke knappen Merk objekter
på
tegneverktøylinjen.
Trykk CTRL+ENTER for å merke det første objektet.
Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover)
gjennom objektene helt til runde skaleringshåndtak vises i det innebygde
diagrammet du vil merke.
Trykk CTRL+ENTER for å aktivere diagrammet slik at du kan merke
elementer i det.

Taster som brukes med tegnede objekter og andre objekter
Når både tegne- og gjennomgangsverktøylinjen vises på skjermen, bytter
ALT+U mellom kommandoen Gjennomgang og Autofigurer, og ENTER
utfører den valgte kommandoen.
Merke et tegneobjekt
Når du redigerer tekst i et tegnet objekt, kan du merke neste eller forrige objekt
ved å trykke TAB eller SKIFT+TAB. Hvis du starter fra et regneark, gjør du
følgende:
1. Trykk F10 og CTRL+TAB for å merke tegneverktøylinjen, og trykk
deretter PIL HØYRE for å merke knappen Merk objekter .
2. Trykk CTRL+ENTER for å merke det første tegneobjektet.
3. Trykk TAB for å gå gjennom objekter fremover (eller SKIFT+TAB for å gå
bakover) helt til det vises skaleringshåndtak på objektet du vil velge.
Hvis et objekt er gruppert, vil TAB merke gruppen og deretter hvert enkelt
objekt i gruppen, og til slutt det neste objektet.
4. Trykk ESC hvis du vil gå tilbake til regnearket når et objekt er merket.
Sette inn en autofigur
1. Trykk ALT+U for å velge Autofigurer-menyen på tegneverktøylinjen.
2. Bruk piltastene til å flytte til autofigurkategorien du vil bruke, og trykk
deretter PIL HØYRE.
3. Bruk piltastene til å merke autofiguren du vil bruke.

4. Trykk CTRL+ENTER.
5. Hvis du vil formatere autofiguren, trykker du CTRL+1 for å vise
dialogboksen Formater autofigur.
Sette inn en tekstboks
1. Trykk F10, trykk CTRL+TAB for å merke tegneverktøylinjen, og trykk
deretter PIL HØYRE for å merke Tekstboks-knappen .
2. Trykk CTRL+ENTER.
3. Skriv inn teksten du vil bruke, i tekstboksen.
4. Gjør ett av følgende:
Trykk ESC to ganger for å gå tilbake til regnearket når du er ferdig med å
skrive.
Hvis du vil formatere tekstboksen, trykker du ESC og deretter CTRL+1 for
å vise dialogboksen Formater tekstboks. Når du er ferdig med
formateringen, trykker du ENTER og deretter ESC for å gå tilbake til
regnearket.
Sette inn WordArt
1. Trykk ALT+I, trykk L og deretter W (Sett inn-menyen, undermenyen
Bilde, kommandoen WordArt).
2. Bruk piltastene til å velge WordArt-stilen du vil bruke, og trykk deretter
ENTER.
3. Skriv inn teksten du vil bruke, og bruk deretter TAB til å merke andre
alternativer i dialogboksen.
4. Trykk ENTER for å sette inn WordArt-objektet.
5. Hvis du vil formatere WordArt-objekter, bruker du verktøyene på Word
Art-verktøylinjen, eller trykk CTRL+1 for å vise dialogboksen Formater
WordArt.
Rotere et tegnet objekt
1. Merk det tegnede objektet du vil rotere.
2. Trykk CTRL+1 for å vise Format-menyen for objektet, og trykk
CTRL+TAB for velge kategorien Størrelse.
3. Press ALT+R for merke boksen Rotasjon.

4. Bruk piltastene til å angi hvor stor rotasjon du ønsker.
Endre størrelsen på et tegnet objekt
1. Merk det tegnede objektet du vil endre størrelse på.
2. Trykk CTRL+1 for å vise Format-menyen for objektet, og trykk
CTRL+TAB for velge kategorien Størrelse.
3. Velg alternativer for å endre størrelsen.
Flytte et tegnet objekt
1. Merk det tegnede objektet du vil flytte.
2. Trykk piltastene for å flytte objektet.
3. Hvis du vil flytte objektet med én piksel om gangen, trykker du CTRL+ en
piltast.
Kopiere tegnede objekter og deres attributter
Hvis du vil lage en kopi av et tegnet objekt, merker du objektet og trykker
CTRL+D. Hvis du vil kopiere attributter, for eksempel fyllfargen og linjestilen,
fra et objekt til et annet, gjør du følgende:
1. Merk det tegnede objektet med attributtene du vil kopiere.
Hvis du merker en autofigur, kopieres også tekstformatet sammen med de
andre attributtene.
2. Trykk CTRL+SKIFT+C hvis du vil kopiere objektattributtene.
3. Trykk TAB eller SKIFT+TAB hvis du vil merke objektet som inneholder
attributtene du vil kopiere.
4. Trykk CTRL+SKIFT+V hvis du vil kopiere attributtene til objektet.

Taster som brukes sammen med tale, e-postmeldinger, makroer og
andre språk
Bruke talegjenkjenning og tekst-til-tale
CTRL

Bytte mellom kommandomodus og dikteringsmodus.
ESC
Stoppe lesing når tekst blir lest høyt.
Sende e-postmeldinger
Hvis du vil bruke taster når du skal sende e-postmeldinger, må du konfigurere
Microsoft Outlook som standard e-postprogram. De fleste tastene virker ikke i
Outlook Express.
SKIFT+TAB
Flytte til boksen Innledning i meldingshodet til e-posten når celle A1 er
merket. Flytte til boksene Emne, Blindkopi (hvis vist), Kopi, Til og Fra
(hvis vist) i meldingshodet. Deretter til adresseboken for boksene
Blindkopi, Kopi, Til og Fra, og deretter til A1.
ALT+S
Sende e-postmeldingen.
CTRL+SKIFT+B
Åpne adresseboken.
ALT+O
Åpne Alternativer-menyen for å få tilgang til kommandoene Alternativer,
Felt for blindkopi og Fra-felt.
ALT+P
Åpne dialogboksen Meldingsalternativer i Outlook (Alternativermenyen, kommandoen Alternativer).
CTRL+W
Kontrollere navnene i boksene Til, Kopi og Blindkopi mot adresseboken.
ALT+T
Åpne adresseboken for boksen Til.
ALT+P
Åpne adresseboken for boksen Kopi.
ALT+B
Åpne adresseboken for boksen Blindkopi hvis den vises.
ALT+M
Gå til boksen Emne.
CTRL+SKIFT+G
Opprette et meldingsflagg.
ALT+A
Legge til interaktivitet til området eller arket som sendes.

Arbeide med makroer
ALT+F8
Vise dialogboksen Makro.
ALT+F11
Vise Visual Basic-redigering.
CTRL+F11
Sette inn et Microsoft Excel 4.0-makroark.
Arbeide med flere språk
CTRL+HØYRE SKIFT
Bytte retningen for avsnittet fra venstre mot høyre til høyre mot venstre
(teksten må inneholde bare nøytrale tegn).
CTRL+VENSTRE SKIFT
Bytte retningen for avsnittet fra høyre mot venstre til venstre mot høyre
(teksten må inneholde bare nøytrale tegn).
ALT+SKIFT+PIL OPP
I japansk tekst der du viser fonetiske veiledninger: flytter pekeren inn i de
fonetiske veiledningene.
ALT+SKIFT+PIL NED
Flytte pekeren fra de fonetiske veiledningene til den overordnede
tegnstrengen.
NUM LOCK, ALT+tall på det numeriske tastaturet
Legge inn et unicode-tegn.
ALT+X
Trykket umiddelbart etter at du har skrevet inn den heksadesimale koden
for et unicode-tegn: konverterer tallene til tegnet.
Trykke umiddelbart etter et unicode-tegn: konverterer tegnet til den
heksadesimale koden.
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Hva installeres sammen med Excel
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Dette emnet inneholder referanseinformasjon om hvilke funksjoner som
installeres sammen med Microsoft Excel, og hvor du finner disse funksjonene i
installasjonsprogrammene.
Oppdatert informasjon om funksjonene som finnes i Office Excel 2003, finner
du i filen xlreadme.htm i mappen \Programfiler\Microsoft Office\Office11\1033
(eller i mappen Microsoft Office hvis du installerte den frittstående versjonen av
Excel).
Installeres som standard
Funksjon
Utklipp
Dokumentoppdateringsverktøy
EPS-filimport (Encapsulated
Postscript)
Engelsk korrekturverktøy
GIF-filimport (Graphics Interchange
Format)
Hjelp for Microsoft Excel
Lagrede webområder
Internett-hjelper VBA
JPEG-filimport (Joint Photographic
Experts Group)

Finnes hvor i
installasjonsprogrammet
Delte funksjoner for Office: Clip
Organizer: Clip Organizer-samlinger
Office-verktøy
Delte funksjoner for Office:
Konvertingsprogrammer og filtre:
Grafikkfiltre
Delte funksjoner for Office:
Korrekturverktøy
Delte funksjoner for Office:
Konvertingsprogrammer og filtre:
Grafikkfiltre
Microsoft Excel for Windows: Hjelp
Office-verktøy
Microsoft Excel for Windows: Tillegg
Delte funksjoner for Office:
Konvertingsprogrammer og filtre:
Grafikkfiltre
Delte funksjoner for Office:

PICT-filimport (Macintosh Graphics) Konvertingsprogrammer og filtre:
Grafikkfiltre
Programfiler for Microsoft Excel
Microsoft Excel for Windows
Microsoft Graph (med Hjelp for
Office-verktøy: Microsoft Graph
Microsoft Graph)
Microsoft-håndskrivingskomponent
Delte funksjoner for Office
Microsoft Office Document Image
Office-verktøy: Microsoft Office
Writer
Document Imaging
Nedlastingskontroll for Microsoft
Delte funksjoner for Office
Office
Microsoft Office Picture Manager
Office-verktøy
Office 2003 Web Components
Delte funksjoner for Office
Office SOAP Toolkit
Delte funksjoner for Office
Konverteringsprogram for PNGDelte funksjoner for Office:
grafikkfilimport (Portable Network
Konvertingsprogrammer og filtre:
Graphics)
Grafikkfiltre
Delte funksjoner for Office:
Gjenopprett tekstkonvertering
Konvertingsprogrammer og filtre:
Tekstkonvertering
Research Explorer-felt
Office-verktøy
Eksempelfiler
Microsoft Excel for Windows
Veiviser for lagring av innstillinger
Office-verktøy
Smartflagg plugin-moduler
Office-verktøy
Systeminformasjon
Office-verktøy
Vanlige oppsett
Delte funksjoner for Office: Oppsett
Støtte for Windows SharePoint
Office-verktøy
Services
Delte funksjoner for Office:
Tekskonverteringsprogram i Word
Konvertingsprogrammer og filtre:
Tekstkonvertering
Delte funksjoner for Office: Visual
Visual Basic for Applications
Basic for Applications
Installert som standard ved første gangs bruk

Funksjon
Tilleggsoppsett
Analyseverktøy
CGM-filimport (Computer
Graphics Metafile)
Veiviser for betinget summering
CDR-filimport (CorelDraw)
Digitalt sertifikat for VBAprosjekter
Formelredigering
Verktøy for eurovalutaer
Fransk korrekturverktøy
Redigeringsprogram for HTMLkilde (med webskripting og
webfeilsøking)

Finnes hvor i installasjonsprogrammet
Delte funksjoner for Office: Oppsett
Microsoft Excel for Windows: Tillegg
Delte funksjoner for Office:
Konvertingsprogrammer og filtre:
Grafikkfiltre
Microsoft Excel for Windows: Tillegg
Delte funksjoner for Office:
Konvertingsprogrammer og filtre:
Grafikkfiltre
Delte funksjoner for Office
Office-verktøy
Microsoft Excel for Windows: Tillegg
Delte funksjoner for Office:
Korrekturverktøy
Office-verktøy: Redigeringsprogram for
HTML-kilde

Delte funksjoner for Office: Internasjonal
støtte
Office-verktøy: Verktøy for
Verktøy for språkinnstillinger
språkinnstillinger
Oppslagsveiviser
Microsoft Excel for Windows: Tillegg
Støtte for Microsoft Office Binder Office-verktøy
Microsoft Office Document
Office-verktøy: Microsoft Office Document
Imaging – Hjelp
Imaging
Microsoft Office Document
Office-verktøy: Microsoft Office Document
Imaging - Scanning, OCR,
Imaging
Indexing Service Filter
Microsoft Query (inkludert Hjelp
Office-verktøy: Microsoft Query
og drivere)
Office-hjelperen
Delte funksjoner for Office
Delte funksjoner for Office:
Spansk korrekturverktøy
Korrekturverktøy
Japansk skrift

Problemløser

Microsoft Excel for Windows: Tillegg
Delte funksjoner for Office: Alternative
Tale
brukerinndata
Regnearkmaler
Microsoft Excel for Windows
Tekst til tale
Microsoft Excel for Windows
Delte funksjoner for Office: Visual Basic
Hjelp for Visual Basic
for Applications
Delte funksjoner for Office:
WPG-filimport (WordPerfect
Konvertingsprogrammer og filtre:
Graphics)
Grafikkfiltre
Delte funksjoner for Office:
Tekskonverteringsprogram i Word
Konvertingsprogrammer og filtre:
Perfect
Tekstkonvertering
Delte funksjoner for Office:
Konverteringsprogram for Works
Konverteringsprogrammer og filtre:
for Windows 7.0
Tekstkonverteringsprogrammer
Installeres bare ved tilpasset installasjon
Funksjon
Håndskrift
Snarveier for Nytt Officedokument og Åpne Officedokument
Syrisk skrift
Universal skrifttype

Finnes hvor i installasjonsprogrammet
Delte funksjoner for Office: Alternative
brukerinndata
Delte funksjoner for Office: Snarveier for Nytt
Office-dokument og Åpne Office-dokument
Delte funksjoner for Office: Internasjonal
støtte
Delte funksjoner for Office: Internasjonal
støtte
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Spesifikasjoner og begrensninger i
Microsoft Excel
Spesifikasjoner for regneark og arbeidsbøker
Funksjon
Åpne arbeidsbøker
Størrelse på regneark
Kolonnebredde
Radhøyde
Sideskift
Lengde på celleinnhold
(tekst)
Ark i en arbeidsbok
Farger i en arbeidsbok
Cellestiler i en
arbeidsbok
Navngitte visninger i en
arbeidsbok
Egendefinerte
tallformater
Navn i en arbeidsbok
Vinduer i en arbeidsbok
Ruter i et vindu
Koblede ark
Scenarier
Endringsceller i et
scenario
Justerbare celler i
Problemløser

Maksimumsgrense
Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene
65 536 rader x 256 kolonner
255 tegn
409 punkt
1 000 vannrette og loddrette
32 767 tegn. Bare 1 024 vises i en celle, alle 32 767
vises på formellinjen.
Begrenset av tilgjengelig minne (3 ark er standard)
56
4 000
Begrenset av tilgjengelig minne
Begrenset av tilgjengelig minne
Begrenset av tilgjengelig minne
Begrenset av systemressursene
4
Begrenset av tilgjengelig minne
Begrenset av tilgjengelig minne. En
sammendragsrapport viser bare de første 251
scenariene
32
200

Egendefinerte funksjoner Begrenset av tilgjengelig minne
Zoome-område
10 til 400 prosent
Rapporter
Begrenset av tilgjengelig minne
3 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av
Sorteringsnøkler
sekvensielle sorteringer
Angrenivåer
16
Felt i et dataskjema
32
Egendefinerte
verktøylinjer i en
Begrenset av tilgjengelig minne
arbeidsbok
Egendefinerte
Begrenset av tilgjengelig minne
verktøylinjeknapper
Spesifikasjoner for arbeidsgrupper
Funksjon
Brukere som kan åpne og dele en delt
arbeidsbok samtidig
Personlige visninger i en delt
arbeidsbok
Dager som endringsloggen kan
vedlikeholdes
Arbeidsbøker som kan flettes samtidig
Celler som kan merkes i en delt
arbeidsbok
Farger som kan brukes til å identifisere
endringer som er gjort av forskjellige
brukere, når merking av endringer er
aktivert

Maksimumsgrense
256
Begrenset av tilgjengelig minne
32 767 (standard er 30 dager)
Begrenset av tilgjengelig minne
32 767
32 (hver bruker identifiseres ved hjelp
av en egen farge. Endringer som gjøres
av den aktive brukeren merkes med
blått)

Spesifikasjoner for beregninger
Funksjon
Tallnøyaktighet
Største tall som

Maksimumsgrense
15 sifre

kan skrives inn i en 9,99999999999999E307
celle
Største tillatte
1,79769313486231E308
positive tall
Minste tillatte
-2,2250738585072E-308
negative tall
Minste tillatte
2,229E-308
positive tall
Største tillatte
-1E-307
negative tall
Lengde på
1 024 tegn
formelinnhold
Gjentakelser
32 767
Begrenset av tilgjengelig minne. Matriser kan ikke vise til
hele kolonner. En matrise kan for eksempel ikke vise til hele
kolonnen C:C eller til området C1:C65536. En matrise kan
Matriser i regneark
derimot vise til området C1:D65535, fordi området er en
rad mindre enn største tillatte regneark og fordi den ikke
inneholder hele C- eller D-kolonnen.
Merkede områder 2 048
Argumenter i en
30
funksjon
Nestede nivåer i
7
funksjoner
Antall tilgjengelige
329
regnearkfunksjoner
Tidligste dato
1. januar 1900 (1. januar 1904, hvis 1904-datosystemet
tillatt i beregninger brukes)
Siste dato tillatt i
31. desember 9999
beregninger
Lengste
tidsperiode som
9999:59:59
kan angis
Spesifikasjoner for pivottabellrapporter

Funksjon
Pivottabellrapporter i et ark
Unike elementer per felt
Rad- eller kolonnefelt i en
pivottabellrapport

Maksimumsgrense
Begrenset av tilgjengelig minne
32 500
Begrenset av tilgjengelig minne
256 (kan begrenses av tilgjengelig
minne)
256

Sidefelt i en pivottabellrapport
Datafelt i en pivottabellrapport
Beregnede elementformler i en
pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Diagramspesifikasjoner
Funksjon
Diagrammer som kan kobles til et
regneark
Regneark som et diagram kan
referere til
Dataserier i ett diagram
Datapunkt i en dataserie for
todimensjonale diagrammer
Datapunkt i en dataserie for
tredimensjonale diagrammer
Datapunkt for alle dataserier i ett
diagram
Linjestiler
Linjebredde
Områdemønstre (skjermbilde)
Totale mønstre og farger for
område (fargeskjerm)
Mønster- og fargekombinasjoner
(fargeskriver)
Sidefelt i en pivotdiagramrapport
Datafelt i en pivotdiagramrapport
Beregnet elementformler i en

Maksimumsgrense
Begrenset av tilgjengelig minne
255
255
32 000
4 000
256 000
8
4
18
56 448
56 448 (det faktiske antallet er avhengig av
skriveren og dens programvare)
256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)
256
Begrenset av tilgjengelig minne

pivotdiagramrapport
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Om deaktiverte funksjoner
Programmeringsrelaterte funksjoner i Microsoft Excel, inkludert bestemte
funksjoner i maler, Active-X-kontroller, tilleggsprogrammer eller egendefinerte
kommandoer, kan bli deaktivert eller ikke fungere som forventet når den delte
funksjonen Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) er deaktivert. Mange
funksjoner i Microsoft Office opprettes i VBA eller avhenger av VBA-støtte for
å fungere på riktig måte. Hvis du velger ikke å installere funksjonen VBA, blir
disse avhengige programmene og funksjonene deaktivert, eller så blir de ikke
installert.
Hvis du vil ha mer informasjon av virkningene av å deaktivere VBA, se
webområdet Microsoft Office Resource Kit.
Følg disse trinnene for å aktivere VBA på nytt:
1. Kjør installasjonsprogrammet for Microsoft Office på nytt.
Hvordan?
1. Lukk alle programmer.
2. Dobbeltklikk ikonet Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel i
Microsoft Windows.
3. Gjør ett av følgende:
For Windows XP, Windows 2000 og Windows Millennium Edition:
Hvis du har installert Office-programmet som en del av Microsoft
Office, velger du Microsoft Office i boksen Installerte
programmer, og velger deretter Endre.
Hvis du installerte Office-programmet individuelt, merker du
navnet på programmet ditt i boksen Installerte programmer, og
velger deretter Endre.
For Windows 98 og Windows NT 4.0:
Hvis du installerte Office-programmet som en del av Microsoft

Office, velger du Microsoft Office i kategorien
Installer/avinstaller, og velger deretter Legg til/fjern.
Hvis du installerte Office-programmet individuelt, merker du
navnet på programmet ditt i kategorien Installer/avinstaller, og
velger deretter Legg til/fjern.
2. På skjermen Funksjoner som skal installeres i installeringsprogrammet,
klikker du plusstegnet (+) ved siden av Delte funksjoner for Office.
3. Velg Digital signatur for VBA-prosjekter, klikk pilen ved siden av det
valgte området, og velg deretter Kjør fra Min datamaskin.
Hvis en annen person har konfigurert Office-installeringen for deg, kan du ta
kontakt med systemansvarlig eller IT-ansvarlig for å se om du kjører Office med
VBA deaktivert.

Hjelp til å beskytte Office uten å fjerne funksjoner
Hvis du vil ha hjelp til å beskytte mot makrovirus, bør du kjøpe og installere
spesialprogramvare for virusbeskyttelse. Hvis du vil beskytte deg mot
makrovirus, kan du bruke følgende fremgangsmåter:
Angi sikkerhetsnivået for makro til Høy
1.
2.
3.
4.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Klikk Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået du vil
bruke.
Fjern merket for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte

Når du åpner en makro, kan du motta en advarsel, og makroene i installerte
maler og tilleggsprogrammer (inkludert veivisere) kan bli deaktivert, avhengig
av hvilken innstilling du har valgt for makrosikkerhet,.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Sikkerhet.
2. Velg Makrosikkerhet.
3. Velg kategorien Klarerte kilder.
4. Fjern merket for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som
klarerte .
Obs! Alle maler, tilleggsprogrammer og makroer som følger med Microsoft
Office 2003, er digitalt signert av Microsoft. Når du legger til Microsoft på listen
over klarerte kilder for én av disse installerte filene, vil du ikke motta meldinger
ved videre arbeid med disse filene.
Fjern listen med pålitelige kilder
Hvis du skal utføre denne oppgaven, må du ha Microsoft Internet Explorer 4.0
eller nyere på datamaskinen.

1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Sikkerhet.
2.
3.
4.
5.

Klikk Makrosikkerhet.
Velg kategorien Klarerte kilder.
Merk kilden du vil fjerne fra listen.
Velg Fjern.
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Tilpasse hvordan Microsoft Excel
starter
Du finner XLStart-mapper i C:\Dokumenter og
innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Excel eller i
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11.
Åpne en arbeidsbok automatisk når Microsoft Excel starter
1. Bruk Windows Utforsker til å flytte ikonet til arbeidsboken du vil åpne, til
en alternativ oppstartsmappe.
Hvis du vil beholde arbeidsboken i gjeldende plassering, kan du bruke
kommandoen Lag snarvei på Fil-menyen til å lage en snarvei til
arbeidsboken, og deretter flytte snarveien til en alternativ oppstartsmappe.
2. Start Microsoft Excel på nytt.
Tips!
Hvis du vil åpne en gruppe beslektede arbeidsbøker når du starter Microsoft
Excel, lagrer du arbeidsbøkene i en arbeidsområdefil, og plasserer deretter
arbeidsområdefilen i en alternativ oppstartsmappe.
Åpne alle filer i en mappe når Microsoft Excel starter
Forsiktig! Ettersom alle filer i den alternative oppstartsmappen blir forsøkt
åpnet, må du passe på at du angir en tom mappe eller en mappe som bare
inneholder filer som kan åpnes i Microsoft Excel.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
2. I boksen Ved oppstart, åpne alle filene i kan du skrive inn banen til den
alternative oppstartsmappen.
Obs! Hvis en fil med samme navn ligger i både XLStart-mappen og den

alternative oppstartsmappen, vil filen i XLStart-mappen åpnes.
Starte Microsoft Excel med oppstartsbrytere
1. Velg Programmer på Start-menyen, velg Tilbehør og deretter Windows
Utforsker.
2. I Windows Utforsker går du til \Programfiler\Microsoft
Office\Office11\Snarveilinje\Office, og sletter deretter snarveien for
Microsoft Excel.
3. I Windows Utforsker går du til \Programfiler\Microsoft Office\Office11,
høyreklikker EXCEL.exe, og klikker deretter Lag snarvei.
4. Høyreklikk snarveien du opprettet, velg Egenskaper, og endre deretter
banen i boksen Mål med brytere fra tabellen.
Hvis du for eksempel vil åpne arbeidsboken Forsikringer liste.xls, skriver
du inn et mellomrom etter banen i Mål-boksen, og skriver så inn:
C:\Referansedata\Forsikringer liste.xls
Hvis du vil starte Microsoft Excel og
Åpne en bestemt arbeidsbok

Skriv inn
arbeidsbokbane/filnavn
/r
Åpne en bestemt arbeidsbok med skrivebeskyttelse
arbeidsbokbane/filnavn
Hindre visning av startbildet i Microsoft Excel og
/e
en ny, tom arbeidsbok
Angi arbeidsmappen
Obs! Mappen som er angitt i startbryteren, brukes
/p
i stedet for plasseringen som er angitt i boksen
mappebane/mappenavn
Standard filplassering under kategorien Generelt
(Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer).
Angi sikkermodus for Microsoft Office
/safe
5. Velg OK.
6. Flytt snarveien til \Windows\Dokumenter og innstillinger\Startmeny.
Obs! Den tilpassede snarveien kan erstattes av en snarvei fra Windowsinstallasjonsprogrammet hvis du kaller snarveien Microsoft Excel, og ett av

følgende gjelder:
Du bruker kommandoen Finn og reparer i Microsoft Office, og det er
merket av for Gjenopprett snarveiene mine under reparasjonen.
Du velger alternativet Reparer Office i vedlikeholdsmodus, velg Reparer
feil i Office og merk deretter av for Gjenopprett snarveiene mine.
Hvis en snarvei fra Windows-installasjonsprogrammet erstatter den tilpassede
snarveien, må du gjenopprette de tilpassede snarveiene som ikke er fra
Windows-installasjonsprogrammet.
Stoppe innlastingen av en arbeidsbok når Microsoft Excel starter
Denne fremgangsmåten stopper alle metoder for at en arbeidsbok lastes inn.
1.
2.
3.
4.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
Fjern innholdet i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i.
Fjern arbeidsbøker som er lagret i XLStart-mappen.
Bruk Windows Utforsker til å fjerne ikonet til arbeidsboken du vil åpne, i
en alternativ oppstartsmappe.
5. Fjern en oppstartsbryter fra Microsoft Excel-ikonet.
6. Høyreklikk Microsoft Excel-ikonet du vil bruke til å åpne Microsoft Excel,
og fjern innholdet i boksen Mål.
Starte Microsoft Excel uten å kjøre automatiske makroer
Automatiske makroer, som Auto_åpne, er beregnet på å kjøre når du starter
Microsoft Excel. Hvis du vil ha mer informasjon om slike makroer, se Hjelp for
Microsoft Visual Basic.
Hvis du vil hindre at makroer kjøres automatisk, holder du nede SKIFT
mens du starter Microsoft Excel.
Obs! Hvis du starter Microsoft Excel fra snarveilinjen for Office, velger du
først Microsoft Excel på snarveilinjen for Office og holder deretter
umiddelbart nede SKIFT mens Microsoft Excel starter.
Lagre arbeidsbokinnstillinger du vil bruke hver gang du starter Microsoft
Excel med en arbeidsbokmal (bok.xlt)

Innstillinger som kan lagres

Formatering
Celle- og arkformater. Angi disse ved hjelp av kommandoene på Formatmenyen.
Sideformater og innstillinger for utskriftsområde for hvert ark.
Cellestiler.
Antallet og typer ark i en arbeidsbok.
Beskyttede og skjulte områder i arbeidsboken. Du kan skjule ark, rader og
kolonner, og forhindre endringer i cellene i arbeidsboken.

Tekst, data, grafikk og formler
Tekst du vil gjenta, for eksempel topptekster og rad- og kolonneetiketter.
Data, grafikk, formler, diagrammer og annen informasjon.
Innstillinger for datavalidering.

Innstillinger for verktøylinjer, OLE-automatisering og
alternativer
Egendefinerte verktøylinjer, makroer, hyperkoblinger og ActiveX-kontroller i
skjemaer. Hvis du vil gjøre en egendefinert verktøylinje tilgjengelig, legger du
verktøylinjen til malen.
Alternativer for beregning i arbeidsbøker og for visning av vinduer. Angi disse
med kommandoen Alternativer (på Verktøy-menyen).
Opprette en mal
1. Avgjør hvilken maltype du vil bruke:
Arbeidsbokmal

Opprett en arbeidsbok som inneholder ark, standardtekst (for eksempel
topptekst og rad- og kolonneetiketter), formler, makroer, stiler og annen
formatering du vil bruke i nye arbeidsbøker som er basert på malen.
Regnearkmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ett regneark. I regnearket legger du
inn formatering, stiler, tekst og annen informasjon du vil vise i alle nye
regneark av den samme typen.
2. Hvis du vil vise et bilde av den første siden i en mal i boksen
Forhåndsvisning i dialogboksen Maler (Generelle maler..., oppgaveruten
Ny arbeidsbok), velger du Egenskaper på Fil-menyen og deretter
kategorien Sammendrag. Til slutt merker du av for Lagre bilde for
forhåndsvisning.
3. Velg Lagre som på Fil-menyen.
4. Velg Mal i boksen Filtype.
5. Velg mappen der du vil lagre malen, i boksen Lagre i.
Hvis du vil opprette standard arbeidsbokmal eller standard
regnearkmal, velger du enten XLStart-mappen eller den alternative
oppstartsmappen. XLStart-mappen er vanligvis
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal,
velger du Maler-mappen, som vanligvis er
C:\Dokumenter og
innstillinger\bruker_navn\Programdata\Microsoft\Maler
6. Angi navnet på malen i boksen Filnavn. Gjør ett av følgende:
Arbeidsbokmal
Skriv inn bok for å opprette en standard arbeidsbokmal.

Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbokmal, kan du skrive inn
et hvilket som helst gyldig filnavn.
Regnearkmal
Skriv inn ark for å opprette en mal for standard regneark.
Hvis du vil opprette en egendefinert arkmal, kan du skrive inn et
hvilket som helst gyldig filnavn.
7. Velg Lagre og deretter Lukk på Fil-menyen.
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Endre fargepaletten i en arbeidsbok
Når du endrer en farge i en arbeidsbokpalett, blir alle elementer som er formatert
med denne fargen, endret i hele arbeidsboken.
Endre en farge i en fargepalett
1.
2.
3.
4.

Bytt til arbeidsboken som inneholder fargepaletten du vil endre.
Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Farge.
Velg fargen du vil endre, og deretter Endre.
Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil erstatte fargen du har valgt i paletten, med en annen
standardfarge, velger du kategorien Standarder og deretter fargen du
ønsker.
Hvis du vil endre nyansene eller andre aspekter ved fargen du har
valgt, velger du kategorien Egendefinert og endrer alternativene.

Merknader
Hvis du vil gjenopprette standard fargepalett, velger du Tilbakestill under
kategorien Farge.
Hvis du kopierer et objekt eller celler med en egendefinert farge til en
annen arbeidsbok, erstattes den egendefinerte fargen av den fargen som
ligger på samme sted på fargepaletten i den andre arbeidsboken. Hvis du vil
beholde den egendefinerte fargen, må du enten kopiere den tilpassede
fargepaletten til den andre arbeidsboken, eller endre den tilsvarende fargen i
arbeidsboken.
Hvis du vil erstatte standard fargepalett i nye arbeidsbøker, må du endre
fargepaletten i standard arbeidsbokmal eller i den egendefinerte malen du
bruker til å lage arbeidsbøker.
Kopiere en fargepalett til en annen arbeidsbok
1. Åpne arbeidsboken som inneholder fargepaletten du vil kopiere.
2. Bytt til arbeidsboken du vil kopiere paletten til.

3. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Farge.
4. Velg arbeidsboken som inneholder fargepaletten du vil kopiere, i boksen
Kopier farger fra, og velg OK.
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Tilordne en egendefinert verktøylinje
til en arbeidsbok
1. Lag den egendefinerte verktøylinjen du vil legge inn.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Verktøylinjer.
Velg Ny.
Skriv inn et navn på verktøylinjen i boksen Navn på verktøylinje, og
velg deretter OK.
5. Velg kategorien Kommandoer.
6. Gjør ett av følgende:
Legge til en knapp på verktøylinjen
1. Velg en kategori i boksen Kategorier.
2. Dra kommandoen du vil bruke, fra boksen Kommandoer til
verktøylinjen som vises.
Legge til en innebygd meny på verktøylinjen

2.
3.
4.
5.

1. Velg Innebygde menyer i boksen Kategorier.
2. Dra menyen du vil bruke, fra boksen Kommandoer til
verktøylinjen som vises.
7. Når du har lagt til alle de knappene og menyene du vil ha med, velger
du Lukk.
Åpne arbeidsboken du vil legge verktøylinjen inn i.
Velg Tilpass på Verktøy-menyen og deretter kategorien Verktøylinjer.
Velg Tilknytt.
Klikk den egendefinerte verktøylinjen du vil legge inn, og velg deretter
Kopier.
Obs! Pass på å lagre arbeidsboken etter at du har lagt til verktøylinjen.
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Lagre mer enn én
verktøylinjekonfigurasjon
1. Gjør endringene du vil ha i den innebygde menyen og verktøylinjene,
opprett eventuelle egendefinerte verktøylinjer som du vil lagre, og ordne
deretter verktøylinjene slik du vil vise dem.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Verktøylinjer.
Velg Ny.
Skriv inn et navn på verktøylinjen i boksen Navn på verktøylinje, og
velg deretter OK.
5. Velg kategorien Kommandoer.
6. Gjør ett av følgende:
Legge til en knapp på verktøylinjen
1. Velg en kategori i boksen Kategorier.
2. Dra kommandoen du vil bruke, fra boksen Kommandoer til
verktøylinjen som vises.
Legge til en innebygd meny på verktøylinjen
1. Velg Innebygde menyer i boksen Kategorier.
2. Dra menyen du vil bruke, fra boksen Kommandoer til
verktøylinjen som vises.
7. Når du har lagt til alle de knappene og menyene du vil ha med, velger
du Lukk.
2. Avslutt Excel.
3. Finn filen Excel.xlb.
4. Gi filen et nytt navn, men behold filtypen XLB.
Hvis du vil bruke en lagret konfigurasjon, velger du Åpne på Fil-menyen

og åpner filen med det nye navnet. Når du deretter avslutter programmet,
opprettes den nye filen for verktøylinjeinnstillinger, Excel.xlb.
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Bruke tilpassede verktøylinjer fra
tidligere Excel-versjoner
Hvis du har flere versjoner av Microsoft Excel på systemet ditt, eller har
verktøylinjer du vil bruke på andre systemer eller dele med andre brukere, kan
du slå sammen de tilpassede verktøylinjene i gjeldende versjon av Excel.
1. Velg Åpne på Fil-menyen.
2. Velg Verktøylinjer i boksen Filtype.
3. Åpne verktøylinjefilen for den versjonen du vil bruke.
Verktøylinjeinnstillingene er lagret i disse filene og på disse stedene:
ExcelFilnavn
Plassering
versjon
Excel
C:\Dokumenter og
Excel.xlb
2002
innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Excel
Excel
C:\Dokumenter og
Excel.xlb
2000
innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Excel
Excel
Windows-mappen, hvis ikke systemansvarlig har
Username8.xlb
97
angitt en annen plassering
Hvis
brukerprofiler
er aktivert, er
filnavnet
Excel Username.xlb,
Windows-mappen
95
og hvis
brukerprofiler
er deaktivert,
er filnavnet
Excel5.xlb
Excel 5 Excel5.xlb
Windows-mappen
Excel 4 Excel.xlb
Windows-mappen
4. Hvis den tilpassede verktøylinjen ikke blir vist, velger du Verktøylinjer på

Vis-menyen og deretter verktøylinjen du vil bruke.
5. Hvis du åpnet en verktøylinjefil for Excel fra et annet system, og du vil
lagre de sammenslåtte verktøylinjene i gjeldende verktøylinjefil for Excel,
velger du Tilpass på Verktøy-menyen og foretar minst en endring i en
sammenslått verktøylinje (legg for eksempel til eller fjern en knapp).
6. Du kan lagre de sammenslåtte verktøylinjene i gjeldende verktøylinjefil for
Excel ved å velge Avslutt på Fil-menyen. Neste gang du kjører Excel, vil
de sammenslåtte verktøylinjene blir vist. Hvis de tilpassede verktøylinjene
inneholder knapper fra tidligere Excel-versjoner og de ikke er med i
gjeldende versjon av Excel, blir knappene vist som grå bokser. Hvis du
klikker en av disse knappene, blir dialogboksen Tilordne makro vist.
7. Hvis de tilpassede verktøylinjene inneholder knapper som kjører makroer,
må du også kopiere makroene til arbeidsbøkene der du vil bruke knappene.
Hvordan?
1. Sett sikkerhetsnivået til Medium eller Lav.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det
sikkerhetsnivået du vil bruke.
Åpne arbeidsboken som inneholder modulen du vil kopiere, og
arbeidsboken du vil kopiere modulen til.
Velg Makro på Verktøy-menyen, og velg deretter Visual Basicredigering.
Velg Prosjektutforsker
på Vis-menyen.
Dra modulen du vil kopiere, til målarbeidsboken.
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Feilsøking i forbindelse med
verktøylinjer og menyer
Jeg finner ikke en menykommando, en verktøylinjeknapp eller et
dialogboksalternativ.
Det er ikke sikkert menyen er utvidet Hvis det vises piler
nederst på
menyen, kan elementet være tilgjengelig på den utvidede menyen. Klikk pilene,
og velg deretter kommandoen du vil bruke. Du kan også dobbeltklikke menyen
hvis du vil utvide den.
Det er kanskje ikke plass til å vise alle knappene Hvis verktøylinjen ligger
på samme rad som en annen verktøylinje, kan det være for lite plass til å vise
alle knappene. Klikk Alternativer for verktøylinje , og klikk ønsket knapp.
Du bruker kanskje en annen språkinnstilling Kommandoen eller
kontrollen vises ikke hvis du ikke har redigering aktivert for språket som
kommandoen eller kontrollen gjelder for. Du må aktivere redigering for språket
du vil arbeide med.
Det er mulig Microsoft Office-programmet du bruker, ikke er maksimert
Enkelte verktøylinjeknapper kan være skjult hvis programvinduet ikke er
maksimert. Klikk Maksimer hvis du vil utvide programvinduet helt.
Knappen du vil bruke, er kanskje sjelden i bruk Enkelte verktøylinjeknapper
skjules hvis de brukes sjelden. Hvis du vil finne knappen du vil legge til på
verktøylinjen, velger du Tilpass på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Kommandoer.
Jeg laget en tilpasset verktøylinje og delte den med en annen person, men
den ser annerledes ut på denne personens datamaskin.
Knappene og kommandoene du deler med en annen bruker, er alltid
tilgjengelige, men om de vises på den korte versjonen av menyen eller på
verktøylinjen når det ikke er plass til å vise alle knappene, avhenger av

vedkommendes egne innstillinger for menyer og verktøylinjer.
I Microsoft Office lagres de kommandoene og knappene du har brukt ofte og
nylig, som dine personlige meny- og verktøylinjeinnstillinger. Når merket er
fjernet for alternativet Vis alltid fullstendige menyer (pilen Alternativer for
verktøylinje , Legge til eller fjerne knapper, dialogboksen Tilpass,
kategorien Alternativer), vil disse personlige innstillingene ha innvirkning på
hvilke kommandoer som vises på hver meny. I tillegg vil de ha innvirkning på
hvilke knapper som vises på verktøylinjer når det ikke er plass til å vise alle
knappene (for eksempel når du plasserer en verktøylinje på samme rad som en
annen verktøylinje).
Jeg kan ikke finne kommandoene Sett inn skript, Vis alle skript eller Fjern
alle skript.
Disse kommandoene er ikke inkludert på standardmenyene i Microsoft Excel.
Hvis du vil bruke disse kommandoene, må du først legge dem til på Verktøy–
menyen.
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Tilleggsprogrammer
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Tillegg er programmer som legger til valgfrie kommandoer og funksjoner i
Excel. Tilleggsprogrammet Analyseverktøyet for eksempel, gir deg en rekke
dataanalyseverktøy som kan spare tid når du utvikler vanskelige statistiske eller
tekniske analyser.
Excel har tre typer tilleggsprogrammer: Excel-tillegg, egendefinerte COMtillegg (Component Object Model) og automatiseringstillegg.
Excel-tillegg
Hvor får du tillegg En rekke tillegg er tilgjengelige når du har installert
Excel, og flere tillegg er tilgjengelige fra webområdet til Microsoft Office.
Installere tillegg på datamaskinen Før du kan bruke tillegg, må du installere
dem på datamaskinen og laste dem i Excel. Tilleggsfiler (XLA) installeres som
standard på ett av følgende steder:
Bibl-mappen eller en av undermappene i Microsoft Office/Office-mappen.
Mappen Dokumenter og
innstillinger/<brukernavn>/Programdata/Microsoft/Tillegg.
Nettverksansvarlig for bedriften kan utforme andre steder for tillegg. Hvis du vil
ha mer informasjon, se nettverksansvarlig.
Laste tillegg inn i Excel Etter at du har installert et tillegg, må du laste det
inn i Excel. Ved å laste inn et tillegg, gjør du funksjonen tilgjengelig i Excel og
legger tilhørende kommandoer til de gjeldende menyene.
Fjerne tillegg fra Excel Hvis du vil konservere minne og bedre ytelse,
fjerner du tillegg du ikke bruker ofte. Ved å fjerne et tillegg, fjerner du
funksjonene og kommandoene fra Excel, men tilleggsprogrammet finnes fortsatt
på datamaskinen slik at du lett kan laste det inn igjen. Når du fjerner et tillegg,

beholdes det i minnet inntil du starter Excel på nytt.
Utforme egendefinerte Excel-tillegg
Du kan bruke dine egne Visual Basicprogrammer som egendefinerte tillegg. Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du bruker et Visual Basic-program som et tillegg, se Microsoft Office XP
Developer's Guide som du kan få fra Microsoft.
COM-tillegg
COM-tillegg er tilleggsprogrammer som gir økt funksjonalitet i en rekke
programmeringsspråk, inkludert Visual Basic, Visual C++ og Visual J++.
Bruke COM-tillegg
Utvikleren av et COM-tillegg sørger som regel for
installasjonsprogrammer og avinstallasjonprogrammer for tillegget. Kontakt
personen som du fikk tillegget fra for instruksjoner om hvordan du installerer og
bruker det.
Utvikle COM-tillegg
Hvis du er en utvikler, finner du informasjon om
utvikling av COM-tillegg i hjelpen for Visual Basic. Mens du utvikler og tester,
kan du laste inn eller fjerne et COM-tillegg i Excel før du har et fungerende
installasjonsprogram for tillegget ditt.
Automatiseringstillegg
Automatiseringstillegg gjør det mulig å kalle opp automatiserte COM-funksjoner
fra et regneark.
Bruke automatiseringstillegg Utvikleren av et automatiseringstillegg
inkluderer vanligvis installasjons- og avinstallasjonsprogrammer for tillegget.
Kontakt personen som du fikk tillegget fra for instruksjoner om hvordan du
installerer og bruker det. Automatiseringstillegg som er registrert i systemet, er
vanligvis tilgjengelige på Verktøy-menyen.
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Tilleggsprogrammer som leveres med
Microsoft Excel
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Tilleggsprogrammene i følgende tabell installeres som standard på ett av
følgende steder:
Bibl- eller Addins-mappen, eller en av undermappene i mappen Microsoft
Office\Office.
Hvis tilleggsprogrammet du vil ha, ikke er på listen under Tilgjengelige
tillegg i dialogboksen Tillegg, kan du eventuelt installere tillegget fra
webområdet for Microsoft Office.
Nettverksansvarlig for bedriften kan utpeke andre steder for tillegg. Ta kontakt
med administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
Tillegg

Beskrivelse
Legger til analyseverktøy og -funksjoner for økonomisk-,
Analyseverktøy
statistisk- og ingeniørvirksomhet.
Hjelper utviklere å publisere verktøy og funksjoner for
Analyseverktøy
økonomisk, statistisk og teknisk analyse ved hjelp av Analysis
VBA
Toolpak-syntaks.
Veiviser for
Setter inn en formel som lager sammendrag av data i et
betinget
område hvis dataene oppfyller vilkår du angir.
summering
Formaterer verdier som euro, og gir tilgang til
Verktøy for
regnearkfunksjonen EUROKONVERTERING for å omregne
eurovalutaer
valutaer.
Hjelper utviklere med å publisere Microsoft Excel-data til
Internett-hjelper
Word Wide Web ved hjelp av Microsoft Excel 97 Internet
VBA
Assistant-syntaks.
Oppretter en formel som slår opp data i et område ved å bruke
Oppslagsveiviser
en annen kjent verdi i listen.

Tillegget
Problemløser

Beregner løsninger på Hva-skjer-hvis-scenarier basert på
justerbare celler og begrensningsceller.
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Laste inn eller fjerne
tilleggsprogrammer
Microsoft Excel leveres med tre typer tilleggsprogrammer som gir deg tilgang til
valgfrie kommandoer og funksjoner. Excel-tillegg er tilgjengelige når du har
installert Excel eller Microsoft Office og er tilgjengelige på webområdet for
Microsoft Office. Utviklere og løsningsleverandører utformer vanligvis
egendefinerte COM-tillegg (Component Object Model) og
automatiseringstillegg.
Laste inn eller fjerne et tilleggsprogram for Excel
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
Laste inn tillegg
1. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
2. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
3. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
Fjerne et tillegg
1. Fjern merket for tillegget du vil fjerne, i boksen Tilgjengelige tillegg,
og velg OK.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil fjerne tillegget fra menyen, starter du Excel på nytt.
Obs! Tilleggsfilen fjernes ikke fra disken når du laster ut eller
fjerner tilleggsfilen.
Hvis du vil fjerne tillegget fra disken, må du avinstallere det

(Microsoft Office, Microsoft Excel for Windows, Tillegg).
Hvordan?
Hvis du opprinnelig installerte et Microsoft Office-program fra en
nettverksserver eller fra en delt mappe, må du installere eller
fjerne komponenter fra dette stedet. Hvis du installerte Officeprogrammet fra en CD-ROM, og du har tilordnet CD-ROMstasjonen til en ny stasjonsbokstav etter at du installerte Officeprogrammet, kan du installere på nytt fra CD-ROMen. Hvis du
kjører Office-programfiler fra CD-ROMen, må du avinstallere
Office-programmet og deretter installere det på nytt fra CDROMen.
1. Lukk alle programmer.
2. Dobbeltklikk ikonet Legg til / fjern programmer i
Kontrollpanel i Microsoft Windows.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du har installert Office-programmet som en del av
Microsoft Office, velger du Microsoft Office i boksen
Installerte programmer, og velger deretter Endre.
Hvis du installerte Office-programmet individuelt, merker du
navnet på programmet ditt i boksen Installerte
programmer, og velger deretter Endre.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Laste eller fjerne et COM-tillegg
Utviklere Denne prosedyren kan brukes for å laste inn eller fjerne et COMtillegg for testing før det utvikles installasjons- og fjerningsprogrammer for det.
Andre brukere av Microsoft Excel Denne prosedyren gjelder bare for
programvareutviklere. Kontakt systemansvarlig som tilrettela tillegget, hvis du
vil ha informasjon om installasjon og fjerning.
Gjør ett av følgende:

Laste inn et COM-tillegg
1. Velg Verktøylinjer på Vis-menyen og deretter Tilpass.
2. Velg kategorien Kommandoer.
3. Velg Verktøy under Kategorier.
4. Velg COM-tillegg under Kommandoer, og dra utvalget til
verktøylinjen.
5. Klikk COM-tillegg på verktøylinjen hvis du vil se en liste over
tilgjengelige tillegg i dialogboksen COM-tillegg.
Fjerne et COM-tillegg
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil fjerne et tillegg fra minnet, men beholde navnet på
listen, fjerner du merket ved tilleggsnavnet i dialogboksen COMtillegg og velger OK.
Obs! Filen tilleggshenter fjernes ikke fra maskinen når du laster
ut eller fjerner en tilleggshenter.
Hvis du vil fjerne et tillegg både fra listen og disken, velger du
navnet på tillegget og deretter Fjern.
Laste eller fjerne et automatiseringstillegg for Excel
Utviklere Denne prosedyren kan brukes til å laste inn eller fjerne et
automatiseringsprogram før det utvikles installasjons- og fjerningsprogrammer
for det.
Andre brukere av Microsoft Excel Denne prosedyren gjelder bare for
programvareutvikler. Kontakt systemansvarlig som tilrettela tilleggshenteren
hvis du vil ha informasjon om installasjon og fjerning.
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.

2. Gjør ett av følgende:
Laste inn et automatiseringstillegg
1. Velg Automatisering i dialogboksen Tillegg.
2. Velg tillegget du vil ha på listen Tilgjengelige
automatiseringsservere, og velg OK.
Obs! Ikke alle automatiseringsservere på listen kan installeres som
automatiseringstillegg.
3. Hvis du ikke finner tillegget du vil ha i listen, velger du Bla gjennom,
finner tillegget og velger deretter OK.
Fjerne et automatiseringstillegg
Automatiseringstilleggene må fjernes fra registeret. Snakk med
systemansvarlig for å få detaljer.
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Feilsøke tillegg
Microsoft Excel finner ikke tillegget jeg vil bruke.
Kontroller tilleggsfilen på datamaskinen Filen kan ha fått nytt navn eller
har blitt flyttet eller slettet. Tillegg har filtypen XLA (for å se XLA-filtypen, må
du kanskje aktivere visning av filtyper i Windows). Tillegg lagres som standard
på ett av følgende steder:
Bibl-mappen eller en av undermappene i mappen Microsoft Office/Office.
Mappen Dokumenter og
innstillinger/<brukernavn>/Programdata/Microsoft/Addins.
Nettverksansvarlig for bedriften kan utpeke andre steder for tillegg. Ta kontakt
med administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan installere et Microsoft Excel-tillegg på nytt ved å bruke programmet som
du brukte til å installere Microsoft Excel. Hvis du vil finne og laste et tillegg som
ikke er lagret på et av standardstedene, velger du Tillegg på Verktøy-menyen og
deretter Bla gjennom.
Hvis tillegget er lagret på et nettverk, kontrollerer du nettverksstasjonen
Nettverksstasjonen kan være utilgjengelig. Sikre at du kan bruke tillegget når
nettverket er utilgjengelig eller datamaskinen ikke tilkoblet, ved å beholde en
kopi av tillegget på datamaskinen.
Hvis du arbeider på en annen maskin, kontroller den opprinnelige
maskinen Skal tillegget være tilgjengelig på andre maskiner som du bruker,
må du lagre det på den opprinnelige maskinen i mappen Dokumenter og
innstillinger\<brukernavn>\Programdata\Microsoft\Addins. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du arbeider på andre maskiner, kontakt den ansvarlige
for bedriftens datasystemer.
Kontroller med Microsoft Office- eller Microsoft Excel-ansvarlig Den
ansvarlige har kanskje bestemt at tillegget ikke skal være tilgjengelig for
installasjon. Hvis dette er tilfellet, må du kanskje installere Microsoft Office eller

Microsoft Excel på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt
systemansvarlig.
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Oppgradere fra tidligere
produktversjoner
Filformatet for Microsoft Excel 2003 skiller seg ikke fra filformatene i Microsoft
Excel 2002, Excel 2000 og Excel 97, men det skiller seg fra tidligere versjoner.

Bruke Excel 2003-filer med tidligere versjoner av
Excel
Åpne gamle arbeidsbøker i Excel 2003
Endre standard filformat Som standard lagres Excel-arbeidsbøker i det
nyeste filformatet, noe som ble introdusert i Excel 97. Hvis andre du arbeider
sammen med, bruker en tidligere versjon av Excel eller et annet
regnearkprogram, kan du endre standardfilformatet som brukes i Excel 2003 ved
lagring av arbeidsbøker. Hvis for eksempel mange i bedriften bruker Excel
versjon 5.0, kan du lagre arbeidsbøkene som er laget i Excel 2003, i
arbeidsbokformatet til versjon 5.0/95. Alle arbeidsbøker vil bli lagret i dette
formatet med mindre du angir et annet filformat i dialogboksen Lagre som (på
Fil-menyen).
Bruke det doble filformatet Hvis mange av dine arbeidskollegaer fremdels
bruker en tidligere versjon av Excel, men du vil fortsette å bruke Excel 2003formatet og ønsker å dele arbeidsboken med andre, kan du lagre Microsoft Excel
2003-arbeidsbøkene i et spesielt dobbeltformat.
Hva er det doble filformatet?
Arbeidsboken blir lagret i én fil som
inkluderer filformatene fra Excel 97-2000 og Excel 5.0/97. Brukere av
Excel 2003 kan fortsatt arbeide i en arbeidsbok lagret i dobbeltformat uten å
miste noen av funksjonene eller formateringen som er unik for denne
versjonen. Når brukere av Excel 95 åpner arbeidsboken, vises en melding
der det anbefales å bruke filen med skrivebeskyttelse. Hvis brukerne
ignorerer anbefalingen og lagrer arbeidsboken i et annet format enn
dobbeltformatet, går funksjoner og formatering som bare er tilgjengelige i
nyere versjoner av Excel, tapt.
Beskytte arbeidet For å unngå å miste arbeid som er opprettet i den
nyeste versjonen av Excel, kan du beskytte en arbeidsbok mot å bli endret.
Dette kan enten gjøres ved at du krever et passord før arbeidsboken kan
endres, eller ved at du skrivebeskytter arbeidsboken.
Du kan lagre bestemte arbeidsbøker i det doble filformatet ved å bruke
kommandoen Lagre som på Fil-menyen, eller du kan angi det doble filformatet
som standardformat for lagring av alle arbeidsbøker. Arbeidsbøker lagret i

dobbelt filformat, er større enn arbeidsbøker lagret i enkelt filformat.
Åpne og bruke gamle makroer og egendefinerte dialogbokser i Excel 2003
I Excel 2003 kan du åpne filer direkte, selv om de er lagret i tidligere versjoner
av Excel. I Excel 2003 beholdes alle data, formler og formatering som er lagret i
tidligere versjoner, med unntak av lydmerknader i celler.
Excel 2003 støtter makroer fra Excel 2000, Excel 97 og Excel 95 som er laget
ved hjelp av Visual Basic for Applications. Hvis du vil ha informasjon om
kompatibilitetsforholdet mellom makroer laget i Excel 95 og Excel 2003, klikker
du Microsoft Office Online på Hjelp-menyen i Excel 2003. .
I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre makroer som er laget i Visual
Basic for Applications, eller XLM-makroer for å kunne kjøre dem i Excel 2003.
Du kan imidlertid ikke lage nye XLM-makroer i Microsoft Excel 2003. Du
finner mer informasjon om oppgradering av makroer, i Microsoft Office 2003
Resource Kit.
Slik skaffer du deg Microsoft Office 2003 Resource Kit
Microsoft Office 2003 Resource Kit er den altomfattende håndboken med
informasjon om hvordan du installerer, konfigurerer og gir brukerstøtte for
Microsoft Office i din organisasjon. Den er beregnet på systemansvarlige,
konsulenter og erfarne brukere. Håndboken inneholder alt du trenger å vite,
enten du kjører Microsoft Office under Microsoft Windows 98, Windows 2000
eller på Macintosh.
Du kan få kjøpt Office Resource Kit overalt der datahåndbøker selges, eller du
kan bestille den direkte fra Microsoft Press eller elektronisk fra webområdet for
Microsoft Office Resource Kit.
Hvis du vil finne ut hvor din nærmeste kilde til produkter fra Microsoft Press
befinner seg, kan du besøke webområdet for Microsoft Press eller ta kontakt
med det lokale Microsoft-kontoret.
Når du vil lage nye makroer i Excel 2003 , kan du registrere dem i Visual Basic
for Applications, eller skrive dem ved hjelp av Microsoft Visual Basicredigering.

Hvis du brukte dialogark i Excel 95
I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre dialogarkene for å kunne kjøre
dem i Excel 2003 .
Når du vil lage en ny egendefinert dialogboks i Excel 2003, velger du
kommandoen Brukerskjema på Sett inn-menyen i Visual Basic-redigering.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager egendefinerte dialogbokser
ved hjelp av brukerskjemaer, se Hjelp for Visual Basic.
Vanlige spørsmål om oppgradering fra Excel 2000

Hva har skjedd med Map-verktøyet?
Map-verktøyet er ikke lenger tilgjengelig i Excel 2003 . Det kan være du ikke
kan åpne filer som er opprettet med Map-verktøyet med mindre du har en
tidligere versjon av Microsoft Office installert på maskinen.

Er tallformateringen endret?
Excel 2003 introduserer tallformatering for internasjonale språk.

Hvor ligger de gamle malene?
Enkelte maler fra tidligere versjoner av Excel er tilgjengelige i malgalleriet på
webområdet for Microsoft Office. Excel 2003 inneholder et nytt sett med maler.

Hvorfor er noen av de gamle tilleggene tilgjengelige i produktet,
mens andre ikke er det?
Enkelte tillegg fra tidligere versjoner av produktet kan lastes ned fra webområdet
for Microsoft Office.

Hvorfor er det noen av makroene som ikke vil kjøre?
Standard sikkerhetsinnstilling for makroer er endret til Høy, noe som betyr at
usignerte makroer automatisk deaktiveres. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene
eller få makroene signert slik at de kan kjøres.

Hva betyr den grønne trekanten i hjørnet av cellen?
Den grønne trekanten er formelkontrollen som vises når du merker en celle som
inneholder en formelfeil. Du kan rette feil ved å bruke alternativene som vises,
eller du kan ignorere den. Hvis du velger å ignorere en feil, blir den ikke vist
neste gang du kontrollerer for feil. Du kan imidlertid tilbakestille alle feil du har
ignorert, slik at de vises på nytt.

Hva betyr knappen som noen ganger vises i regnearket når jeg
utfører bestemte handlinger?
Enkelte ganger blir knapper vist når du arbeider i dokumentet. Knappene
Alternativer for Autokorrektur , Alternativer for innliming ,
Alternativer for innsetting
og Autofyllalternativer
har
alternativer du kan velge uten å klikke en knapp på en verktøylinje eller åpne en
dialogboks.
Vanlige spørsmål om oppgradering fra Excel 97

Hva skjedde med Office-hjelperen?
Office-hjelperen flyter nå rundt på skjermen utenfor et vindu. Hjelperen bruker
mindre plass på skjermen, samtidig som den gir hjelp når du trenger det. Hvis du
ikke liker hjelperen, kan du deaktivere den permanent og bruke
stikkordregisteret eller innholdsfortegnelsen i Hjelp.

Hva har skjedd med menyene og verktøylinjene?
Bare de elementene du bruker oftest, er tydelig fremhevet på de nye tilpassede
menyene og verktøylinjene.
Du kan lett utvide menyene slik at alle kommandoene vises. Etter at du har
klikket en kommando, kommer den frem på den tilpassede menyen. Hvis du vil
vise alle kommandoene på menyer, kan du deaktivere kortmenyene. Velg
Tilpass på Verktøy-menyen. I kategorien Alternativer merker du av for Vis
alltid fullstendige menyer.
Verktøylinjer deler plass på en enkelt rad på skjermen, slik at du får mer plass til

arbeidet ditt. Du kan velge å vise standardverktøylinjen og
formateringsverktøylinjen på to rader. Velg Tilpass på Verktøy-menyen. I
kategorien Alternativer merker du av for Vis verktøylinjene Standard og
Formatering på to rader. Når du klikker en knapp på en verktøylinje, blir
denne knappen automatisk lagt inn på de tilpassede verktøylinjene på skjermen.
Det er enkelt å tilpasse verktøylinjer ved å dra kommandokontroller til dem.

Hvorfor får jeg spørsmål om jeg vil installere enkelte funksjoner
når jeg bruker dem?
For å spare diskplass og forbedre ytelsen er det enkelte funksjoner som ikke blir
installert når du velger kommandoen Installer nå under installasjonen. Når du
bruker Excel 2003, ser du kanskje snarveier, ikoner og kommandoer for
programmer og komponenter som ikke ble installert. Når du trenger disse
funksjonene, klikker du ganske enkelt en kommando, og ved hjelp av Excel
2003, installeres programmet eller komponenten.

Hva skjedde med Åpne fil og Lagre fil?
Dialogboksene Åpne og Lagre er blitt forbedret, og du kan nå se flere filer
samtidig. Du kan bruke den nye Plasseringer-linjen for å gå til mapper og
plasseringer du bruker mest. Klikk Logg hvis du vil se de siste 20 til 50
dokumentene og mappene du har arbeidet med, eller klikk Tilbake-knappen
på verktøylinjen for å gå tilbake til mapper du nylig har vært innom.

Hvorfor tar det lengre tid å åpne noen filer?
For å sikre at tallene i arbeidsbøkene dine alltid beregnes riktig, beregner Excel
2003 en arbeidsbok på nytt hver gang den åpnes. Dette innebærer at det kan ta
lengre tid enn du er vant til å åpne en fil som er lagret i en tidligere versjon av
Excel. Hvis du lagrer arbeidsboken i et Excel 2003-format, åpnes den raskere
neste gang.

Er tallformateringen endret på noen måte?
Flere tallformater er nå tilgjengelig med valutasymbolet for euro . Flere
dataformater inneholder formater som viser firesifrede årstall.

Hvorfor er uthevingen ved merking annerledes?
Når du merker celler med farget tekst, forblir fargen den samme i stedet for å
vises i et omvendt fargeutvalg. Når du arbeider med det merkede området og
endrer skriftfargen eller fargen på celleformateringen, er det enklere å vise den
nye fargen etter at du har gjort endringer.

Hva er skjedd med kommandoen Lagre som HTML?
Kommandoen Lagre som webside erstatter kommandoen Lagre som HTML.
Når du velger kommandoen Lagre som webside, kan du nå velge om du vil
lagre hele arbeidsboken som en webside eller bare deler av en arbeidsbok. Hvis
du velger Publiser, får du flere alternativer, for eksempel om du vil lagre det
merkede området som et interaktivt regneark som kan brukes på en webside.

Hva er skjedd med veiviseren for pivottabellrapport?
I stedet for å bruke en veiviser til å utforme pivottabellrapporten, kan du nå
utforme rapporten direkte på regnearket med pivoteringsveiviseren og veiviseren
for pivotdiagramrapport, ved å dra feltene fra verktøylinjen til slippområdene.

Hvorfor skriver Excel plutselig inn tall og formatering for meg?
Excel 2003 utvider formatering og formler i lister automatisk, og gjør denne
vanlige oppgaven enklere.

Kan jeg kjøre Lotus-makroer i Excel 2003?
Makroer som er laget i Lotus 1-2-3 eller Quattro Pro, kan ikke kjøres i Excel
2003. Du kan skrive om eventuelle makroer du trenger i Microsoft Visual Basic
for Applications. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver makrokode i
Excel, se Hjelp for Visual Basic.
Vanlige spørsmål om oppgradering fra Excel 95

Hvordan setter du inn et diagram på et eget ark?
Når du velger Diagram på Sett inn-menyen, startes diagramveiviseren. I trinn 4

av diagramveiviseren, kan du bestemme om diagrammet skal settes inn som et
innebygd objekt på regnearket eller plasseres på et eget diagramark. Du kan
fortsatt opprette et diagramark som har standard diagramtype og formatering ved
å trykke F11.

Hvorfor tar det lengre tid å åpne noen filer?
For å sikre at tallene i arbeidsbøkene dine alltid beregnes riktig, beregner Excel
2003 en arbeidsbok på nytt hver gang den åpnes. Dette innebærer at det kan ta
lengre tid enn du er vant til å åpne en fil som er lagret i en tidligere versjon av
Excel. Hvis du lagrer arbeidsboken i Excel 2003-format, åpnes den raskere neste
gang.

Hvor er svarveiviseren og tipsveiviseren?
Office-hjelperen erstatter tipsveiviseren fra Excel 5.0 og Excel 95, og bruker
IntelliSense-teknologien fra Excel 95. Når du trenger Hjelp, klikker du bare
knappen Hjelp for Microsoft Excel
og skriver inn spørsmålet ditt med dine
egne ord. Hvis en gul lyspære vises sammen med Office-hjelperen, kan du
klikke lyspæren for å vise et tips.

Hva har skjedd med menyene og verktøylinjene?
Bare de elementene du bruker oftest, er tydelig fremhevet på de nye tilpassede
menyene og verktøylinjene.
Du kan lett utvide menyene slik at alle kommandoene vises. Etter at du har
klikket en kommando, kommer den frem på den tilpassede menyen. Hvis du vil
vise alle kommandoene på menyene, kan du deaktivere kortmenyene. Velg
Tilpass på Verktøy-menyen. I kategorien Alternativer merker du av for Vis
alltid fullstendige menyer.
Verktøylinjer deler plass på en enkelt rad på skjermen, slik at du får mer plass til
arbeidet ditt. Du kan velge å vise standardverktøylinjen og
formateringsverktøylinjen på to rader. Velg Tilpass på Verktøy-menyen. I
kategorien Alternativer merker du av for Vis verktøylinjene Standard og
Formatering på to rader. Når du klikker en knapp på en verktøylinje, blir
denne knappen automatisk lagt inn på de tilpassede verktøylinjene på skjermen.

Det er enkelt å tilpasse verktøylinjer ved å dra kommandokontroller til dem.

Hvorfor får jeg spørsmål om jeg vil installere enkelte funksjoner
når jeg bruker dem?
For å spare diskplass og forbedre ytelsen er det enkelte funksjoner som ikke blir
installert når du velger kommandoen Installer nå under installasjonen. Når du
bruker Excel 2003, ser du kanskje snarveier, ikoner og kommandoer for
programmer og komponenter som ikke ble installert. Når du trenger disse
funksjonene, klikker du ganske enkelt en kommando, og ved hjelp av Excel
2003 installeres programmet eller komponenten.

Hva skjedde med Åpne fil og Lagre fil?
Dialogboksene Åpne og Lagre er blitt forbedret, og du kan nå se flere filer
samtidig. Du kan bruke den nye Plasseringer-linjen for å gå til mapper og
plasseringer du bruker mest. Klikk Logg hvis du vil se de siste 20 til 50
dokumentene og mappene du har arbeidet med, eller klikk Tilbake-knappen
på verktøylinjen for å gå tilbake til mapper du nylig har vært innom.

Hva har skjedd med cellemerknader?
Cellemerknadsfunksjonen har blitt forbedret i denne versjonen. Når du vil lage
en cellemerknad, velger du Merknad på Sett inn-menyen. Du kan vise
cellemerknadene ved å peke på en celle som har en merknadsindikator (en rød
trekant) i øvre høyre hjørne av cellen.

Hvor er infovinduet?
Infovinduet er en funksjon som ikke er tatt med i Microsoft Excel 2003. Hvis du
vil finne cellene som danner datagrunnlaget for formler, kan du bruke
revisjonsverktøylinjen. Hvis du har lagt inn en merknad i en celle, peker du
bare på cellen for å vise merknaden.

Kommandoen Delt liste står ikke på Fil-menyen. Hvordan kan jeg
dele en liste i Excel 2003?
I Excel 95 kunne du dele lister med begrenset funksjonalitet for flere brukere

som ville arbeide samtidig på samme arbeidsbok. I Excel 2003 har du mulighet
til å dele arbeidsbøker. Da kan du opprette og redigere formler, endre
formatering, lage og endre diagrammer, og til og med tilføye flere regneark.
Hvis du vil dele en arbeidsbok, velger du Del arbeidsbok på Verktøy-menyen.

Er tallformateringen endret på noen måte?
Flere tallformater er nå tilgjengelig med valutasymbolet for euro . Flere
dataformater inneholder formater som viser firesifrede årstall.

Hvorfor er uthevingen ved merking annerledes?
Når du merker celler med farget tekst, forblir fargen den samme i stedet for at
teksten vises i et omvendt fargeutvalg. Når du arbeider med det merkede
området og endrer skriftfargen eller fargen på celleformateringen, er det enklere
å vise den nye fargen etter at du har gjort endringer.

Hva har skjedd med lydmerknadene mine?
Excel 2003 støtter ikke lydmerknader.

Hvordan starter jeg pivoteringsveiviseren?
Bruk kommandoen Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen når
du vil starte pivoteringsveiviseren. I stedet for å bruke denne veiviseren til å
utforme en pivottabellrapport, kan du nå utforme rapporten direkte i regnearket
ved å dra feltene fra verktøylinjen til slippområdene.

Visningsbehandling står ikke på Vis-menyen. Hvordan lager jeg
egendefinerte visninger?
Hvis du vil lagre en egendefinert visning av arbeidsboken eller bytte til en annen
visning, velger du Egendefinert visning på Vis-menyen. Egendefinert visning er
nå integrert i Excel og krever ikke lenger et tilleggsprogram.

Kan jeg kjøre Lotus-makroer i Excel 2003?
Makroer som er laget i Lotus 1-2-3 eller Quattro Pro, kan ikke kjøres i Excel

2003. Du kan skrive om eventuelle makroer du trenger i Microsoft Visual Basic
for Applications. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver makrokode i
Excel, se Hjelp for Visual Basic.

Vis alt

Lage en ny arbeidsbok
Gjør ett av følgende:
Opprett en ny, tom arbeidsbok
Velg Ny på Fil-menyen, og velg deretter Tom arbeidsbok i oppgaveruten Ny
arbeidsbok.
Opprett en ny arbeidsbok basert på en standard arbeidsbokmal
Velg Ny

på standardverktøylinjen.

Obs! Standard arbeidsbokmal ligger vanligvis på C:\Programfiler\Microsoft
Office\Office11\XLStart.
Opprett en arbeidsbok basert på en annen mal
1. Klikk Ny på Fil-menyen.
2. Klikk På min datamaskin i oppgaveruten Ny arbeidsbok.
3. I Maler-dialogboksen klikker du kategorien Regnearkløsninger som viser
egendefinerte maler, og deretter dobbeltklikker du malen for den typen
arbeidsbok du vil opprette.
4. Du kan også klikke Skjemamaler på Office Online for å få flere
arbeidsbokmaler.
Obs! Hvis du ikke ser malen du ønsker, i dialogboksen Ny, må du kontrollere at
malene er installert og ligger i riktig mappe.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med å åpne
filer
Jeg får ikke til å åpne en fil.
Filen kan være skadet
Filen som du prøver å åpne, kan være skadet. Det kan hende at Microsoft Officeprogrammet lar deg prøve å gjenopprette tekst fra den skadede filen eller hvis
gjenoppretting ikke fungerer, kan du slette den skadede filen og åpne en
sikkerhetskopi.
Hvordan?
1. Hvis Microsoft Office-programmet som du bruker, ikke svarer,
gjenoppretter du programmet.
Hvordan?
1. På Start-menyen i Microsoft Windows klikker du Programmer,
Microsoft Office-verktøy og deretter Gjenoppretting av Microsoft
Office-program.
2. Klikk programmet eller dokumentet som ikke svarer, i Programlisten.
3. Gjør ett av følgende:
Klikk Gjenopprett program eller Start program på nytt hvis
du vil prøve å gjenopprette filene du arbeidet med.
Klikk Avslutt program hvis du vil lukke programmet og miste
de siste endringene i filen.
4. Feilen som forårsaket problemet, kan rapporteres til Microsoft slik at

fremtidige versjoner av programmet forbedres. Klikk Send
feilrapport eller Ikke send.
2. Åpne Office-programmet.
3. Gå gjennom filene som er oppført i oppgaveruten for
Dokumentgjenoppretting, og velg hvilke du vil beholde.
Hvordan?
Hvis filen har [Gjenopprettet] i tittelen, er det vanligvis en fil som
inneholder flere nylige endringer enn en fil med [Opprinnelig] i
tittelen.
Hvis du vil vise reparasjonene som ble gjort i filen, velger du filen i
oppgaveruten for Dokumentgjenoppretting, klikker pilen ved siden
av filnavnet, og deretter klikker du Vis reparasjoner.
Hvis du vil gå gjennom versjonene som ble gjenopprettet, åpner du
alle versjonene og lagrer den beste.
4. For hver fil du vil beholde, velger du filen i oppgaveruten for
Dokumentgjenoppretting, klikker filen ved siden av filnavnet og deretter
gjør du ett av følgende:
Klikk Åpne for å arbeide med filen.
Klikk Lagre som for å lagre filen, og skriv deretter inn et navn for
filen. Som standard er filen lagret i samme mappe som den
opprinnelige filen. Hvis du bruker det samme navnet som den
opprinnelige filen, overskrives den opprinnelige filen. Når det vises en
melding som spør om du vil erstatte den eksisterende filen, (med
endringene du gjorde helt opp til siste gang du lagret filen), klikker du
Ja.
5. Klikk Lukk i oppgaveruten Dokumentgjenoppretting når du har åpnet og
lagret alle filene du vil beholde.
Filnavnet kan være for langt

Filnavnet og banenavnet kan ikke overskride 223 tegn. Gjør ett av følgende:
Forkort filnavnet.
Flytte filen til en annen mappe som forkorter banenavnet.
Prøv å åpne filen på nytt.
Disken som filen er på, kan være for full
Prøv å flytte filene til en annen disk for å gjøre mer plass tilgjengelig.
Filen jeg ser etter, er ikke ført opp i Åpne-dialogboksen.
Kontroller filtypen
Kontroller at du har valgt den riktige filtypen i Filtype-boksen. Du kan også
bruke *.* for å vise alle filene.
Foreta et søk
Skriv inn navnet på filen i Filnavn-boksen, klikk Verktøy og klikk deretter Søk.
Velg vilkårene og klikk deretter Søk i Åpne-dialogboksen.
Kontroller søkevilkårene
Når du foretar et søk, må du passe på at oppføringene i Søk-dialogboksen er
riktige for filene du søker etter. Klikk Gjenopprett hvis du vil fjerne alle
gjeldende søkevilkår bortsett fra filområde og tilbakestille til standard
filtype.
Kontroller at du ser på den riktige stasjonen og i den riktige mappen. Hvis
du ikke vet navnet på mappen, kan du søke i alle mapper og undermapper
ved å velge den riktige stasjonen i Søk in.
Kontroller nettverksforbindelsen
Hvis du ser etter en fil på et nettverk og nettverksstasjonen ikke vises i Åpnedialogboksen under Søk i, gjør du følgende:

1. Klikk Verktøy og klikk deretter Koble til nettverksstasjon.
2. Klikk stasjonsbokstaven du vil bruke for å koble til et nettverk, i Stasjonboksen.
3. Skriv inn banen der filen ligger på nettverket, i Mappe-boksen.
Tips!
Du kan også se etter filer på nettverket på en nettverkstasjon hvis nettverket
støtter UNC. Bare skriv inn UNC-banen i Filnavn-boksen i Åpnedialogboksen. Skriv for eksempel inn planer\dokumenter.
Søk på nettverket eller på weben
Hvis du ser etter filer på webserver, skriver du inn mappebanen i Filnavnboksen i Åpne-dialogboksen. Skriv for eksempel inn http://minserver/felles/.
Passordet jeg skriver inn for å åpne filen, virker ikke.
Pass på at du skriver inn riktig brukernavn og passord, og at CAPS LOCK ikke
er slått på. Hvis du fremdeles ikke får tilgang til nettverksserveren, må du ta
kontakt med nettverksansvarlig.
Snarveien til filen virker ikke lenger.
Det kan hende at filen har fått nytt navn eller er blitt slettet.
Snarveien virker ikke hvis det er foretatt endringer på filnavnet eller filtypen.
Bruk Søk-funksjonen for å se etter filer som har liknende navn eller som ble
opprettet eller endret på samme dato som filen du prøver å åpne.
Hvordan?
1. Klikk Åpne

.

2. Klikk Verktøy i Åpne-dialogboksen, og klikk deretter Søk.

3. Gjør ett av følgende:
Søk etter en fil som inneholder bestemt tekst
Du kan finne en fil som inneholder tekst i tittelen, innholdet eller
egenskapene.
1. Skriv inn teksten du vil søke etter i Microsoft Office-filer, websider og
Microsoft Outlook-elementer i Søketekst-boksen i kategorien
Grunnleggende.
Tips!
Du kan bruke jokertegn i Søketekst-boksen. Skriv inn et
spørsmålstegn (?) som svarer til et hvilket som helst enkelttegn eller
skriv inn en stjerne (*) som svarer til hvilket som helst antall tegn. For
eksempel s?t finner "satt" og "sett", s*d finner "sin" og "standarden."
2. Velg en eller flere stasjoner, mapper, webområder eller Outlookpostbokser i Søk i-boksen hvis du vil begrense hvor du søker. Velg
Overalt hvis du vil søke overalt. Hvis du vil angi en enkel plassering,
skriver du det direkte inn i Søk i-boksen.
3. Velg typer elementer som du vil finne i boksen Resultater skal være
hvis du vil begrense typen søkeresultater. Velg Hva som helst hvis du
vil finne alle filtyper, websider og Outlook-elementer.
4. Klikk Søk.
Tips!
Klikk kommandoknappen etter elementet og velg deretter Egenskaper
for å vise alle egenskapene til elementet du har funnet.
Søke etter en fil basert på en eller flere egenskaper
1. Skriv inn et eller flere søkevilkår i Avansert-kategorien.
Hvordan?

1. Velg en egenskap fra listen eller skriv inn et egenskapsnavn i
Egenskap-boksen. Egenskap-boksen viser de tilgjengelige
egenskapene i dokumentet som er åpne for øyeblikket.
Tips!
Du kan bruke jokertegn i Egenskap-boksen. Skriv inn et
spørsmålstegn (?) som svarer til et hvilket som helst enkelttegn
eller skriv inn en stjerne (*) som svarer til hvilket som helst antall
tegn. For eksempel s?t finner "satt" og "sett", s*d finner "sin" og
"standarden."
2. Velg en betingelse fra listen eller skriv inn en betingelse i,
Betingelse-boksen.
3. Skriv inn verdien som skal tilknyttes betingelsen i Verdi-boksen.
4. Klikk Og for å legge til et vilkår som må være sant i tillegg til
forrige vilkår hvis forrige søkevilkår eksisterer. Klikk Eller hvis
du vil legge til et vilkår som er tilstrekkelig uten å ta hensyn til
tidligere vilkår.
5. Klikk Legg til hvis du vil legge til et søkevilkår.
Obs! Legg til-knappen er ikke tilgjengelig hvis verdien er
ugyldig for betingelsen eller egenskapen.
2. Velg en eller flere stasjoner, mapper, webområder eller Outlookpostbokser i Søk i-boksen hvis du vil begrense hvor du søker. Velg
Overalt hvis du vil søke overalt. Hvis du vil angi en enkel stasjon,
mappe eller webområde, skriver du det direkte inn i Søk i-boksen.
3. Velg typer filer, websider og Outlook-elementer som du vil finne i
Resultater skal være-boksen hvis du vil begrense typen
søkeresultater. Velg Hva som helst hvis du vil finne alle typer filer og
elementer.
4. Klikk Søk.

Tips!
Klikk kommandoknappen etter elementet og velg deretter Egenskaper
for å vise alle egenskapene til elementet du har funnet.
Det kan hende at filen er midlertidig utilgjengelig.
Hvis filen er plassert på en nettverksserver, må du ta kontakt med
nettverksansvarlig for å finne ut om serverstasjonen er utilgjengelig.
Hvis filen er plassert på et flyttbart media, for eksempel diskett, må du
kontrollere at mediet med målfilen er satt inn skikkelig i stasjonen eller
enheten.
Når jeg åpner en webside i Excel, vises ingenting.
Hvis du bruker Microsoft Excel til å åpne en webside som ikke var opprettet i
Excel, men ingenting skjer, kan det hende at websiden inneholder en rammeside.
En enkel webside kan deles inn i deler som hver viser atskilte websider. Hver av
disse delene kalles en ramme. Beholderen som er vert for rammegruppen, kalles
en rammeside. Du kan ikke åpne en webside som inneholder en rammeside i
Excel.
Hvis du vet hvordan du arbeider med HTML-kildekode, kan du bruke et HTMLredigeringsprogram til å kopiere informasjonen du vil ha uten rammeside-koden,
til en ny fil og deretter åpne den nye filen i Excel.
Arbeidsboken åpnes med en begrensning om at den er skrivebeskyttet.
Ett eller begge av følgende kan være sant.
Personen som opprettet arbeidsboken kan ha angitt en begrensning slik at
arbeidsboken bare kan åpnes som skrivebeskyttet. Kontakt personen som
opprettet arbeidsboken, hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis du prøver å bruke en tidligere versjon enn Microsoft Excel 97 til å
åpne en arbeidsbok fra Excel 2000 eller senere, vises arbeidsboken som
passordbeskyttet slik at den bare kan åpnes med skrivebeskyttelse. Bruk
Excel 97 eller senere hvis du vil åpne og lagre arbeidsboken.

Når jeg starter Excel ved å bruke en snarvei eller et ikon, er ikke standard
arbeidsmappe riktig.
Hvis du starter Microsoft Excel ved å bruke en snarvei, kan det hende at den
angitte arbeidsmappen for snarveien ikke brukes. (Dette er plasseringen du
angav ved å høyreklikke snarveisikonet, klikke Egenskaper på hurtigmenyen og
fylle inn plasseringen i Start i-boksen Snarvei-kategorien.) Hvis en mappe er
angitt i Standard filplassering-boksen i Generelt-kategorien i Alternativerdialogboksen (Verktøy-menyen), brukes denne plasseringen som arbeidsmappen
i Excel.

Endre standard arbeidsmappe
Med denne prosedyren angir du standardmapper for åpning og lagring av
Microsoft Excel-filer.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
2. Skriv inn banen til mappen du vil vise som standard arbeidsmappe, i boksen
Standard filplassering.
Skriv for eksempel c:\arbeid.

Vise, skjule eller endre listen over
nylig brukte arbeidsbøker på Filmenyen
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
2. Merk av for eller fjern merket for Liste over nylig brukte filer.
3. Hvis du vil endre antall filer som er oppført i listen på menyen, velger du
antall oppføringer.
Obs! Bare filer du åpner og lagrer etter at du har merket av for alternativet, blir
oppført i listen på Fil-menyen.
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Angi eller fjerne skrivebeskyttelse for
en arbeidsbokfil
Anbefale at en fil åpnes med skrivebeskyttelse
Når du angir dette alternativet, får brukere en anbefaling om å åpne filen med
skrivebeskyttelse når de åpner den. Dette hindrer ikke brukere fra å åpne filen
med lese- og skrivetilgang slik at de kan redigere og lagre endringer.
1. Velg Lagre som på Fil-menyen.
2. I dialogboksen Lagre som på Fil-menyen velger du Generelle
alternativer.
3. Merk av for Skrivebeskyttelse anbefales, og velg deretter OK.
4. Velg Lagre.
5. Hvis du blir bedt om det, velger du Ja for å erstatte den eksisterende
arbeidsboken.
Gjøre en arbeidsbokfil skrivebeskyttet
1. På Start-menyen i Windows velger du Programmer, Tilbehør, og deretter
velger du Utforsker.
2. I vinduet Utforsker åpner du stasjonen eller mappen som inneholder filen.
3. Merk filnavnet.
4. Velg Egenskaper på Fil-menyen.
5. Velg kategorien Generelt.
6. Merk av for Skrivebeskyttet.
Gjøre slik at en arbeidsbokfil har lese- og skrivetilgang
1. På Start-menyen i Windows velger du Programmer, Tilbehør, og deretter
velger du Utforsker.
2. I vinduet Utforsker åpner du stasjonen eller mappen som inneholder filen.
3. Merk filnavnet.
4. Velg Egenskaper på Fil-menyen.
5. Velg kategorien Generelt.

6. Fjern merket for Skrivebeskyttet.
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Opprette egendefinerte filegenskaper
Opprette egendefinerte filegenskaper for den aktive arbeidsboken
1. Velg Egenskaper på Fil-menyen.
2. Klikk kategorien Egendefinert.
3. Skriv et navn på den egendefinerte egenskapen i boksen Navn, eller velg et
navn fra listen.
4. Velg den egenskapstypen du vil ha, i boksen Type.
5. Skriv inn en verdi for egenskapen i boksen Verdi. Verdien du skriver inn,
må stemme overens med valget i boksen Type. Hvis du for eksempel har
valgt Tall i boksen Type, må du skrive inn et tall i boksen Verdi. Verdier
som ikke har riktig egenskapstype, blir lagret som tekst.
6. Velg Legg til.
Opprette egendefinerte filegenskaper koblet til innholdet i den aktive
arbeidsboken
1. Du må gi navn til cellen eller celleområdet du vil koble egenskapen til. Hvis
du ikke gjør det, vil alternativet Koble til innhold være utilgjengelig.
Hvordan?
1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte området du vil gi
navn til.
2. Klikk i boksen Navn til venstre på formellinjen
.

Navneboks
3. Skriv inn navnet på cellene.
4. Trykk ENTER.
Obs! Du kan ikke gi navn til en celle mens du endrer innholdet i den.
2. Velg Egenskaper på Fil-menyen.

3.
4.
5.
6.

Velg kategorien Egendefinert.
I Navn-boksen skriver du inn et navn på den egendefinerte egenskapen.
Merk av for Koble til innhold.
I Kilde-boksen velger du det definerte innholdet du vil koble til. Velg
deretter Legg til.

Obs! Når en kobling brytes, for eksempel når en celle eller et celleområde
fjernes fra arbeidsboken, beholder filegenskapen dataene som sist ble lagret i
cellen eller celleområdet.

Endre standard filformat for lagring
av arbeidsbøker
Arbeidsbøker lagres i gjeldende Microsoft Excel-format hvis ikke noe annet er
angitt. Hvis du arbeider sammen med andre, som bruker tidligere versjoner av
Microsoft Excel eller andre regnearkprogrammer, kan du bruke et annet format
som standard for lagring av arbeidsbøker.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Overgang.
2. Velg formatet du vil bruke, i boksen Lagre Excel-filer som.
Merknader
Når du har angitt et standard filformat, lagres alle nye arbeidsbøker i dette
formatet med mindre du angir et annet format i dialogboksen Lagre som
når du lagrer en arbeidsbok.
Enkelte funksjoner og formateringer vil kanskje ikke være tilgjengelig hvis
du lagrer den i filformatet til en tidligere versjon av Microsoft Excel, eller i
formatet til et annet regnearkprogram.

Vise Egenskaper-dialogboksen når du
lagrere arbeidsbøker
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
2. Merk av for Spør om filegenskaper.

Lagre en arbeidsbok i et annet
filformat
Viktig! Hvis du lagrer en arbeidsbok som er opprettet i Microsoft Excel i et
annet filformat, vil formatering og funksjoner som er unike for Excel, gå tapt.
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne arbeidsboken du vil lagre for bruk i et annet program.
Velg Lagre som på Fil-menyen.
Skriv inn et nytt navn på arbeidsboken i boksen Filnavn.
Velg et filformat du vet du kan åpne i det andre programmet i listen Filtype.
Velg Lagre.
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Lagre arbeidsbøker i et ordnet
arbeidsområde
Når du åpner en arbeidsområdefil, åpner Microsoft Excel hver arbeidsbok som er
lagret i arbeidsområdet.
1. Åpne arbeidsbøkene du vil lagre i arbeidsområdet.
2. Endre størrelse på og ordne arbeidsbokvinduene slik du vil at de skal vises
når du åpner arbeidsområdet.
3. Velg Lagre arbeidsområde på Fil-menyen.
4. Skriv inn et navn for arbeidsområdefilen i boksen Filnavn.
Tips!
Hvis du vil åpne arbeidsbøkene hver gang du starter Excel, lagrer du
arbeidsområdefilen i en alternativ oppstartsmappe. Du lagrer bare
arbeidsområdefilen, ikke arbeidsbokfilene, i den alternative oppstartsmappen.
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Feilsøking ved lagring og lukking av
filer
Når jeg lagrer en fil, lagres den med tilleggsfiltypen XLS.
Når du lagrer en fil med en annen filtypeangivelse enn det som er standard for
filtypen, legges standardfiltypen automatisk til filnavnet i Microsoft Officeprogrammene. Et filnavn for en Microsoft PowerPoint-presentasjon kan for
eksempel vises som Budsjett.abc.ppt. Hvis du vil lagre filen med en annen
filtypeangivelse enn standard, må du sette hele filnavnet i anførselstegn - for
eksempel "Budsjett.abc".
Filen jeg lagret, inneholder to punktum i filnavnet.
I Microsoft Windows kan filnavn inneholde enkelte skilletegn, for eksempel
komma eller punktum. Når du lagrer en fil med et filnavn som slutter på
punktum, for eksempel Salg., blir det i Microsoft Office lagt til et punktum og
standard filtype på slutten av filnavnet, i tillegg til det punktumet som allerede er
satt inn som en del av filnavnet. Et Microsoft Word-dokument som lagres med
navnet Salg., vil for eksempel vises som Salg..doc. Når du lagrer en fil med
standard filtype, er det ikke nødvendig å skrive inn et punktum etter filnavnet. I
Office-programmer legges punktumet alltid til sammen med standard filtype.
Filformatet jeg vil ha, vises ikke i dialogboksen Lagre som.
Kontroller at filformatet du vil bruke, er tilgjengelig i Microsoft Excel, og at det
er installert på maskinen.
Når jeg prøver å lagre endringer, får jeg en melding om at arbeidsboken er
skrivebeskyttet.
Du kan ikke gjøre endringer i en skrivebeskyttet fil. Hvis du vil lagre
endringene, må du lagre filen med et nytt navn ved hjelp av kommandoen Lagre
som på Fil-menyen. Du kan bruke det samme navnet hvis du lagrer filen i en ny
eller annen mappe.

Jeg angav brukernavnet og passordet, men får allikevel ikke tilgang til en
nettverksstasjon.
Pass på at du skriver inn riktig brukernavn og passord, og at CAPS LOCK ikke
er aktivert. Hvis du fremdeles ikke får tilgang til nettverksserveren, må du ta
kontakt med nettverksansvarlig.
Når jeg lagrer i dBASE-format, mangler noen av dataene.
Obs! Hvis du lagrer et Microsoft Excel-regneark i dBASE-format (DB2, DB3
eller DB4), og regnearket inneholder et område som har navnet "Database", blir
bare data i det navngitte området lagret i dBASE-filen. Hvis du legger inn nye
poster etter at du har gitt området et navn, må du omdefinere databaseområdet
slik at det omfatter de nye postene før du lagrer arket i dBASE-format.
Hvis det ikke finnes et område som har navnet "Database" i arket, blir bare data i
det gjeldende området konvertert. Hvis den første raden med data inneholder
tekst, brukes den som overskriftsrad til å definere feltnavn i Microsoft Excel.
Hvis den første raden bare inneholder tall, opprettes det feltnavn som N1, N2 og
så videre.
Kontroller at tegnstrenger er kortere enn kolonnebredden Når du lagrer
data i dBASE-format, tilordner Microsoft Excel en datatype til hvert felt
(kolonne med data). Denne er basert på feltdataene i den første posten i
databaseområdet eller det gjeldende området.
Hvis et felt i den første posten inneholder tekst, tilordnes dette feltet datatypen
tegn, og tall som finnes i andre rader i feltet, omgjøres til tegnstrenger. Lengden
på strengen bestemmes av feltets kolonnebredde. Tegnstrenger som er lengre enn
kolonnebredden, blir avkortet i dBASE. For å forhindre at du mister data, bør du
merke området du vil konvertere i Microsoft Excel og bruke en skrift med fast
avstand mellom tegnene, som for eksempel Courier. Du kan angi en
kolonnestørrelse som viser alle data ved å velge Kolonner på Format-menyen,
og deretter velge Beste tilpassing. Numeriske datafelt kan ikke inneholde tekst.
All tekst i et numerisk datafelt blir null.
Bruke et annet tallformat enn Standard Hvis desimaltall har standard
tallformat, avkortes desimalene i dBASE. Du bør bruke et annet tallformat for
alle data i dette feltet, før du lagrer dataene i dBASE-format. Velg Celler på

Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall. Velg Tall eller Eksponentielt
i Format-boksen, og angi deretter antall desimaler.
Endre tidsdata til tekstdata
Felt som inneholder tidsdata, kan ikke
konverteres. Du kan endre tidsdata til tekstdata ved hjelp av regnearkfunksjonen
TEKST, før du lagrer data i dBASE-format. Hvis du for eksempel vil endre
tidspunktet 12:34 PM til tekstdata, bruker du funksjonen =TEKST("12:34",
"tt:mm AM/PM").
Når jeg forsøke å lagre arbeidsboken, får jeg feil, advarsler og meldinger om
Autopublisering.
Arbeidsboken du lagrer, er angitt til å publisere elementer på nytt automatisk i en
webside. Det vises en melding der du får vite om du publiserer til en webside på
nytt, og dette gir deg muligheten til å fortsette eller deaktivere Autopublisering.
Hvis du vil ha mer informasjon, velger du Hjelp i meldingen.
Det kan også vises en melding i forbindelse med advarsler og feil som er
tilknyttet dataene du publiserer på nytt. Hvis du for eksempel forsøker å
publisere et område på nytt som inneholder eksterne referanser, blir du advart
om at verdiene (og ikke referansene) blir publisert på nytt. Hvis du vil ha mer
informasjon om bestemte feil og advarsler, velger du Hjelp i meldingen.
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Aktivere og deaktivere funksjonen
Autopubliser på nytt
Hver gang du lagrer arbeidsboken, kan du automatisk publisere den på nytt til
World Wide Web. Merk av for Publiser på nytt automatisk hver gang
arbeidsboken lagres i dialogboksen Publiser som webside.
I noen tilfeller bør du ikke publisere elementer i arbeidsboken på nytt.
Eksempler:
Når du har angitt konfidensiell eller sensitiv informasjon som ikke bør
publiseres på et fellesområde
Når du er midlertidig frakoblet fra et nettverk eller en webserver
Når du lagrer en arbeidsbok som ble opprettet av en annen person som ikke
er en pålitelig kilde (arbeidsboken kan inneholde makroer som samler inn
informasjon fra et nettverksområde ved hjelp av din påloggingsinformasjon,
og deretter publiserer denne informasjon på et fellesområde)
Du kan deaktivere Autopubliser på nytt midlertidig (for gjeldende åpne- og
lukkeøkt) eller for godt (hver gang du åpner, lagrer og lukker). Du kan også
fortsette å bruke Autopubliser på nytt.
Deaktivere Autopubliser på nytt midlertidig
1. Når du lagrer en arbeidsbok og Autopubliser på nytt er aktivert, vises det
en melding. Velg alternativet Deaktiver Autopubliser på nytt mens denne
arbeidsboken er åpen.
2. Velg OK.
Autopubliser på nytt deaktiveres bare for den gjeldende økten i
arbeidsboken, eller til du lukker arbeidsboken. Neste gang du åpner
arbeidsboken, vil Autopubliser på nytt være aktivert.
Deaktivere Autopubliser på nytt for godt

1.
2.
3.
4.
5.

Åpne arbeidsboken som er satt til å publiseres på nytt automatisk.
Velg Lagre som webside på Fil-menyen.
Velg Publiser.
I listen Velg velger du Tidligere publiserte elementer.
Merk elementet du vil avslutte automatisk ny publisering for, og velg
Fjern. Gjenta for hvert enkelt element du ikke vil publisere på nytt
automatisk.
6. Velg Lukk.
7. Velg Lagre på Fil-menyen for å lagre endringene i arbeidsboken.
Fortsette med Autopubliser på nytt
Velg Aktiver Autopubliser på nytt i meldingen som vises hver gang du
lagrer arbeidsboken.
Obs!
Du kan se at en arbeidsbok er satt til Autopubliser på nytt når du ser
Publiserer til side: filnavn på statuslinjen under en lagring.
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Maler og skjemaer i Excel
Fylle ut et skjema
Du kan bruke maler som automatiserer vanlige oppgaver
som å fylle ut fakturaer, kostnadsoversikter og bestillinger.
Tilgang til malene Du kan få tilgang til malene på datamaskinen, Mine
nettverkssteder eller webområdet for Microsoft Office når du har opprettet en
ny arbeidsbok.
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Om maler
Hvis du vil opprette nye arbeidsbøker som allerede er formatert slik du ønsker,
kan du basere de nye arbeidsbøkene på en mal. En mal kan inneholde
formatering, stiler, standardisert tekst, for eksempel topptekster og rad- og
kolonneetiketter, formler, Visual Basic for Applications-makroer og
egendefinerte verktøylinjer.
Maler for arbeidsbøker og regneark

Standard arbeidsbokmal
Du kan opprette en standard arbeidsbokmal. Denne malen definerer
formateringen eller innholdet i nye arbeidsbøker som åpnes når du starter
Microsoft Excel. Arbeidsbøker du oppretter ved å klikke Ny , er basert på
standard arbeidsbokmal. Standardmalen for arbeidsbøker kalles Bok.xlt.
Du kan opprette ekstra, egendefinert arbeidsbokmaler som er utformet for
bestemte oppgaver og prosjekter.

Standard regnearkmal
Du kan opprette en standard regnearkmal.
Denne malen definerer formateringen og innholdet i standard regneark du setter
inn med Regneark-kommandoen (Sett inn-menyen). Standardmalen for
regneark kalles Ark.xlt.
Hvis du bruker flere forskjellige regneark i arbeidsbøkene, kan du opprette flere
egendefinerte arkmaler.
Lagre maler

Lagre standardmaler for arbeidsbøker og regneark
Hvis du har opprettet en mal med navnet Bok.xlt eller Ark.xlt og lagret den i

XLStart-mappen, bruker Microsoft Excel denne malen til å opprette nye
standardarbeidsbøker eller til å sette inn nye regneark. XLStart-mappen ligger
vanligvis her:
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis du vil bruke malfiler (XLT) som er lagret i et filområde i et nettverk, kan du
angi dette området som den alternative oppstartsmappen.
Dele maler
Hvis du bruker Microsoft Windows 95 eller senere eller Microsoft Windows NT
4.0 eller senere, kan du gjøre en egendefinert mal tilgjengelig for andre ved å
lagre malen på et nettverksområde. Du vil for eksempel at alle brukere i en
arbeidsgruppe skal bruke en egendefinert mal for et bestemt prosjekt. Legg
malen i en mappe på et nettverksområde som er tilgjengelig for alle brukerne i
gruppen.
Innstillinger lagret i en mal

Formatering
Celle- og arkformater. Angi disse ved hjelp av kommandoene på Formatmenyen.
Sideformater og innstillinger for utskriftsområde for hvert ark.
Cellestiler.
Antallet og typer ark i en arbeidsbok.
Beskyttede og skjulte områder i arbeidsboken. Du kan skjule ark, rader og
kolonner, og forhindre endringer i cellene i arbeidsboken.

Tekst, data, grafikk og formler
Tekst du vil gjenta, for eksempel topptekster og rad- og kolonneetiketter.
Data, grafikk, formler, diagrammer og annen informasjon.
Innstillinger for datavalidering.

Innstillinger for verktøylinjer, OLE-automatisering og
alternativer
Egendefinerte verktøylinjer, makroer, hyperkoblinger og ActiveX-kontroller i
skjemaer. Hvis du vil gjøre en egendefinert verktøylinje tilgjengelig, legger du
verktøylinjen til malen.
Alternativer for beregning i arbeidsbøker og for visning av vinduer. Angi disse
med kommandoen Alternativer (på Verktøy-menyen).
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Opprette en mal
1. Avgjør hvilken maltype du vil bruke:
Arbeidsbokmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ark, standardtekst (for eksempel
topptekst og rad- og kolonneetiketter), formler, makroer, stiler og annen
formatering du vil bruke i nye arbeidsbøker som er basert på malen.
Regnearkmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ett regneark. I regnearket legger du
inn formatering, stiler, tekst og annen informasjon du vil vise i alle nye
regneark av den samme typen.
2. Hvis du vil vise et bilde av den første siden i en mal i boksen
Forhåndsvisning i dialogboksen Maler (Generelle maler..., oppgaveruten
Ny arbeidsbok), velger du Egenskaper på Fil-menyen og deretter
kategorien Sammendrag. Til slutt merker du av for Lagre bilde for
forhåndsvisning.
3. Velg Lagre som på Fil-menyen.
4. Velg Mal i boksen Filtype.
5. Velg mappen der du vil lagre malen, i boksen Lagre i.
Hvis du vil opprette den standard arbeidsbokmalen eller standard
regnearkmalen, velger du enten XLStart-mappen eller den alternative
oppstartsmappen. XLStart-mappen er vanligvis
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal,
velger du Maler-mappen, som vanligvis er
C:\Dokumenter og
innstillinger\bruker_navn\Programdata\Microsoft\Maler
6. Angi navnet på malen i boksen Filnavn. Gjør ett av følgende:

Arbeidsbokmal
Skriv inn bok for å opprette en standard arbeidsbokmal.
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbokmal, kan du skrive inn
et hvilket som helst gyldig filnavn.
Regnearkmal
Skriv inn ark for å opprette en mal for standard regneark.
Hvis du vil opprette en egendefinert arkmal, kan du skrive inn et
hvilket som helst gyldig filnavn.
7. Velg Lagre og deretter Lukk på Fil-menyen.
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Innstillinger du kan lagre i en mal
Formatering
Celle- og arkformater. Angi disse ved hjelp av kommandoene på Formatmenyen.
Sideformater og innstillinger for utskriftsområde for hvert ark.
Cellestiler.
Antallet og typer ark i en arbeidsbok.
Beskyttede og skjulte områder i arbeidsboken. Du kan skjule ark, rader og
kolonner, og forhindre endringer i cellene i arbeidsboken.

Tekst, data, grafikk og formler
Tekst du vil gjenta, for eksempel topptekster og rad- og kolonneetiketter.
Data, grafikk, formler, diagrammer og annen informasjon.
Innstillinger for datavalidering.

Innstillinger for verktøylinjer, OLE-automatisering og
alternativer
Egendefinerte verktøylinjer, makroer, hyperkoblinger og ActiveXkontroller i skjemaer. Hvis du vil gjøre en egendefinert verktøylinje
tilgjengelig, legger du verktøylinjen til malen.
Alternativer for beregning i arbeidsbøker og for visning av vinduer. Angi
disse med kommandoen Alternativer (på Verktøy-menyen).
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Feilsøke maler
Malen står ikke oppført i Maler-dialogboksen.
Microsoft Excel viser en liste over maler i dialogboksen Maler bare hvis du
lagrer malen i ett av følgende områder:
Maler-mappen eller en underkatalog i Maler-mappen, som regel
C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler
XLStart-mappen, som regel
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Området du har angitt i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i i
kategorien Generelt i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen)
Hvordan gjenoppretter jeg originalinnstillingene for nye arbeidsbøker og
regneark?
1. Hvis du vil beholde .xlt-filene (bok.xlt, sheet.xlt), gir du dem nytt navn og
lagrer dem i mappen Maler. Den finner du vanligvis på:
C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler
2. Gjør ett eller flere av følgende:
I Microsoft Windows Utforsker fjerner du eventuelle malfiler fra
mappen XLStart. Denne mappen er vanligvis plassert på:
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis filene ikke ligger i XLStart-mappen, undersøker du mappen som
er angitt i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i i kategorien
Generelt i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen).
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige innstillingene for
arbeidsbøker, fjerner du Bok.xlt. Hvis du vil gjenopprette de

opprinnelige innstillingene for regneark, fjerner du Ark.xlt.
En innebygd mal mangler i min versjon av Microsoft Excel.
Den innebygde malen kan ha blitt slettet. Du kan installere den på nytt.
Hvordan?
Hvis du opprinnelig installerte et Microsoft Office-program fra en
nettverksserver eller fra en delt mappe, må du installere eller fjerne komponenter
fra dette stedet. Hvis du installerte Office-programmet fra en CD-ROM, og du
har tilordnet CD-ROM-stasjonen til en ny stasjonsbokstav etter at du installerte
Office-programmet, kan du installere på nytt fra CD-ROMen. Hvis du kjører
Office-programfiler fra CD-ROMen, må du avinstallere Office-programmet og
deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.
1. Lukk alle programmer.
2. Klikk Kontrollpanel på Start-menyen.
3. Dobbeltklikk ikonet Legg til/fjern programmer.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du installerte Office-programmet som en del av Microsoft Office,
klikker du Microsoft Office i boksen Installerte programmer, og klikker
Endre.
Hvis du installerte Office-programmet individuelt, merker du navnet på
programmet ditt i boksen Installerte programmer, og klikker Endre.
5. Hvis du bruker Microsoft Windows Server 2003, velger du Legg til eller
fjern funksjoner.
6. I installasjonsveiviseren for Microsoft Office 2003 velger du Microsoft
Office Excel hvis du bruker Windows Server 2003. Ellers velger du
Microsoft Excel. Velg Velg avansert tilpasning av programmer. Klikk
Neste.
7. Dobbeltklikk Microsoft Excel for Windows.
8. Velg Regnearkmaler. Klikk Oppdater.

Jeg lagret en fil med filtypen XLT, men jeg kan ikke bruke den som mal.
Microsoft Excel lagrer ikke en fil i malformat selv om bruker filtypen XLT i et
filnavn. Hvis du vil lagre filen som en mal, velger du Lagre som på Fil-menyen.
I boksen Filtype velger du Mal. Velg området hvor du vil lagre malen, i listen
Lagre i. Skriv inn et navn i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.
Lagre egendefinerte maler i Maler-mappen. Hvis du lagrer filen et annet sted,
kan du bare åpne filen, ikke bruke den som en mal. Lagre den standard
arbeidsbokmalen (Bok.xlt) og den standard regnearkmalen (Ark.xlt) i XLStartmappen eller i den alternative oppstartsmappen. Maler-mappen er vanligvis
C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler
og XLStart-mappen er vanligvis
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Den beregningsmetoden som er lagret i malen arbeidsboken er basert på,
brukes ikke i arbeidsboken.
I Microsoft Excel brukes samme beregningsmodus for alle åpne arbeidsbøker.
Hvis du endrer beregningsmodus i én åpen arbeidsbok, endres modus for alle
åpne arbeidsbøker.
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Bruke håndskrift i Excel
Hvis du bruker en tavle-PC og Microsoft Office Excel 2003, kan du bruke
tavlepennen hvis du vil legge til håndskriftsmerknader eller tegninger i regneark.
Du kan bruke håndskrift for å fremheve data i et regneark eller for å legge til
håndskrevne notater i regnearket.
Du kan legge til håndskrift overalt i regnearket ved å bruke håndskriftmerknader
for å lage kommentarer eller anbefalinger. Håndskriftmerknader kan vises eller
være skjulte. I tillegg kan du bruke håndskrifttegninger og skrift hvis du vil
legge til en permanent tegnet eller skrevet del av håndskrift i et regneark.
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Sette inn håndskrift i et regneark
Du må kjøre Microsoft Office Excel 2003 på en tavle-PC hvis du vil bruke
denne funksjonen.
Sette inn håndskriftsmerknader som du kan vise og skjule
1. Hvis verktøylinjen for Håndskriftsmerknader ikke er synlig, tapper du
Håndskriftsmerknader på Sett inn-menyen.
2. Tapp pilen ved siden av pennenavn
på verktøylinjen for
håndskriftsmerknader, der pennenavn beskriver fargen og pennetype, for
eksempel Filtpenn (blå).
3. Velg en penn.
4. Skriv eller tegn hvor som helst på regnearket
Obs! Du kan vise og skjule håndskriftsmerknader ved å tappe
Håndskiftsmerknader
Håndskiftsmerknader.

på verktøylinjen for

Sette inn håndskrifttegninger og skrift
1. Tapp Verktøylinjer på Vis-menyen og tapp deretter Frihåndstegning og
håndskrift hvis verktøylinjen for Frihåndstegning og håndskrift ikke er
synlig.
2. Tapp pilen ved siden av pennenavn
på verktøylinjen for
Frihåndstegning og håndskrift der pennenavn beskriver pennens farge og
type, for eksempel Filtspiss (Blå).
3. Velg en penn.
4. Skriv eller tegn hvor som helst på regnearket.
Obs! Du kan endre størrelsen eller flytte håndskriften på regnearket. Du kan
eventuelt flytte eller endre størrelsen på håndskriften hvis du vil vise dataene
som skjules av håndskriften.
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Feilsøking i forbindelse med
håndskrift i Excel
Jeg kan ikke se kommandoene for å sette inn håndskrift.
Du må ha en tavle-PC for å bruke håndskrift-funksjonene i Microsoft Office
Excel 2003.
Gjør ett av følgende:
Tapp Håndskriftsmerknader på Sett inn-menyen.
Tapp Verktøylinjer på Vis-menyen og tapp deretter på
Håndskriftsmerknader eller Frihåndstegning og håndskrift .
Tapp håndskriften på regnearket og den tilhørende verktøylinjen for
håndskrift vises.
Dataene er ikke synlige fordi de skjules av håndskrift.
Det kan hende at du må flytte eller endre størrelsen på håndskriften for å vise
dataene.
Gjør ett av følgende:
Flytte håndskrift
1. Tapp håndskriften hvis verktøylinjen for håndskrift ikke vises.
2. Tapp Merk objekter på verktøylinjen for håndskrift og velg deretter
håndskriften.
3. Dra håndskriften til den nye plasseringen.
Endre størrelsen på håndskriften
1. Gjør ett av følgende hvis du vil velge håndskrift:
Velge håndskrift på et skrivebord eller en bærbar datamaskin

Klikk håndskriften.
Velge håndskrift på en tavle-PC
1. Tapp Merk objekter på verktøylinjen Frihåndstegning og
håndskrift eller Håndskriftsmerknader.
2. Tapp håndskriften du vil formatere.
Skaleringshåndtak og en disposisjon av håndskriftformene indikerer at
håndskriften er valgt.
2. Sett pekeren på et av skaleringshåndtakene til pekeren vises som en tohodet
pil.
3. Dra et av topp- eller sidehåndtakene hvis du vil strekke eller trykke sammen
håndskriften loddrett eller vannrett. Dra et hjørnehåndtak hvis du vil strekke
eller trykke sammen håndskriften proporsjonalt.
Jeg lukket en verktøylinje for håndskrift og nå får jeg den ikke tilbake.
Gjør ett av følgende:
Tapp håndskriften på regnearket og den tilhørende verktøylinjen for
håndskrift vises.
Tapp Verktøylinjer på Vis-menyen og tapp deretter
Håndskriftsmerknader eller Frihåndstegning og håndskrift .

Slette alle håndskriftmerknader
1. Klikk Verktøylinjer på Vis-menyen og deretter Gjennomgang.
2. På gjennomgangsverktøylinjen klikker du Slett alle
håndskriftmerknader .
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Taleavspilling
Med Microsoft Excel kan datamaskinen lese opp data angitt i et regneark. Du
kan bruke verktøylinjen Tekst-til-tale når du vil at data du velger å kontrollere,
skal leses opp. Hver celle utheves etter hvert som verdien leses opp, og når du
hører en feil, kan du stoppe opplesingen og rette feilen i cellen. Du kan velge å
høre celleverdien som leses opp, rett etter at du har angitt data i hver celle ved å
klikke Les opp ved Enter , hvis du foretrekker det.
Tekst til tale Datamaskinen leser det som for øyeblikket er synlig i
regnearket. Hvis for eksempel regnearket er i formelvisning, leser datamaskinen
formler. Hvis dataene i regnearket er skjult, leser ikke datamaskinen dem.
Leserekkefølge Du kan velge om datamaskinen skal lese rad for rad eller
kolonne for kolonne. Som standard leser datamaskinen rad for rad. Hvis du
velger å lese kolonnevis, leser datamaskinen fra toppen til bunnen av en kolonne
for deretter å flytte til neste kolonne.
Tale, et Kontrollpanel-program, lar deg velge mellom forskjellige
datamaskingenererte stemmer og inneholder en innstilling for stemmehastighet
som du kan tilpasse.

Formatere tekst ved hjelp av
talegjenkjenning
Denne funksjonen er tilgjengelig i kinesisk (forenklet), engelsk (USA) og
japansk språkversjon av Microsoft Office.
1. Klikk Mikrofon på språklinjen
allerede er slått på.
2.
3.
4.
5.

hvis mikrofonen ikke

Klikk Talekommando på språklinjen
Merk teksten du vil formatere.
Si kommandoen du vil bruke.
Du kan for eksempel si "Fet" eller "Understreking".

.
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Avspille regnearkdata
Du trenger høyttalere for å utføre denne prosedyren.
Avspille en gruppe med celler
1. Velg Tale på Verktøy-menyen, og deretter Vis tekst-til-tale-verktøylinjen.
2. Merk en gruppe celler som skal leses tilbake.
3. Velg hvordan datamaskinen skal lese dataene tilbake ved å klikke Etter
rader
eller Etter kolonner
på verktøylinjen Vis tekst-til-tale.
4. Klikk Les opp celler
hvis du vil at datamaskinen skal lese opp hver
celle i utvalget.
5. Hvis du vil rette opp en feil, klikker du Stopp opplesing , og bruk musen
og tastaturet for å gjøre de nødvendige endringene.
6. Klikk Les opp celler
hvis du fortsette med å få datamaskinen til å lese
opp utvalget.
Tips!
Du kan merke et bestemt celleområde som datamaskinen skal lese opp for deg,
eller du kan klikke Les opp celler
uten å merke noen celler. Dermed blir
utvalget automatisk utvidet slik at det tar med nabocellene hvis det ikke er noen
tomme celler i området.
Spille av etter hver celleoppføring
1. Velg Tale på Verktøy-menyen, og deretter Vis tekst-til-tale-verktøylinjen.
2. På verktøylinjen Tekst til tale klikker du Les opp ved Enter .
3. Skriv inn data i en celle. Når du trykker på Enter, vil datamaskinen lese
opp dataene i cellen.
Obs! Hvis du skjuler verktøylinjen Tekst til tale, og du ikke har deaktivert Les
opp ved Enter , vil datamaskinen fortsette å lese opp alle celleoppføringene.
Klikk på Les opp ved Enter
for å deaktivere den.
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Deaktivere avspilling av tale
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil deaktivere all avspilling av tale, kan du klikke Stopp
opplesing
på verktøylinjen Tekst til tale.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere alternativet der
datamaskinstemmen leser opp dataene etter hver oppføring, klikker du
Les opp ved Enter .
Obs! Hvis du ikke klikker Les opp ved Enter
for å deaktivere funksjonen,
vil datamaskinstemmen fortsette å lese opp celleoppføringene selv om
verktøylinjen ikke er synlig.

Endre innstillinger for taleavspilling
1. Gå til Innstillinger på Start-menyen for Microsoft Windows, og velg
Kontrollpanel.
2. Velg Speech, og velg kategorien Text to Speech.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Velg en stemme fra boksen Voice selection. Du kan velge Preview
Voice hvis du vil høre stemmen.
Hvis du vil endre hastigheten for taleavspillingen, bruker du
glidebryteren under Voice speed. Du kan velge Audio Output når du
vil lytte til hastigheten du har valgt.
Obs! Du må lukke og åpne Microsoft Excel på nytt for at
hastighetsalternativet skal tre i kraft.
Obs! De tilgjengelige stemmene avhenger av standard språkinstallasjonen og
eventuelle språkpakker du har installert.
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Skrive ut
Vise regnearket som skal skrives ut
I Microsoft Excel kan du bruke følgende metoder for å vise regnearket og justere
hvordan det vil se ut på en utskrift.
Normalvisning
Standardvisningen er best for visning og arbeid på
skjermen.
Forhåndsvisning Viser den utskrevne siden slik at du kan justere
kolonner og marger. Måten sider vises på i forhåndsvisningsvinduet,
avhenger av de tilgjengelige skrifttypene, oppløsningen på skriveren og de
tilgjengelige fargene.
Sideskiftvisning
Viser hvilke data som kommer med på hver side, slik
at du kan justere utskriftsområdet og sideskift.
Når du angir innstillinger som påvirker hvordan regnearket blir skrevet ut, kan
du bytte mellom forskjellige visninger for å se virkningene før du sender dataene
til skriveren.
Forberede utskrift
I Microsoft Excel finnes det mange valgfrie innstillinger du kan bruke til å
justere utseendet på utskrifter. For å være sikker på at du har kontrollert alt som
påvirker utseendet på utskriften, gjør du følgende:
Endre formatet og oppsettet til regnearket på skjermen
Du kan angi retningen på det utskrevne regnearket til stående eller liggende.

Når du bør bruke liggende sideretning Bytt til liggende sideretning når du
må skrive ut mange flere kolonner av data enn det som får plass på en stående
side. Hvis du ikke vil bruke liggende, kan du endre oppsettet på det utskrevne
regnearket slik at dataene tilpasses den tilgjengelige plassen, eller justere

margene.
Tilpasse dataene til siden Du kan tilpasse det utskrevne bildet til siden eller
arkstørrelsen ved å redusere eller utvide bildet. Andre endringer du kan gjøre på
oppsettet til det utskrevne regnearket, er å angi arkstørrelse, midtstille dataene på
den utskrevne siden og styre sidenummereringen. Disse endringene påvirker
bare hvordan regnearket ser ut når det blir skrevet ut, ikke hvordan det ser ut på
skjermen.
Skrive ut deldata Hvis du bare vil skrive ut utvalgte deler av dataene på et
regneark, kan du angi hvilke områder som skal skrives ut.
Legge til topptekst og bunntekst
Hvis du vil sette inn sidetall eller annen tekst over eller under regnearkdataene
på hver side, kan du legge til topp- eller bunntekst i det utskrevne regnearket.
Toppteksten skrives ut øverst på hver side, mens bunnteksten vises nederst på
hver side. Du kan bruke innebygde topp- eller bunntekster, eller opprette dine
egne.

Topptekster
Topp- og bunntekst er atskilt fra dataene i regnearket, siden de bare vises når du
forhåndsviser og skriver ut. I tillegg til topp- og bunntekster, kan du gjenta
regnearkdata som utskriftstitler på hver side.
Forhåndsvise og justere margene
Hvis du vil se hver side nøyaktig slik de skrives ut, velger du Forhåndsvisning
. I forhåndsvisning kan du se topptekst, bunntekst og utskriftstitler.
Når du skal justere marger

Juster margene eller kolonnene når dataene er

for brede til å passe inn på siden og du ikke vil krympe siden. I forhåndsvisning
kan du endre bredden på margene og kolonnene på regnearket ved å dra
skaleringshåndtakene. Klikk Marger for å vise håndtakene.

Skaleringshåndtak for marger
Skaleringshåndtak for kolonner
Endre størrelsen på enkeltkolonner og -rader Flytt støttelinjene i
radnummer- og kolonnebokstavområdene.

Endre størrelse på kolonner
Endre størrelse på rader
Støttelinjer, siderekkefølge og andre innstillinger I forhåndsvisning kan du
endre måten regnearket skrives ut på. Ved å klikke Oppsett kan du slå
støttelinjer av eller på, skrive ut en kladd av regnearket og endre rekkefølgen
sidene skrives ut i.
Kontrollere sideskift
Sideskiftvisning viser hvor sideskift gjøres i regnearket og hvilket område av
regnearket som skrives ut. Sideskift som angis av deg, vises med hele, blå linjer,
mens automatiske sideskift vises med stiplede blå linjer.

Automatiske sideskift
Manuelle sideskift
Når du skal flytte sideskift Hvis du vil ha plass til flere rader eller kolonner
på den gjeldende siden, flytter du et loddrett eller vannrett sideskift. I
Sideskiftvisning krympes dataene automatisk slik at de får plass på siden. Det
kan være lurt å forhåndsvise siden på nytt for å være sikker på at skriftstørrelsen
ikke er for liten.
Tvinge frem sideskift Hvis du vil avslutte en side ved et bestemt punkt og
starte en ny side, kan du angi et nytt sideskift.
Gjenta overskrifter på hver side
Gjenta rad- og kolonneetiketter Hvis dataene på regnearket har kolonneeller radetiketter (også kalt utskriftstitler), kan du ved hjelp av Microsoft Excel
gjenta disse etikettene på hver side av det utskrevne regnearket.

Kolonneetiketter
Etikettene må ikke være i de første radene eller kolonnene i regnearket, men de
gjentas ikke før raden eller kolonnen de opprinnelig ble vist i, er skrevet ut.
Gjenta rad- og kolonneoverskrifter

Du kan også skrive ut radnumrene eller

kolonnebokstavene for et regneark (ikke bland disse overskriftene med
etikettene i dataene).

Radnumre
Kolonnebokstaver
Du kan bruke alle kombinasjoner av topp- og bunntekster, gjentakende etiketter
og rad- og kolonneoverskrifter.
Forhåndsvise bestemte ark eller sider
Sideområde

Du kan forhåndsvise et bestemt sideområde.

Innebygd diagram Hvis et regneark inneholder et innebygd diagram, viser
forhåndsvisningen både regnearket og diagrammet. Du kan flytte og endre
størrelsen på diagrammet i normalvisning eller sideskiftvisning. Hvis du merker
et innebygd diagram før du klikker Forhåndsvisning
, vises bare det
innebygde diagrammet.
Sidetall og totalt sideantall Statuslinjen nederst på skjermen viser gjeldende
sidetall og totalt antall sider som skal skrives ut.
Øke hastigheten på en utskriftsjobb
Skrive ut en kladd Du kan få utskriften av et regneark til å gå raskere ved å
endre utskriftskvaliteten midlertidig. Hvis du vet hvilken skriveroppløsning du
vil bruke, kan du endre utskriftskvaliteten for skriveren. Hvis du er usikker på
hvilken oppløsning (eller kvalitet) du skal bruke, kan du skrive ut dokumentet i
kladdekvalitet. Det øker utskriftshastigheten ved å ignorere formatering og det
meste av grafikken.
Skrive ut i svart-hvitt På svart-hvitt-skrivere skriver Microsoft Excel ut
farger som gråtoner. Du kan redusere tiden det tar å skrive ut et regneark som
inneholder farger, ved å skrive ut fargene i svart-hvitt. Når du skriver ut et

regneark med svart-hvitt, skrives skrifter og rammer ut i svart, ikke som
gråtoner. Celle- og Autofigur-bakgrunner skrives ut som hvite, og annen grafikk
og diagrammer skrives ut i gråtoner.
Skrive ut uten rutenett
skriver ut rutenettet.

Større regneark skrives ut raskere hvis du ikke

Bruke tillegget Rapportbehandling
Du kan kombinere regneark, visninger og scenarier til rapporter som kan skrives
ut ved hjelp av tillegget Rapportbehandling. Når du har lagt til en rapport, lagres
den med arbeidsboken slik at du kan skrive den ut senere.
Hvis du for eksempel har et scenario for beste tilfelle, et scenario for verste
tilfelle og to forskjellige egendefinerte visninger med navnene Sammendrag og
Detaljer, kan du opprette en rapport som skriver ut scenariet for beste tilfelle
med visningen Detaljer, og en annen rapport som skriver ut scenariet for beste
tilfelle med visningen Sammendrag.
Utskrift tilpasset papirbredde eller et gitt antall sider
Hvis arbeidet ikke passer nøyaktig på det antall utskriftssider du vil ha, kan du
justere, eller skalere, utskriften slik at det utskrevne arbeidet bruker flere eller
færre sider enn det ville ved normal størrelse. Du kan også angi at du vil skrive
ut arbeidet på et bestemt antall sider.
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Skriv ut
Skrive ut utvalget, det aktive regnearket eller en arbeidsbok
Hvis regnearket har et definert utskriftsområde, blir bare dette skrevet ut med
mindre du har merket et utvalg. Hvis du for eksempel merker et celleområde du
vil skrive ut, og deretter velger Merket område, blir det merkede området
skrevet ut, og et eventuelt utskriftsområde som er definert for regnearket, blir
ignorert.
1. Velg Skriv ut på Fil-menyen.
2. Under Skriv ut merker du et alternativ for å skrive ut utvalget, det aktive
regnearket eller hele arbeidsboken.
Skrive ut flere regneark samtidig
1. Merk regnearkene du vil skrive ut.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Skriv ut på Fil-menyen.
Skrive ut flere arbeidsbøker samtidig
Alle arbeidsbokfilene du vil skrive ut, må ligge i samme mappe.
1. Velg Åpne på Fil-menyen.
2. Hold CTRL nede og klikk navnet på hver arbeidsbok du vil skrive ut.
3. I dialogboksen Åpne velger du Verktøy, og deretter Skriv ut.
Skrive ut en liste
Du kan skrive ut akkurat de dataene som finnes i en liste.
1. Gjør listen aktiv ved å merke en celle som finnes i listen.
2. Klikk Skriv ut liste på Liste-verktøylinjen.

Vis alt

Forhåndsvisningskommandoer
Kommandoknapp
Neste

Forrige

Zoom

Handling
Viser den neste siden som skal skrives ut. Hvis du har valgt
flere regneark og velger Neste når den siste siden av et
merket regneark vises, vises den første siden av det neste
merkede regnearket.
Viser den forrige siden som skal skrives ut. Hvis du har
valgt flere regneark, og velger Forrige når den første siden
av et valgt regneark vises, vises den siste siden på forrige
valgte ark.
Veksler mellom å vise helsider av et ark og å vise det
forstørret. Zoom-funksjonen påvirker ikke
utskriftsstørrelsen. Du kan også veksle mellom å vise
helsider av et regneark og å vise det forstørret ved å klikke
hvor som helst i regnearket.
Det avhenger av oppløsningen på skjermen om du kan se
bestemt grafikk som tynne kantlinjer, i full sidevisning.

Skriv ut
Oppsett
Marger

Sideskiftvisning

Normalvisning
Lukk

Lar deg angi utskriftsalternativer og skriver deretter ut det
valgte regnearket.
Lar deg angi alternativer som kontrollerer utseendet på
arkene som skrives ut.
Viser eller skjuler marghåndtak du kan dra i når du vil
justere sidemargene, topp- og bunntekstmargene og
kolonnebreddene.
Bytter til sideskiftvisning, der du kan justere sideskiftene på
det aktive regnearket. Du kan også endre størrelse på
utskriftsområdet og redigere regnearket. Navnet på knappen
endres fra Sideskiftvisning til Normalvisning hvis du var i
sideskiftvisning når du valgte Forhåndsvisning .
Viser det aktive regnearket i normalvisning.
Lukker forhåndsvisningen og går tilbake til forrige visning
av det aktive regnearket.

Vis alt

Feilsøking ved utskrift
Feil data skrives ut.
Det skjer ikke noe når jeg forsøker å skrive ut dokumentet.
Kontroller skriveroppsettet i Windows
Utskrift fra datamaskinen
kontrolleres primært av innstillingene i Windows. Kontroller om skriveroppsettet
i Windows er riktig ved å bruke feilsøkingsverktøyene i Windows.
1. Velg Hjelp på Start-menyen.
2. Velg Innhold og deretter Skrive ut.
3. Velg Utskrift, og følg instruksjonene i emnet om feilsøking.
Kontroller skriverinnstillingene for Microsoft Excel Hvis
skriverinnstillingene i Windows ser ut til å være korrekte, kontrollerer du
skriverinnstillingene i Excel for å sjekke om valg av skriver er i samsvar med
skriveren du bruker.
Velg Skriv ut på Fil-menyen, og velg navnet på skriveren du vil bruke, i boksen
Navn under Skriver.
Bare en del av regnearket blir skrevet ut.
Kontroller om et utskriftsområde er definert Hvis regnearket inneholder et
utskriftsområde, blir bare dette området skrevet ut. Hvis du vil undersøke om
regnearket inneholder et utskriftsområde, kan du velge Sideskiftvisning på Vismenyen. Området i regnearket som vises med hvit bakgrunn, er området som
skrives ut.
Det blir skrevet ut for mange rader eller kolonner.
Definer et utskriftsområde.

Hvordan?
1. Velg Sideskiftvisning på Vis-menyen.
2. Merk området du vil skrive ut.
3. Velg Utskriftsområde på Fil-menyen, og velg deretter Angi
utskriftsområde.
4. Når du lagrer dokumentet, lagres også definisjonen av utskriftsområdet.
Det blir lagt til flere rader i regnearket.
I Excel formateres tomme celler helt til den nederste raden eller siste kolonnen
når du merker en hel rad eller kolonne (klikker radnummeret eller
kolonnebokstaven) før du angir formatering. Formateringsinformasjon for alle
de tomme cellene lagres, og filen blir derfor svært stor.
Gjør ett av følgende for å rette dette problemet:
Hvis du ikke vil begynne på et nytt regneark, trykk F5, velg Utvalg i
dialogboksen Gå til, og merk av for Siste celle. Slett alle radene opp til der
dataene ligger, og lagre arbeidsboken.
Sett inn et tomt regneark. Gå til regnearket du vil skrive ut, merk de cellene
som skal skrives ut, og kopier dem til det nye, tomme regnearket.

Utskriften ser feil ut.
Toppteksten eller bunnteksten ser ikke ut som jeg vil i utskrift.
Du kan velge mellom flere ulike topp- og bunntekster, eller du kan opprette
egne. Topptekst og bunntekst kan ikke inneholde grafikk eller koblinger til
bestemte celler.
Bruk bare svart-hvitt Topp- og bunntekster skrives alltid ut med sort skrift.
Du kan ikke bruke farger på topp- og bunntekster, selv om du har en
fargeskriver.
Bruk utskriftstitler til å gjenta grafikk og koblet informasjon Hvis du vil
gjenta grafikk eller koblet informasjon øverst på hver side, kan du bruke
utskriftstitler i stedet for en topptekst. Slik skriver du for eksempel ut en logo og
en adresse øverst på hver side:
1. Plasser logoen og adresseinformasjonen i de første radene i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark. Skriv inn
radene som inneholder logoen og adressen, i boksen Gjenta rader øverst.
Hvis du skriver ut et bredt regneark over flere sider, må du kontrollere at du
kopierer den gjentakende informasjonen til flere rader eller kolonner etter
behov.
Bruk to (&)-tegn for å skrive ut et (&)-tegn (&)-tegnet brukes for å initiere
koder for spesiell formatering i topp- og bunntekst i Microsoft Excel. Hvis du
derfor vil bruke et (&)-tegn i topp- eller bunnteksten, må du skrive inn &&. Hvis
du for eksempel vil skrive "Underleverandører & tjenester" i en topptekst,
skriver du inn Underleverandører && tjenester.
Margene for topp- og bunntekstene er ikke riktige.
Bruk eksisterende venstre- og høyremarger Venstre- og høyremargene for
topp- og bunntekst er 1,9 cm, uavhengig av størrelsen på venstre- og
høyremargene på siden. Du kan simulere bredere marger på en enkeltlinje med
topptekst eller bunntekst ved å skrive inn mellomrom før teksten i

redigeringsboksen Til venstre og etter teksten i redigeringsboksen Til høyre.
(Du finner disse redigeringsboksene ved å velge Egendefinert topptekst eller
Egendefinert bunntekst i dialogboksen Utskriftsformat.) Mellomrommene du
skriver inn i redigeringsboksen Til høyre vises ikke i redigeringsboksen, men
vises i regnearket som skrives ut.
Juster avstanden for topptekst og bunntekst Du kan justere avstanden
mellom toppen og bunnen av arket og topp- eller bunnteksten. Du kan også
endre avstanden mellom dataene som skrives ut på en side og topp- eller
bunnteksten. Velg Forhåndsvisning
, velg deretter Marger og dra
marghåndtakene for å justere avstanden.

Skaleringshåndtak for marger
Skaleringshåndtak for kolonner
Jeg vil ha arket skrevet ut i én sides bredde (eller høyde)
Du kan forhindre at kolonner og rader strekker seg ut over sidekanten ved å
forminske arket, slik at det bare strekker seg over én side i bredden eller høyden.
Hvordan?
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
3. Velg Tilpass til under Skalering.
4. Gjør ett av følgende:
Skrive ut et regneark slik at det får plass på siden

Skriv inn 1 (for 1 sidebredde) i den første boksen ved siden av Tilpass til.
Slett verdiene i den andre boksen ved siden av Tilpass til, slik at antall
sider er uspesifisert.
Skrive ut et regneark på et angitt antall sider
I boksene ved siden av Tilpass til kan du angi antall sider du vil bruke til å
skrive ut jobben.
Merknader
Microsoft Excel ignorerer manuelle sideskift når du bruker alternativet
Tilpass til.
Når du endrer verdiene for Tilpass til, reduseres det utskrevne bildet eller
det utvides til opptil 100 prosent, om nødvendig. Hvis du vil se hvor mye
bildet blir justert på grunn av de nye verdiene, velger du OK og deretter
Utskriftsformat på Fil-menyen. Juster til-boksen under kategorien Side
viser prosentsatsen den utskrevne størrelsen justeres med.
Utskrevne data overskrider ikke det angitte antallet sider, men dataene
forstørres ikke slik at de fyller sidene.
Jeg klarer ikke å skalere et diagram slik at det blir skrevet ut i den størrelsen
jeg ønsker eller å skrive ut flere ark.
Angi utskriftsstørrelse for diagramark
kan du skalere det når du skriver det ut.

Hvis diagrammet er i et diagramark,

1. Aktiver diagramarket, velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter
kategorien Diagram.
2. Velg skaleringsalternativene du vil bruke under Størrelse på utskrevet
diagram.
Hvis du velger Egendefinert, vil diagrammet skrives ut med størrelsen du
gir det når du drar merkehåndtakene.
Dra for å justere størrelsen på innebygde diagrammer

Hvis diagrammet

er et innebygd diagram i et regneark, kan du endre størrelse på diagrammet ved å
klikke det, og deretter dra merkehåndtakene.
Innebygg diagrammer for å skrive dem ut på samme side Du kan ikke
skrive ut flere diagramark på én enkelt side. Hvis du vil skrive ut to eller flere
diagrammer på en side, lager du innebygde diagrammer og endrer deretter
størrelsen slik at de får plass på én enkelt side. Du kan bruke kommandoen
Sideskiftvisning på Vis-menyen for å se hvordan diagrammene plasseres i
utskriftsområdet.
Utskriftstitler vises ikke på alle sidene.
Gjentatte rad- og kolonneetiketter skrives ut bare på sidene som inneholder
radene eller kolonnene med etiketter. Hvis du for eksempel merker cellene
A1:A5 som gjentatte radetiketter, skrives ikke disse etikettene ut på sider som
inneholder bare rader under rad 5. Hvis du merker cellene A1:E1 som gjentatte
kolonneetiketter, skrives ikke disse etikettene ut på sider som bare inneholder
kolonner til høyre for kolonne E. Hvis du vil skrive ut etiketter på flere sider,
kopierer du etikettene til de aktuelle radene eller kolonnene.
Kopiere radetiketter til flere rader
1. Merk cellene du vil gjenta som radetiketter, og velg deretter Kopier
standardverktøylinjen.

på

2. Merk cellene i de samme kolonnene for tilleggsradene der du vil at
radetikettene skal skrives ut, og velg deretter Lim inn .
3. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
4. Velg Gjenta kolonner til venstre og skriv deretter inn hele kolonnene som
inneholder radetikettene. Hvis du for eksempel vil gjenta radetiketter som
du kopierte til celler i kolonne A, skriver du inn $A:$A.
Kopiere kolonneetiketter til flere kolonner
1. Merk cellene du vil gjenta som kolonneetiketter, og velg deretter Kopier
på standardverktøylinjen.

2. Merk celler i de samme radene i tilleggskolonnene der du vil at
kolonneetikettene skal skrives ut, og velg deretter Lim inn .
3. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
4. Velg Gjenta rader øverst og skriv deretter inn radene som inneholder
kolonneetikettene. Hvis du for eksempel vil gjenta kolonneetiketter som du
kopierte til celler i radene 1 og 2, skriver du inn $1:$2.
Bakgrunnen i regnearket skrives ikke ut.
Bakgrunnsmønstre som legges til regneark med Bakgrunn-kommandoen på
Format-menyen, skrives ikke ut. Grafikk derimot, som legges til regneark med
Bilde-kommandoen på Sett inn-menyen, blir skrevet ut. Det blir også celler med
mønster eller skyggelegging som legges til med Celler-kommandoen på
Format-menyen.

Pagineringen er feil.
Sideskiftene jeg har angitt, blir ignorert i Excel.
Hvis arbeidsboken er definert slik at Excel skal tilpasse utskriften til et bestemt
antall sider, overser Excel de manuelle sideskiftene du har angitt, og reduserer
størrelsen på regnearket som skrives ut. Hvis du vil se om dette er tilfelle, velg
Utskriftsformat på Fil-menyen, velg kategorien Side, og kontroller deretter
Juster til-alternativet under Skalering.
Bruke Juster til istedenfor Tilpass til Hvis du vil tilpasse regnearket til
angitt antall sider og bruke de manuelle sideskiftene du har satt inn, velger du
Utskriftsformat på Fil-menyen, deretter kategorien Side og til slutt Juster til.
Angi hver side som et atskilt utskriftsområde Hvis Juster til ikke
produserer resultatene du ønsker, kan du angi et utskriftsområde der hver side er
angitt som et atskilt område. Excel skriver du ikke-sammenhengende områder i
et utskriftsområde på atskilte sider.
1. Sett inn en tom rad eller kolonne alle steder der du vil sette inn et manuelt
sideskift.
2. Merk området du vil inkludere som hele førstesiden, og utelat den tomme
raden eller kolonnen.
3. Hold nede CTRL og merk området for andresiden, og utelat tomme rader
og kolonner. Fortsett inntil du har merket alle siden du vil skrive ut.
4. Velg Utskriftsområde på Fil-menyen, og velg deretter Angi
utskriftsområde.
5. Velg Utskriftsformat på Fil.menyen, velg deretter kategorien Side og velg
til slutt Tilpass til og skriv inn antall sider du ønsker.
Enkelte kolonner og rader skrives ut på feil side.
Kolonnebredder, radhøyder, sidemarger og sideskift avgjør hvor mange kolonner
og rader som skrives ut på en side.
Gjør margene mindre Hvis enkelte kolonner eller rader blir skrevet ut på
neste side, kan du prøve å redusere størrelsen på margene Topp, Bunn, Venstre

og Høyre.
Hvordan?
1. Merk regnearket eller regnearkene du vil skrive ut.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark

Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Marger.
3. Gjør ett av følgende:
Angi sidemarger
I boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre skriver du inn
margstørrelsen du vil ha.
Hvis du vil bruke samme sidemarger i nye regneark eller arbeidsbøker,
kan du opprette en regneark- eller arbeidsbokmal.
Angi topp- eller bunntekstmarger
Hvis du vil endre avstanden fra den øvre kanten til toppteksten, skriver
du inn en ny margstørrelse i boksen Topptekst.
Hvis du vil endre avstanden fra den nedre kanten til bunnteksten,
skriver du inn en ny margstørrelse i boksen Bunntekst.
Disse innstillingene bør være mindre enn innstillingene for
toppmargen og bunnmargen, og større enn eller lik minste
utskriftsmarger.
Tips!
Hvis du vil se hvordan margene kommer til å påvirke det utskrevne dokumentet,
kan du klikke Forhåndsvisning
før dokumentet skrives ut. Du kan justere
margene i forhåndsvisning ved å velge Marger og deretter dra i de sorte
marghåndtakene på hver side av og øverst på siden.
Juster sideskift

Du kan flytte sideskift før du skriver ut dokumentet. Velg

Sideskiftvisning på Vis-menyen. Manuelle sideskift vises som tykke, blå linjer,
automatiske sideskift vises som stiplede linjer. Du kan flytte sideskift ved å dra
dem til venstre, høyre, opp eller ned.
Hvis en kolonne skrives ut på feil side, for eksempel på side to i stedet for på den
første siden, drar du sideskiftet som står til venstre for kolonnen, én kolonne til
høyre. Hvis en rad skrives ut på siden som etterfølger siden hvor du vil ha den,
drar du sideskiftet som står over raden, for å plassere den under raden. I Excel
skaleres regnearket automatisk, slik at kolonner og rader tilpasses siden.
Lag regnearkutskrift med en bredde på én side Hvis du vil at regnearket
skal ha en bredde på bare én side, uansett antall sider, kan du begrense det til
bredden på én enkelt side.
Hvordan?
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
3. Velg Tilpass til under Skalering.
4. Gjør ett av følgende:
Skrive ut et regneark slik at det får plass på siden
Skriv inn 1 (for 1 sidebredde) i den første boksen ved siden av Tilpass til.
Slett verdiene i den andre boksen ved siden av Tilpass til, slik at antall
sider er uspesifisert.
Skrive ut et regneark på et angitt antall sider
I boksene ved siden av Tilpass til kan du angi antall sider du vil bruke til å
skrive ut jobben.
Merknader
Microsoft Excel ignorerer manuelle sideskift når du bruker alternativet

Tilpass til.
Når du endrer verdiene for Tilpass til, reduseres det utskrevne bildet eller
det utvides til opptil 100 prosent, om nødvendig. Hvis du vil se hvor mye
bildet blir justert på grunn av de nye verdiene, velger du OK og deretter
Utskriftsformat på Fil-menyen. Juster til-boksen under kategorien Side
viser prosentsatsen den utskrevne størrelsen justeres med.
Utskrevne data overskrider ikke det angitte antallet sider, men dataene
forstørres ikke slik at de fyller sidene.
Endre papirretning
Hvis du må skrive ut flere kolonner på den samme
siden, endrer du papirretningen til liggende.
Hvordan?
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
3. Velg Stående eller Liggende under Retning.
4. Velg Skriv ut.
Flere utskriftsområder skrives ikke ut på samme side.
Hvis et utskriftsområde inneholder atskilte områder i et regneark, blir hvert
område skrevet ut på et eget ark som standard. Du kan imidlertid angi at separate
deler av et regneark skal skrives ut på samme side ved hjelp av en av metodene
nedenfor.
Skrive ut atskilte kolonner ved siden av hverandre
1. Merk kolonnene du ikke vil skrive ut, velg Kolonne på Format-menyen og
deretter Skjul.
2. Angi et utskriftsområde som inneholder alle kolonnene, inkludert de
skjulte.

Skrive ut atskilte rader over og under hverandre
1. Merk radene du ikke vil skrive ut, velg Rad på Format-menyen og deretter
Skjul.
2. Angi ett utskriftsområde som inneholder alle radene, inkludert de skjulte
radene.

Vis alt

Skrive ut et regneark slik at det
passer inn på siden eller flere sider
1.
2.
3.
4.

Klikk i regnearket.
Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
Velg Tilpass til under Skalering.
Gjør ett av følgende:
Skrive ut et regneark slik at det får plass på siden
Skriv inn 1 (for 1 sidebredde) i den første boksen ved siden av Tilpass til.
Slett verdiene i den andre boksen ved siden av Tilpass til, slik at antall
sider er uspesifisert.
Skrive ut et regneark på et angitt antall sider
I boksene ved siden av Tilpass til kan du angi antall sider du vil bruke til å
skrive ut jobben.

Merknader
Microsoft Excel ignorerer manuelle sideskift når du bruker alternativet
Tilpass til.
Når du endrer verdiene for Tilpass til, reduseres det utskrevne bildet eller
det utvides til opptil 100 prosent, om nødvendig. Hvis du vil se hvor mye
bildet blir justert på grunn av de nye verdiene, velger du OK og deretter
Utskriftsformat på Fil-menyen. Juster til-boksen under kategorien Side
viser prosentsatsen den utskrevne størrelsen justeres med.
Utskrevne data overskrider ikke det angitte antallet sider, men dataene
forstørres ikke slik at de fyller sidene.

Skrive ut i svart-hvitt
1.
2.
3.
4.

Klikk i regnearket.
Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
Merk av for Svart-hvitt under Skriv ut.
Velg Skriv ut.

Skrive ut i liggende eller stående
retning
1.
2.
3.
4.

Klikk i regnearket.
Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
Velg Stående eller Liggende under Retning.
Velg Skriv ut.

Skrive ut med eller uten støttelinjer i
celler
1.
2.
3.
4.

Klikk i regnearket.
Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
Merk av for eller fjern merket for Støttelinjer.
Velg Skriv ut.

Obs! Regneark skrives ut raskere hvis du skriver ut uten støttelinjer.

Angi papirstørrelse for utskrift
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
3. Velg papirstørrelsen du vil bruke, i boksen Størrelse.

Vis alt

Angi utskriftsoppløsning og -kvalitet
1. Klikk i regnearket.
2. Gjør ett av følgende:
Angi en bestemt utskriftsoppløsning
1. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
2. Velg oppløsningen du vil bruke, i boksen Utskriftskvalitet.
Angi utskrift i kladdekvalitet
1. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
2. Merk av for Kladd.

Angi utskriftsrekkefølge på sider
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
3. Under Siderekkefølge velger du om du vil skrive ut sidene fra topp til bunn
eller fra venstre til høyre.

Legge til, slette eller flytte sideskift
1. Velg Sideskiftvisning på Vis-menyen.
2. Gjør ett av følgende:
Vis sideskift Manuelt innsatte sideskift vises som hele linjer. Stiplede
linjer viser hvor sidene skiftes automatisk.
Flytt et sideskift Dra sideskiftet til en ny plassering. Hvis du flytter et
automatisk sideskift, blir det gjort om til et manuelt sideskift.
Sett inn loddrette eller vannrette sideskift Merk en rad eller kolonne
under eller til høyre for stedet der du vil sette inn et horisontalt eller
vertikalt sideskift, høyreklikk og velg deretter Sett inn sideskift.
Fjern sideskift Dra sideskiftet utenfor utskriftsområdet. Hvis du vil
fjerne alle manuelle sideskift, kan du høyreklikke en hvilken som helst celle
på regnearket, og deretter velge Tilbakestill alle sideskift.

Vis alt

Definere hvilken del av regnearket
som skal skrives ut
Skrive ut en merket del av et regneark
1. Velg Sideskiftvisning på Vis-menyen.
2. Merk området du vil skrive ut.
3. Velg Utskriftsområde på Fil-menyen, og velg deretter Angi
utskriftsområde.
Når du lagrer dokumentet, lagres også utskriftsområdeutvalget.
Legge til celler i et eksisterende utskriftsområde
1. Velg Sideskiftvisning på Vis-menyen.
2. Merk cellene du vil legge til i utskriftsområdet.
3. Høyreklikk i utvalget, og velg deretter Legg til i utskriftsområde.
Midtstille dataene på regnearket på den utskrevne siden
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Marger.
3. Hvis du vil midtstille dataene på regnearket vannrett på siden mellom
venstre og høyre marg, merker du av for Vannrett under Midtstill
loddrett.
Hvis du vil midtstille dataene på regnearket loddrett på siden mellom toppog bunnmargen, merker du av for Loddrett under Midtstill loddrett.
Fjerne et utskriftsområde
Velg Utskriftsområde på Fil-menyen, og deretter Opphev
utskriftsområde.

Vis alt

Angi marger for utskrift
1. Merk regnearket eller regnearkene du vil skrive ut.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.

Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Marger.
3. Gjør ett av følgende:
Angi sidemarger
I boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre skriver du inn
margstørrelsen du vil ha.
Hvis du vil bruke samme sidemarger i nye regneark eller arbeidsbøker,
kan du opprette en regneark- eller arbeidsbokmal.
Angi topp- eller bunntekstmarger
Hvis du vil endre avstanden fra den øvre kanten til toppteksten, skriver
du inn en ny margstørrelse i boksen Topptekst.
Hvis du vil endre avstanden fra den nedre kanten til bunnteksten,
skriver du inn en ny margstørrelse i boksen Bunntekst.
Disse innstillingene bør være mindre enn innstillingene for
toppmargen og bunnmargen, og større enn eller lik minste
utskriftsmarger.
Tips!
Hvis du vil se hvordan margene kommer til å påvirke det utskrevne dokumentet,
kan du klikke Forhåndsvisning
før dokumentet skrives ut. Du kan justere
margene i forhåndsvisning ved å velge Marger og deretter dra i de sorte
marghåndtakene på hver side av og øverst på siden.

Vis alt

Skrive ut overskrifter eller etiketter
for rader og kolonner på hver side
Radoverskrifter er radnumrene til venstre på regnearket, kolonneoverskrifter er
bokstavene eller numrene som vises over kolonnene på et regneark.
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
3. Gjør ett av følgende:
Skrive ut rad- og kolonneoverskrifter
Merk av for Rad- og kolonneoverskrifter, og velg Skriv ut.
Skrive ut rad- og kolonneetiketter på hver side
Hvis du vil skrive ut kolonneetiketter på hver side, angir du radene
som inneholder kolonneetikettene i boksen Gjenta rader øverst under
Skriv ut titler, og velger deretter Skriv ut.
Hvis du vil skrive ut radetiketter på hver side, angir du kolonnene som
inneholder radetikettene i boksen Gjenta kolonner til venstre under
Utskriftstitler, og velger deretter Skriv ut.

Erstatte feilverdier ved utskrift
1. Merk regneark som inneholder feilen du ikke vil skrive ut.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
3. I boksen Cellefeil som under Skriv ut velger du tom, -- eller #I/T.

Skrive en arbeidsbok til en fil
1.
2.
3.
4.

Velg Skriv ut på Fil-menyen.
Velg skriveren du vil bruke til å skrive ut filen, i boksen Skriver.
Merk av for Skriv til fil, og velg OK.
Angi et navn på filen du vil skrive ut under Utdatafil i dialogboksen Skriv
til fil.

Obs! Hvis du skriver ut en arbeidsbok til en fil slik at du senere kan skrive ut
filen på en annen type skriver enn den som ble brukt til å opprette dokumentet,
kan sideskift og tegnavstand bli endret.

Vis alt

Skrive ut regneark med viste formler
1. Vise formler på regnearket.
Hvordan?
Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velg deretter
Formelrevisjonsmodus .
2. Velg Skriv ut på Fil-menyen.
3. Under Skriv ut merker du et alternativ for å skrive ut utvalget, det aktive
regnearket eller hele arbeidsboken.
Tips!
Hvis du vil skrive ut mer enn ett regneark om gangen, merker du
regnearkene før du skriver ut.

Vis alt

Legge til topp- og bunntekst for
utskrift
Legge til en topp- eller bunntekst
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
3. Velg toppteksten eller bunnteksten du vil bruke, i boksen Topptekst eller
Bunntekst.
Opprette egendefinerte topptekster og bunntekster
Du kan bare ha én egendefinert topptekst og én egendefinert bunntekst i hvert
regneark. Hvis du oppretter en ny egendefinert topptekst eller bunntekst,
overskrives andre egendefinerte topptekster eller bunntekster i regnearket.
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
3. Hvis du vil basere en egendefinert topptekst eller bunntekst på en
eksisterende topp- eller bunntekst, velger du topp- eller bunnteksten i
boksen Topptekst eller i Bunntekst.
4. Velg Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.
5. Klikk i boksen Til venstre, I midten eller Til høyre, og klikk deretter
knappene for å sette inn den ønskede topptekst- eller
bunntekstinformasjonen i den valgte plasseringen på arket.
6. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil ha mer tekst i toppteksten eller bunnteksten, skriver du inn
teksten i boksen Til venstre, I midten eller Til høyre.
Trykk ENTER hvis du vil legge inn et linjeskift i en av boksene.
Hvis du vil slette en del av en topptekst eller bunntekst, merker du
delen du vil slette i den aktuelle boksen og trykker TILBAKE-tasten.
Obs!

Du kan bruke knappene i dialogboksene Topptekst eller Bunntekst til
å formatere eller på annen måte egendefinere topptekstene og
bunntekstene.
Kontroller at topptekst- eller bunntekstmargen gir nok plass til den
egendefinerte topp- eller bunnteksten.
Tips!
Hvis du sette inn ett enkelt &-tegn i topp- eller bunnteksten, må du bruke to
&-tegn. Hvis du for eksempel vil bruke toppteksten "Varer & tjenester",
skriver du inn Varer && tjenester.
Hvis du vil starte nummerering av sider med et annet tall enn 1, angir det
første sidetallet og deretter bruker du &[Page] i topp- eller bunnteksten.
Spesifisere det første sidetallet:
1. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen.
2. I boksen Første sidetall skriver du inn det første sidetallet.

Endre skrift i topp- og bunntekst
1. Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
2. Velg Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.
3. Merk teksten i boksen Til venstre, I midten eller Til høyre, og klikk Skrift
.
4. Merk alternativene du vil ha.
Obs! Du kan ikke endre fargen på topp- eller bunnteksten.

Endre sidetallet på første side
1. Klikk i regnearket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og velg deretter kategorien Side.
3. Skriv inn det sidetallet du vil skal vises på første side av regnearket, i
boksen Første sidetall.
Hvis du vil at sidene i regnearket skal nummereres automatisk, skriver du
inn ordet Auto i boksen Første sidetall.
Obs! Microsoft Excel skriver ut sidetall bare hvis du inkluderer sidetall i
toppteksten eller bunnteksten.

Sette inn dato og klokkeslett i en
topp- eller bunntekst
1.
2.
3.
4.

Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
Velg Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.
Klikk i boksen Til venstre, I midten eller Til høyre.
I raden med knapper i dialogboksen Topptekst eller Bunntekst klikker du
Dato
eller Klokkeslett
.
5. Hvis du vil, kan du gjøre ett av følgende:
Trykk ENTER for å starte en ny linje.
Hvis du vil slette en dato eller et klokkeslett fra en topp- eller
bunntekst, velger du &[Dato] eller &[Klokkeslett], og trykk deretter
DEL.
Obs! Kontroller at topptekst- eller bunntekstmargen gir nok plass til den
egendefinerte topp- eller bunnteksten.

Sette inn grafikk i en topp- eller
bunntekst
1.
2.
3.
4.

Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
Velg Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.
Klikk i boksen Til venstre, I midten eller Til høyre.
På knapperaden i dialogboksen Topptekst eller Bunntekst velger du Sett
inn bilde
, og finner deretter grafikkbildet du vil sette inn.
5. Dobbeltklikk grafikkbildet for å sette det inn i topptekst- eller
bunntekstboksen.
6. Hvis du vil, kan du gjøre ett av følgende:
Hvis du vil endre grafikkbildet, velger du Formater bilde
på
knapperaden i dialogboksen Topptekst eller Bunntekst.
Hvis du vil erstatte grafikkbildet, velger du &[Bilde], klikker Sett inn
bilde
og velger deretter Erstatt.
Trykk ENTER hvis du vil starte en ny linje i en av boksene.
Hvis du vil slette et grafikkbilde, velger du &[Bilde] og trykker
deretter DEL.
Obs!
Endringer i grafikkbildet eller grafikkformatet skjer umiddelbart, og kan
ikke angres.
Kontroller at topptekst- eller bunntekstmargen gir nok plass til den
egendefinerte topp- eller bunnteksten.

Sette inn et filnavn i en topp- eller
bunntekst
1.
2.
3.
4.

Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
Velg Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst.
Klikk i boksen Til venstre, I midten eller Til høyre.
I raden med knapper i dialogboksen Topptekst eller Bunntekst klikker du
Filnavn .
5. Hvis du vil, kan du gjøre ett av følgende:
Hvis du vil sette inn en bane og et filnavn eller en regnearkfane,
klikker du [Bane] & [Fil]
eller Arknavn
på knapperaden i
dialogboksen Topptekst eller Bunntekst.
Trykk ENTER for å starte en ny linje.
Hvis du vil slette et filnavn fra en topp- eller bunntekst, velger du &
[Fil] og trykker deretter DEL.
Obs! Kontroller at topptekst- eller bunntekstmargen gir nok plass til den
egendefinerte topp- eller bunnteksten.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
arbeidsbøker og regneark
Det står ":1" eller ":2" i arbeidsboktittelen.
Du har mer enn ett vindu åpent for den aktive arbeidsboken. Bytt til vinduet du
vil lukke, og klikk lukkeknappen i øvre høyre hjørne av arbeidsbokvinduet.
Obs! Hvis du lagrer en arbeidsbok mens mer enn ett vindu er åpent og deretter
lukker arbeidsboken, åpnes samme antall vinduer neste gang du åpner
arbeidsboken. Hvis du vil sikre at bare ett vindu åpnes neste gang du åpner
arbeidsboken, lukker du alle unntatt ett vindu før du lagrer og lukker
arbeidsboken.
Modularkene mangler.
Arkene er fra tidligere versjoner av Microsoft Excel Excel 2000 og senere
versjoner av Excel opprettholder makroark fra Excel versjon 4.0 og dialogark fra
Excel versjon 5.0. Modularkene gjemmes i moduler i arbeidsbokens Visual
Basic for Applications-prosjekt.
Slik kjører, viser og endrer du disse arkene Hvis du vil redigere
konverterte makroark og dialogark i Excel 2000 eller en senere versjon av Excel,
kjører du Visual Basic-redigering.
Jeg kan ikke gi arket nytt navn.
Vis arkfanene Hvis arkfanene ikke vises, velger du Alternativer på
Verktøy-menyen, og velger deretter kategorien Vis, og merker til slutt av for
Arkfaner under Vindusalternativer.
Reduser det vannrette rullefeltet Arkfanene kan skjules av rullefeltet. Hvis
du vil redusere rullefeltområdet, ser du etter delelinjen for faner helt til venstre
på skjermen, ved siden av rullefeltet.

1. Pek på delelinjen for arkfaner.

2. Når pekeren endres til en dobbeltrettet delepil , drar du delelinjen for
arkfaner til høyre eller venstre.
Hvis du vil tilbakestille delelinjen for arkfaner til sin opprinnelige posisjon,
dobbeltklikker du delelinjen.
Tips!
Du kan aktivere et ark ved å høyreklikke en rulleknapp for arkfaner og
deretter velge arket du vil bruke, på hurtigmenyen.
Pek på delelinjen for faner og når pekeren endres til en dobbeltrettet delepil ,
drar du delelinjen for faner til høyre inntil arkfanene vises.
Kontrollere for å se om arbeidsboken er beskyttet
nytt navn, må du først deaktivere beskyttelsen.

Hvis du vil gi arket et

1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Opphev
arbeidsbokbeskyttelse.
2. Hvis du blir bedt om det, må du skrive inn passordet som ble opprettet når
arbeidsboken ble beskyttet. Passord skiller mellom store og små bokstaver.
Du må skrive passordet nøyaktig slik det ble opprettet, inklusive store og
små bokstaver.
Arkfanene står ikke oppført nederst i skjermbildet.

Vise eller skjule alle arkfaner
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Merk av for eller fjern merket for Arkfaner. Når du viser arkfaner, kan det
også være du må utvide rulleområdet for arkfanene.

Vise flere eller færre arkfaner
1. Pek på delelinjen for arkfaner.

2. Når pekeren endres til en dobbeltrettet delepil , drar du delelinjen for
arkfaner til høyre eller venstre.
Hvis du vil tilbakestille delelinjen for arkfaner til sin opprinnelige posisjon,
dobbeltklikker du delelinjen.
Tips!
Du kan aktivere et ark ved å høyreklikke en rulleknapp for arkfaner og
deretter velge arket du vil bruke, på hurtigmenyen.
Arknavnene er avkuttet eller vanskelig å lese
Øk høyden på rullefeltet. I Kontrollpanel i Microsoft Windows dobbeltklikker du
Vis-ikonet, velger kategorien Utseende, velger Rullefelt i Element-listen og
øker til slutt tallet i Størrelse-boksen.

Vis alt

Endre fargen på rutenettet
1. Merk arkene der du vil endre fargen på rutenettet.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.

Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
3. Velg fargen du vil bruke, i boksen Farge under Vindusalternativer.
Hvis du vil bruke standardfargen for rutenett, velger du Automatisk.

Vis alt

Slette ark
1. Merk arkene du vil slette.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.

Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Slett ark på Rediger-menyen.

Vis alt

Vise eller skjule en arbeidsbok eller et
regneark
Gjør ett eller flere av følgende:
Vise en skjult arbeidsbok
1. Velg Ta frem på Vindu-menyen.
Hvis kommandoen Ta frem ikke er tilgjengelig, er det ingen skjulte ark i
arbeidsboken. Hvis verken kommandoene Gi nytt navn eller and Skjul er
tilgjengelige, er det fordi arbeidsboken er beskyttet mot endringer i
strukturen. Du må oppheve beskyttelsen av arbeidsboken for å finne ut om
det finnes skjulte ark. Kanskje må du oppgi et passord for å kunne fjerne
beskyttelsen.
Hvordan?
Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Opphev
arbeidsbokbeskyttelse.
Skriv inn passordet som ble tilordnet arbeidsboken da den ble beskyttet,
hvis du blir bedt om det. Passord skiller mellom store og små bokstaver.
Skriv inn passordet nøyaktig som du vil ha det, og skill mellom store og
små bokstaver.
2. Dobbeltklikk navnet på den skjulte arbeidsboken du vil vise, i boksen Ta
frem arbeidsbok.
Vise et skjult ark
1. Velg Ark på Format-menyen og deretter Ta frem.
Hvis ark er skjult ved hjelp av et Microsoft Visual Basic for Applicationsprogram som tilordner egenskapen xlSheetVeryHidden, kan du ikke bruke

kommandoen Ta frem til å vise arkene. Hvis du bruker en arbeidsbok med
Visual Basic-makroer og har problemer med skjulte ark, kontakt eieren av
arbeidsboken for mer informasjon.
2. Dobbeltklikk navnet på det skjulte arket du vil vise, i boksen Ta frem ark.
Skjule et arbeidsbokvindu
1. Åpne arbeidsboken.
2. Velg Skjul på Vindu-menyen.
3. Når du avslutter Microsoft Excel, får du spørsmål om du vil lagre
eventuelle endringer i den skjulte arbeidsboken. Velg Ja hvis du vil at
arbeidsbokvinduet skal være skjult neste gang du åpner arbeidsboken.
Skjule et ark
1. Merk arket du vil skjule.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Ark på Format-menyen og deretter Skjul.
Vise eller skjule flere arbeidsbøker på oppgavelinjen i Microsoft Windows
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Merk eller fjern merket for Vinduer på oppgavelinjen.

Vis alt

Vise eller skjule rader eller kolonner
Vise en skjult rad eller kolonne
1. Merk en rad eller kolonne på hver side av de skjulte radene eller kolonnene
du vil vise.
2. Velg Rad eller Kolonne på Format-menyen, og velg deretter Ta frem.
Tips!
Hvis den første raden eller kolonnen i et regneark er skjult, velger du Gå til på
Rediger-menyen. Skriv inn A1 i boksen Referanse, og velg OK. Velg Rad eller
Kolonne på Format-menyen og deretter Ta frem.
Raden eller kolonnen kan også ha hatt høyden eller bredden angitt til null. Pek
på rammen for Merk alt
til markøren endres til
å gjøre raden eller kolonnen bredere.

eller , og dra for

Skjule en rad eller en kolonne
1. Merk radene eller kolonnene du vil skjule.
Hvordan?
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Hvis redigering i en celle er aktivert, merker du cellen,
dobbeltklikker i den og merker teksten i den.

Tekst i en celle

En celle

Hvis redigering i en celle er deaktivert, merker du den
og merker teksten i formellinjen.

Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Et celleområde
Et stort
celleområde

Klikk den første cellen i området og dra til den siste
cellen.
Klikk den første cellen i området, hold nede SKIFT og
klikk den siste cellen i området. Du kan bruke
rullepilene for å gjøre den siste cellen synlig.
Klikk Merk alt-knappen.

Alle cellene i et
regneark
Celler eller
celleområder som Merk den første cellen eller det første celleområdet, og
ikke ligger ved
hold nede CTRL og merk de andre cellene eller
siden av
områdene.
hverandre
Klikk rad- eller kolonneoverskriften.
En hel rad eller
kolonne

Rader og kolonner
Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den
som ligger ved
første raden eller kolonnen, hold nede SKIFT og merk
siden av
den siste raden eller kolonnen.
hverandre
Rader eller
kolonner som ikke Merk den første raden eller kolonnen, hold nede CTRL
ligger ved siden og merk de andre radene eller kolonnene.
av hverandre
Flere eller færre Hold nede SKIFT og klikk den siste cellen du vil ta
celler enn det
med i det nye, merkede området. Det rektangulære
aktive merkede
området mellom den aktive cellen og cellen du klikker,
området
blir det nye, merkede området.
Avbryte merking
Klikk hvilken som helst celle i regnearket.
av celler
2. Velg Rad eller Kolonne på Format-menyen, og velg deretter Skjul.

Vise eller skjule rullefelt.
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Merk av for eller fjern merket for Vannrett rullefelt og Loddrett rullefelt.

Vis alt

Vise eller skjule arkfaner
Vise eller skjule alle arkfaner
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Merk av for eller fjern merket for Arkfaner. Når du viser arkfaner, kan det
også være du må utvide rulleområdet for arkfanene.

Vise flere eller færre arkfaner
1. Pek på delelinjen for arkfaner.

2. Når pekeren endres til en dobbeltrettet delepil , drar du delelinjen for
arkfaner til høyre eller venstre.
Hvis du vil tilbakestille delelinjen for arkfaner til dens opprinnelige
posisjonen, dobbeltklikker du delelinjen.
Tips!
Du kan aktivere et ark ved å høyreklikke en rulleknapp for arkfaner og
deretter velge arket du vil bruke på hurtigmenyen.
Hvis arknavnene er avkuttede eller vanskelig å lese
Øk høyden på rullefeltet. I kontrollpanelet i Windows dobbeltklikker du Visikonet, velger kategorien Utseende og deretter Rullefelt i listen Element, og
øker til slutt tallet i boksen Størrelse.

Vis alt

Legge til farge på arkfaner
1. Merk arkene du vil fargelegge.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis

arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Ark på Format-menyen og deretter Arkfanefarge. Du kan også
høyreklikke arkfanene og velge Arkfanefarge.
3. Velg fargen du vil bruke og deretter OK.

Vise eller skjule statuslinjen
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Merk av for eller fjern merket for Statuslinje.

Vis alt

Skjule rutenett
1. Merk arkene der du vil skjule rutenettet.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.

Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
3. Fjern merket for Rutenett under Vindusalternativer.

Vis alt

Sette inn et nytt regneark
Legge til et enkelt regneark
Velg Regneark på Sett inn-menyen.

Legge til flere regneark
Avgjør antall regneark du vil legge til.
1. Hold nede SKIFT, og merk deretter det samme antallet regnearkfaner du vil
legge til i den åpne arbeidsboken.
Eksempel: Hvis du vil legge til tre nye regneark, merker du tre eksisterende
regnearkfaner.
2. Velg Regneark på Sett inn-menyen.

Sette inn et nytt ark som er basert på en egendefinert mal
En egendefinert arkmal må være laget på forhånd.
Hvordan?
1. Avgjør hvilken maltype du vil bruke:
Arbeidsbokmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ark, standardtekst (for eksempel
topptekst og rad- og kolonneetiketter), formler, makroer, stiler og annen
formatering du vil bruke i nye arbeidsbøker som er basert på malen.
Regnearkmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ett regneark. I regnearket legger du
inn formatering, stiler, tekst og annen informasjon du vil vise i alle nye
regneark av den samme typen.

2. Hvis du vil vise et bilde av den første siden i en mal i boksen
Forhåndsvisning i dialogboksen Maler (Generelle maler..., oppgaveruten
Ny arbeidsbok), velger du Egenskaper på Fil-menyen og deretter
kategorien Sammendrag. Til slutt merker du av for Lagre bilde for
forhåndsvisning.
3. Velg Lagre som på Fil-menyen.
4. Velg Mal i boksen Filtype.
5. Velg mappen der du vil lagre malen, i boksen Lagre i.
Hvis du vil opprette den standard arbeidsbokmalen eller standard
regnearkmalen, velger du enten XLStart-mappen eller den alternative
oppstartsmappen. XLStart-mappen er vanligvis
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal,
velger du Maler-mappen, som vanligvis er
C:\Dokumenter og
innstillinger\bruker_navn\Programdata\Microsoft\Maler
6. Angi navnet på malen i boksen Filnavn. Gjør ett av følgende:
Arbeidsbokmal
Skriv inn bok for å opprette en standard arbeidsbokmal.
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbokmal, kan du skrive inn
et hvilket som helst gyldig filnavn.
Regnearkmal
Skriv inn ark for å opprette en mal for standard regneark.
Hvis du vil opprette en egendefinert arkmal, kan du skrive inn et
hvilket som helst gyldig filnavn.
7. Velg Lagre og deretter Lukk på Fil-menyen.

1. Høyreklikk en arkfane, og velg deretter Sett inn.
2. Dobbeltklikk malen for arktypen du vil bruke.

Vis alt

Sette navn på celler i arbeidsbøker
Du kan bruke etikettene til kolonner og rader i et regneark til å referere til
cellene i disse radene og kolonnene. Du kan også opprette beskrivende navn for
å angi celler, celleområder, formler eller konstante verdier. Etiketter kan brukes i
formler som refererer til data på samme regneark. Hvis du vil angi et området på
et annet regneark, bruker du et navn.
Du kan også opprette 3-D-navn som representerer samme celle eller celleområde
fra flere regneark.
Bruke etiketter som referanser
Dette alternativet må være angitt når du først oppretter en arbeidsbok, ellers må
du angi formlene som bruker etiketter, på nytt.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Beregning.
2. Under Alternativer for arbeidsboken merker du av for Godta etiketter i
formler.
3. Hvis du vil angi en formel som brukte en etikett, på nytt, før du angir dette
alternativet, merker du cellen som inneholder formelen, trykker F2, og
trykker deretter ENTER.
Obs! Hvis du vil at dette alternativet skal brukes som standard for alle nye
arbeidsbøker, oppretter du en ny arbeidsbok, følger fremgangsmåten ovenfor, og
lagrer innstillingen i malen bok.xlt.
Hvordan?
1. Avgjør hvilken maltype du vil bruke:
Arbeidsbokmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ark, standardtekst (for eksempel
topptekst og rad- og kolonneetiketter), formler, makroer, stiler og annen
formatering du vil bruke i nye arbeidsbøker som er basert på malen.

Regnearkmal
Opprett en arbeidsbok som inneholder ett regneark. I regnearket legger du
inn formatering, stiler, tekst og annen informasjon du vil vise i alle nye
regneark av den samme typen.
2. Hvis du vil vise et bilde av den første siden i en mal i boksen
Forhåndsvisning i dialogboksen Maler (Generelle maler..., oppgaveruten
Ny arbeidsbok), velger du Egenskaper på Fil-menyen og deretter
kategorien Sammendrag. Til slutt merker du av for Lagre bilde for
forhåndsvisning.
3. Velg Lagre som på Fil-menyen.
4. Velg Mal i boksen Filtype.
5. Velg mappen der du vil lagre malen, i boksen Lagre i.
Hvis du vil opprette den standard arbeidsbokmalen eller standard
regnearkmalen, velger du enten XLStart-mappen eller den alternative
oppstartsmappen. XLStart-mappen er vanligvis
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal,
velger du Maler-mappen, som vanligvis er
C:\Dokumenter og
innstillinger\bruker_navn\Programdata\Microsoft\Maler
6. Angi navnet på malen i boksen Filnavn. Gjør ett av følgende:
Arbeidsbokmal
Skriv inn bok for å opprette en standard arbeidsbokmal.
Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbokmal, kan du skrive inn
et hvilket som helst gyldig filnavn.
Regnearkmal

Skriv inn ark for å opprette en mal for standard regneark.
Hvis du vil opprette en egendefinert arkmal, kan du skrive inn et
hvilket som helst gyldig filnavn.
7. Velg Lagre og deretter Lukk på Fil-menyen.
Sette navn på celler eller celleområder
1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte området du vil gi navn til.
2. Klikk i boksen Navn til venstre på formellinjen
.

Navneboks
3. Skriv inn navnet på cellene.
4. Trykk ENTER.
Obs! Du kan ikke gi navn til en celle mens du endrer innholdet i den.
Konvertere eksisterende rad- og kolonneetiketter til navn
1. Merk området du vil gi navn til. Ta også med rad- eller kolonneetikettene.
2. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Lag.
3. Merk av for Øverste rad, Venstre kolonne, Nederste rad eller Høyre
kolonne i boksen Lag navn i for å angi hvor etikettene er plassert.
Obs! Et navn som er laget med denne fremgangsmåten, refererer bare til cellene
som inneholder verdier, og tar ikke med de eksisterende rad- og
kolonneetikettene.
Angi etiketter Når du merker celler i etikettområder for å lage formler, er det
mulig å sette inn etikettene i stedet for cellereferansene i formlene. Bruk av
etiketter kan gjøre det lettere å se hvordan en formel er bygget opp. Du kan
bruke dialogboksen Etikettområder (på Sett inn-menyen, undermenyen Navn,
kommandoen Etikett) til å angi områdene som inneholder kolonne- og
radetiketter i regnearket.

Sette navn på celler i flere regneark ved å bruke tredimensjonale referanser
Dette kalles også en tredimensjonal referanse.
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Skriv inn navnet i boksen Navn i arbeidsboken.
3. Hvis boksen Refererer til inneholder en referanse, merker du likhetstegnet
(=) og referansen og deretter trykker du TILBAKE.
4. Skriv inn = (et likhetstegn) i boksen Refererer til.
5. Klikk arkfanen for det første regnearket du vil referere til.
6. Hold SKIFT nede og klikk arkfanen for det siste regnearket du vil referere
til.
7. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Vis alt

Flytte eller kopiere ark
Forsiktig! Vær forsiktig når du flytter eller kopierer ark. Beregninger og
diagrammer som er basert på regnearkdata, kan bli unøyaktige hvis du flytter
regnearket. Hvis du setter inn et regneark mellom ark som det er referert til i en
tredimensjonal formelreferanse, kan data i det regnearket bli tatt med i
beregningen.
1. Hvis du vil flytte eller kopiere ark til en annen arbeidsbok, åpner du
arbeidsboken hvor du skal sette inn arkene.
2. Bytt til arbeidsboken som inneholder arkene du vil flytte eller kopiere, og
merk arkene.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og

tilstøtende

klikk fanene for de andre arkene.

Alle arkene i en
arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
3. Velg Flytt eller kopier ark på Rediger-menyen
4. Klikk arbeidsboken der du vil sette inn arkene, i boksen Til bok.
Hvis du vil flytte eller kopiere de merkede arkene til en ny arbeidsbok,
velger du Ny bok.
5. Velg et ark i boksen Før ark for å angi at arkene du flytter eller kopierer,
skal settes inn foran dette arket.
6. Hvis du vil kopiere arkene i stedet for å flytte dem, merker du av for Lag
en kopi.
Tips!
Hvis du vil flytte ark innenfor den gjeldende arbeidsboken, kan du dra de
merkede arkene langs raden av arkfanene. Hvis du vil kopiere arkene, holder du
nede CTRL og drar arkene. Slipp museknappen før du slipper CTRL.

Gi nytt navn til et ark
1. Hvis du vil gi det aktive arket et nytt navn, går du til Format-menyen,
velger Ark og deretter Gi nytt navn.

2. Skriv inn det nye navnet over det gjeldende navnet.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
formatering av regneark
Formatere tall, datoer og klokkeslett
Desimaltegn legges til i alle tallene jeg skriver inn.
Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Rediger, og fjern
deretter merket for Faste desimaler.
Hvis du vil fjerne desimaltegn fra tall du allerede har skrevet inn, kan du
multiplisere tallene med en potens av 10. Du kan for eksempel skrive inn tallene
10, 100 eller 1 000 i en tom celle, avhengig av hvor mange desimaler du vil
fjerne. Skriv for eksempel inn 100 i cellen hvis tallet har to desimaler og du vil
vise hele tall. Kopier cellen til utklippstavlen, og merk et område med tilstøtende
celler som inneholder celler med desimaler. Velg Lim inn utvalg på Redigermenyen, og velg deretter Multipliser.
Tall vises ikke eller beregnes ikke som numeriske verdier.
Hvis tallene er justert til venstre i cellen, og hvis du ikke har endret standard
justering (Standard), er tallene formatert eller skrevet inn som tekst. Gjør
følgende hvis du vil endre tallene til numeriske verdier:
1. Merk en tom celle som du vet har standard tallformat.
Hvis du ikke er sikker på celleformatet, velger du Celler på Formatmenyen og deretter kategorien Tall. Velg Standard i Format-boksen, og
velg deretter OK.
2.
3.
4.
5.

Skriv inn 1 i cellen, og trykk ENTER.
Klikk cellen, og klikk deretter Kopier
på standardverktøylinjen.
Merk celleområdet som inneholder "teksttallene".
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen, velg Multipliser, og velg
deretter OK.

Tallet i en regnearkcelle er ikke det samme som tallet på formellinjen.
Tallformatet i en celle avgjør hvordan Microsoft Excel viser tall i denne cellen i
regnearket. Formatet har ingen innvirkning på celleverdien som brukes ved
beregninger. Denne verdien vises i formellinjen når cellen er aktiv.
Hvis du vil fjerne tallformater som kan ha innvirkning på verdien som vises,
merker du cellene.
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall.
2. Velg Standard i Kategori-boksen.
Ingen flere egendefinerte tallformater kan legges til.
Antallet egendefinerte tallformater er oversteget. Du må slette én eller flere av de
eksisterende egendefinerte tallformatene for å legge til nye.
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall.
2. Velg Egendefinert fra Kategori-boksen.
3. Velg det egendefinerte formatet du vil slette, nederst i boksen Type. Velg
Slett.

Formatere tekst
Formater som skriftfarge og cellefargelegging endres automatisk.
Hvis betingede formater er brukt på en celle, brukes formatene avhengig av om
celleverdien eller andre evaluerte data oppfyller betingelsen du angav.
Hvis du baserer formateringsbetingelsen på verdien i de merkede cellene,
blir celler som inneholder tekst, evaluert som ASCII-strenger. Formater
som fet skrift eller skriftfarge kan bli endret hvis du endrer teksten.
Betingede formater har prioritet over formater du bruker direkte i en celle
ved hjelp av kommandoen Celler (på Format-menyen) eller en knapp på
formateringsverktøylinjen. Hvis et angitt vilkår er sant, overstyrer
formatene for vilkåret den manuelle formateringen.
Rotert tekst vises ikke i riktig vinkel.
Hvis du har lagret en arbeidsbok i et annet filformat, kan det roterte
tekstformatet ha gått tapt. De fleste filformater støtter ikke rotasjon av tekst 180
grader (+90 til og med - 90 grader), noe som er mulig i den nåværende versjonen
av Microsoft Excel. I tidligere versjoner av Excel kan tekst bare roteres i vinkler
på +90, 0 (null) eller - 90 grader. Hvis den angitte vinkelen for en rotasjon ikke
kan brukes i det andre filformatet, roteres ikke teksten.
Tekst eller andre data jeg skriver inn, vises ikke i cellene.
Tilbakestille tallformatet Cellene kan formateres slik at dataene i cellene
skjules. Hvis du vil fjerne tallformater som kan ha innvirkning på verdien som
vises, merker du cellene. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter
kategorien Tall. Velg Standard fra Format-boksen.
Kontrollere fargen på teksten og bakgrunnen Hvis tekst i en celle har
samme farge som bakgrunnen, vises ingenting i cellen. Du kan endre fargen på
bakgrunnen eller endre fargen på teksten.
Alternativet for rotering av tekst fungerer ikke eller er ikke tilgjengelig.

Det er ikke mulig å rotere innrykkede celler eller celler som er formatert ved
hjelp av justeringsalternativene Midtstill i merket område eller Fyll i boksen
Vannrett i kategorien Justering (kommandoen Celler på Format-menyen).
Hvis alle de merkede cellene har uforenlige formater, er ikke alternativene for
tekstrotering under Retning tilgjengelige. Hvis det merkede området inneholder
celler som er formatert ved hjelp av andre justeringsalternativer som er forenlige,
er roteringsalternativene tilgjengelig. Celler som er formatert ved hjelp av et
uforenlig justeringsformat, blir imidlertid ikke rotert.
En apostrof ('), et circumflekstegn (^), et anførselstegn (") eller en skråstrek
(\) vises i formellinjen, men ikke i cellene
Disse tegnene er formateringskoder som kan vises i dokumenter som er opprettet
i Lotus 1-2-3, eller hvis du arbeider med taster som brukes til navigering i Lotus
1-2-3. I Lotus-1-2-3-formater indikerer en apostrof (') venstrejustert tekst, et
anførselstegn (") høyrejustert tekst, et cirkumflekstegn (^) midtstilt tekst og en
skråtrek (\) tekst som er formatert til å fylle celen.
Hvis du vil skjule formateringskodene på formellinjen, klikker du Alternativer
på Verktøy-menyen, klikker kategorien Overgang og fjerner deretter merket for
Alternative navigasjonstaster.
Obs! Du kan bare skjule koder som er implisitt lagt til, for eksempel
formateringskoder. Du kan ikke skjule koder som er eksplisitt lagt til.

Betinget formatering
Betingede formater fungerer ikke riktig.
Kontrollere om det finnes flere betingelser Hvis du angir flere
betingelser, og mer enn én betingelse blir oppfylt, brukes bare formatene for
den første betingelsen som er sann.
Finne ut om betingelser overlapper Hvis du angir overlappende
betingelser, brukes bare formatene for den første betingelsen som er sann.
Hvis du for eksempel angir en betingelse om bruk av gul fargelegging på
celleverdier fra og med 100 til og med 200, og senere angir en ny betingelse
om bruk av rød fargelegging på verdier under 120, blir celleverdiene fra
100 til og med 119,999999999999 formatert med gul fargelegging. Det er
best å unngå overlappende betingelser.
Kontrollere cellereferanser Hvis du brukte en formel som
formateringsvilkår, kan cellereferansene i formelen være feil.
Innstillingene jeg brukte i dialogboksen Betinget formatering, er nå slettet.
Det gjeldende, merkede området kan inneholde celler som har to eller flere typer
betinget formatering. Dialogboksen kan bare inneholde ett sett betingede
formateringsvilkår og celleformater om gangen.
Merk andre celler og kontroller innstillingene på nytt.
Jeg får ikke til å bruke enkelte formater som betingede formater.
Celleformater som kan føre til at radhøyden eller kolonnebredden endres, kan
ikke brukes som betingede formater.

Tekstplassering
Diagonale kantlinjer vises over rotert tekst.
Ikke bruk knappene
og
for diagonale kantlinjer i kategorien Kantlinje
(dialogboksen Celler på Format-menyen) til å legge til kantlinjer i celler som
inneholder rotert tekst. Fjern de diagonale kantlinjene ved å merke cellene og
klikke Ingen
i kategorien Kantlinje under Innstillinger. Klikk deretter
Innenfor
og Omriss
under Innstillinger. Kantlinjene legges til i kantene
av cellene som roteres i samme vinkel som den roterte teksten.

Kantlinjer og skyggelegging
Kantlinjene vises ikke slik jeg vil ha dem.
Se på tilstøtende celler Hvis du legger til kantlinjer i en merket celle, blir
kantlinjen også lagt til i tilstøtende celler som deler en kantlinje. Hvis du for
eksempel legger til en hel kantlinje i området B1:C5, får cellene D1:D5 en
kantlinje på venstre side.
Kontrollere hvilken kantlinje som ble brukt sist Hvis du legger til to ulike
typer kantlinjer i en delt cellekant, vises kantlinjen du la til sist.
Velge riktig kantlinjetype Et merket celleområde formateres som en enkelt
blokk med celler. Hvis du legger til en kantlinje til høyre i celleområdet B1:C5,
vises kantlinjen bare på høyre side av cellene C1:C5. Hvis du vil vise indre
kantlinjer, bruker du knappen
på paletten Kantlinjer.
Finne ut om kantlinjer er atskilt med et sideskift Hvis du vil skrive ut den
samme kantlinjen på celler som er atskilt med et sideskift, og kantlinjen bare
vises på én side, bruker du kommandoen Celler (på Format-menyen) til å legge
til en indre kantlinje. Sett at du vil skrive ut en kantlinje nederst på den siste
raden på en side, og bruke den samme kantlinjen på toppen av den første raden
på neste side. Merk radene på begge sider av sideskiftet, og velg Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Kantlinje, og klikk Innenfor
under
Innstillinger. Fjern den loddrette kantlinjen ved å klikke i det forhåndsviste
diagrammet under Kantlinje.

Vis alt

Visning av arbeidsbøker og regneark
En arbeidsbok i Microsoft Excel er en fil som inneholder et eller flere regneark,
som du kan bruke til å organisere ulike typer relatert informasjon. Du kan skrive
inn og redigere data i flere regneark samtidig, og utføre beregninger basert på
data fra flere regneark. Når du lager et diagram, kan du plassere diagrammet i
samme regneark som dataene som hører til diagrammet eller på et eget
diagramark.
Du kan flytte fra ett regneark eller diagramark til et annet ved å klikke arkfanene
nederst i arbeidsbokvinduet. Du kan fargekode regnearkfanene for å gjøre det
lettere å gjenkjenne dem. Fanen til det aktive arket er understreket i den fargen
du har valgt, og faner for ikke aktive ark er ensfarget.

Vise forskjellige deler av regnearket samtidig
Dele et regneark Hvis du vil vise og rulle i forskjellige deler av et regneark
samtidig, kan du dele regnearket vannrett og loddrett i separate ruter. Når du
deler et regneark i ruter, kan du vise forskjellige deler av samme regneark side
om side, og dette er nyttig når du for eksempel vil lime inn data mellom
forskjellige områder i et stort regneark. I eksemplet nedenfor kan du vise radene
for forskjellige byer i de øverste rutene mens du fortsatt viser summene for
februar i de nederste rutene.

De to rutene på høyre side ruller sammen, og det samme gjør de to nederste

rutene.
Vise etiketter eller data
Hvis du vil at rad- og kolonneetiketter eller andre
data skal være synlig mens du ruller gjennom et ark, kan du "fryse" de øverste
radene og/eller kolonnene helt til venstre. Radene og kolonnene som er fryst,
ruller ikke, men vises mens du flytter gjennom resten av regnearket.

Etikettene i den første radene står stille mens du ruller nedover resten av
regnearket.
Du kan ikke både dele et regneark og fryse deler av et regneark samtidig.
Obs! Delte eller fryste ruter vises ikke automatisk på hver side når arket skrives
ut. Du må angi eventuelle etiketter du vil skrive ut.
Lage en egendefinert visning
Du kan lagre et sett med visnings- og utskriftsinnstillinger som en egendefinert
visning, og deretter bruke den egendefinert visningen når som helst. La oss for
eksempel si at du har et regneark som inneholder data om fire ulike
salgsregioner. Du kan sette opp en visning for dataene fra hver region og deretter
lagre visningene. Når du åpner regnearket, kan du be om en bestemt visning og
dataene blir deretter vist.
Hva kan lagres i egendefinerte visninger ? De lagrede innstillingene
inkluderer visningsalternativer, vindusstørrelse og plassering på skjermen,
vindudelinger eller fryste ruter, arket som er aktivt og cellene som ble merket da
visningen ble laget. Du kan også lagre skjulte rader, skjulte kolonner,
filterinnstillinger og utskriftsinnstillinger.
Den egendefinerte visningen inkluderer hele arbeidsboken. Hvis du skjuler et ark
før du lager en visning, skjuler Microsoft Excel arket hver gang du tar frem
visningen.

Skjule hele eller deler av en arbeidsbok
Når du skjuler deler av en arbeidsbok, er ikke dataene synlige lenger, men de
slettes ikke fra arbeidsboken. Hvis du lagrer og lukker arbeidsboken, er de
skjulte dataene fortsatt skjult neste gang arbeidsboken åpnes. Hvis du skriver ut
arbeidsboken, vises ikke de skjulte delene på utskriften. Hvis du vil hindre at
andre ser skjulte ark, rader eller kolonner, kan du beskytte arbeidsboken eller
arket med et passord.
Skjule arbeidsbøker og ark Du kan skjule arbeidsbøker og ark for å
redusere antall vinduer og ark på skjermen, og for å forhindre uønskede
endringer. Du kan for eksempel skjule ark som inneholder sensitive data, eller
skjule en arbeidsbok som inneholder makroer, slik at makroene fortsatt vil kunne
kjøres, men det ikke vises noe vindu for makroarbeidsboken. Skjulte
arbeidsbøker eller ark er fortsatt tilgjengelige, og informasjonen kan brukes i
andre dokumenter.
Skjule rader og kolonner Du kan også skjule merkede rader og kolonner
med data som du ikke bruker, eller som du ikke vil at andre skal se.
Skjule vinduselementer Du kan skjule de fleste elementene i et vindu for å
bruke så mye som mulig av skjermen til å vise regnearkdata. Eksempler på
elementer som kan skjules er oppgavelinjen i Windows, tittellinjen i Excel,
verktøylinjer, formellinjen og statuslinjen. Disse elementene er bare skjult så
lenge arbeidsboken er åpen, og vises på nytt hvis du lukker arbeidsboken og
åpner den igjen.

Endre antall regneark i en ny
arbeidsbok
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
2. Skriv inn hvor mange ark du vil ha som standard når du oppretter en ny
arbeidsbok, i boksen Ark i ny arbeidsbok.

Lukke arbeidsbokvinduer
Hvis du vil lukke
Klikk Lukk
Det aktive
arbeidsbokvinduet

Gjør du dette
i øverste høyre hjørne av vinduet.

Hvis vinduet er det eneste åpne vinduet i arbeidsboken,
blir arbeidsboken lukket.

Alle åpne vinduer i en
Velg Lukk på Fil-menyen.
arbeidsbok
Alle åpne arbeidsbøker Hold nede SKIFT, og velg Lukk alle på Fil-menyen.
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Fjerne delingen av et vindu eller frigi
en rute
Hvis du vil gjenopprette et vindu som er delt i to ruter som kan rulles,
dobbeltklikker du hvor som helst på delelinjen som skiller rutene.
Hvis du vil fjerne "fryste" felt som ikke kan rulles, velger du Frigi på
Vindu-menyen.

Tilbakestille regneark- og
arbeidsbokinnstillinger
1. Hvis du vil beholde .xlt-filene (bok.xlt, sheet.xlt), gir du dem nytt navn og
lagrer dem i mappen Maler. Den finner du vanligvis på:
C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Maler
2. Gjør ett eller flere av følgende:
I Microsoft Windows Utforsker fjerner du eventuelle malfiler fra
mappen XLStart. Denne mappen er vanligvis plassert på:
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\XLStart
Hvis filene ikke ligger i XLStart-mappen, undersøker du mappen som
er angitt i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i i kategorien
Generelt i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen).
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige innstillingene for
arbeidsbøker, fjerner du Bok.xlt.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige innstillingene for regneark,
fjerner du Sheet.xlt.

Vis alt

Bytte til fullskjerm- eller
normalskjermvisning
Bytte til fullskjermvisning
Velg Full skjerm på Vis-menyen.

Bytte tilbake til normalvisning
Klikk Lukk full skjerm på fullskjermsverktøylinjen.
Obs! Hvis du har skjult fullskjermsverktøylinjen, kan du gjenopprette
verktøylinjene og skjulte elementer ved å velge Full skjerm på Vis-menyen.
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Vise flere ark eller arbeidsbøker
samtidig
1. Åpne arbeidsbøkene du vil vise.
Hvis du vil vise flere ark i den aktive arbeidsboken, velger du Nytt vindu
på Vindu-menyen. Bytt til det nye vinduet, og klikk et ark du vil vise.
Gjenta dette for hvert ark du vil vise.
2. Velg Ordne på Vindu-menyen.
3. Velg alternativet du ønsker, under Ordne.
Hvis du bare vil vise ark i den aktive arbeidsboken, merker du av for
Vinduer i aktiv arbeidsbok.
Tips!
Hvis du vil gjenopprette et arbeidsbokvindu til full størrelse, klikker du
Maksimer i øverste høyre hjørne i arbeidsbokvinduet.
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Vise to deler av et ark ved å dele
vinduer eller fryse ruter
Dele vinduer
1. Pek på deleboksen øverst på det loddrette rullefeltet eller nederst til høyre
på det vannrette.

2. Når pekeren endres til en dobbeltrettet delepil , drar du deleboksen ned
eller mot venstre så langt du vil.

Fryse ruter
Når du fryser ruter kan du merke data som skal være synlige når du ruller i et
ark. Du kan for eksempel la rad- og kolonneoverskrifter være synlige mens du
ruller.

1. Når du skal fryse en rute, gjør du ett av følgende:
Den vannrette ruten øverst
skal settes inn.
Den loddrette ruten til venstre
at delelinjen skal settes inn.

Merk raden under der du vil at delelinjen
Merk kolonnen til høyre for der du vil

Både den øverste ruten og ruten til venstre
høyre for der du at delelinjen skal settes inn.

Klikk cellen under og til

2. Velg Frys på Vindu-menyen.

Zoome inn og ut
Velg den størrelsen du vil ha, eller skriv inn et tall mellom 10 og 400 i boksen
Zoom
.
Hvis du vil forstørre det merkede området slik at det fyller vinduet, velger du
Merket område.
Obs! Utskriften blir ikke påvirket av du zoomer inn eller ut. Arkene blir skrevet
ut i 100 % med mindre du endrer skaleringen under kategorien Side i
dialogboksen Utskriftsformat på Fil-menyen.
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Sammenligne arbeidsbøker side om
side
1. Åpne arbeidsbøkene du vil sammenligne side om side.
2. Klikk Sammenlign side om side med på Vindu-menyen.
3. Gjør ett av følgende på verktøylinjen Sammenlign side om side:
Hvis du vil bla gjennom arbeidsbøkene samtidig, klikker du Synkron
rulling .
Hvis du vil tilbakestille arbeidsbokvinduene til posisjonene de var i da
du begynte å sammenligne arbeidsbøker, velger du Tilbakestill
vindusplassering .
4. Velg Lukk side om side hvis du ikke lenger vil sammenligne arbeidsbøker.
Obs! Hvis du åpner to arbeidsbøker, inneholder kommandoen på Vindumenyen filnavnet til én av arbeidsbøkene. Du åpner for eksempel
"arbeidsbok1.xls" og "arbeidsbok2.xls". Mens du viser "arbeidsbok1.xls", viser
Vindu-menyen kommandoen som Sammenlign side om side med
arbeidsbok2.xls.
Tips!
Hvis du har lukket verktøylinjen Sammenlign side om side og vil vise den på
nytt, klikker du Tilpass på Verktøy-menyen, klikker kategorien Verktøylinjer,
og klikker deretter Sammenlign side om side i listen Verktøylinjer.
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Lage eller slette egendefinerte
visninger
Før du lager en visning Ordne arbeidsboken slik at den har det utseendet du
ønsker ved visning og ved utskrift. Hvis du tar med utskriftsinnstillinger i en
visning, inneholder visningen det definerte utskriftsområdet eller hele regnearket
hvis arket ikke har noe definert utskriftsområde.
Lage en egendefinert visning
1.
2.
3.
4.

Endre innstillingene du vil lagre i visningen.
Velg Egendefinerte visninger på Vis-menyen.
Velg Legg til.
Skriv inn et navn på visningen i boksen Navn.
Pass på at du tar med navnet på det aktive arket i navnet på visningen, slik
at den blir lettere i identifisere. Når du aktiverer en visning, skifter
Microsoft Excel til arket som var aktivt da du opprettet visningen. Lister
over alle visninger i arbeidsboken vises i dialogboksen Egendefinerte
visninger i Excel.

5. Velg alternativene du vil bruke under Ta med i visning.
Slette en egendefinert visning
1. Velg Egendefinerte visninger på Vis-menyen.
2. Velg navnet på visningen i boksen Visninger, og velg deretter Slett.
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Vise en egendefinert visning
1. Velg Egendefinerte visninger på Vis-menyen.
2. Klikk navnet på visningen du ønsker, i boksen Visninger.
3. Velg Vis.
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Skrive ut en egendefinert visning
1.
2.
3.
4.

Velg Egendefinerte visninger på Vis-menyen.
Velg navnet på visningen du vil skrive ut, i boksen Visninger.
Velg Vis.
Velg Skriv ut .

Obs! Microsoft Excel lagrer tidligere definerte utskriftsområder for hvert ark i
arbeidsboken som inneholder visningen. Hvis et ark ikke har et definert
utskriftsområde, skrives hele regnearket ut.
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Legge inn data i regnearkceller
Legge inn tall, tekst, en dato eller et klokkeslett
1. Klikk cellen du vil legge inn data i.
2. Skriv inn dataene og trykk ENTER eller TAB.
Tall og tekst i en liste
1. Skriv inn data i en celle i den første kolonnen og trykk deretter TAB
for å gå til neste celle.
2. Når du kommer til slutten av raden, trykker du ENTER for å gå til
begynnelsen av neste rad.
3. Hvis den første cellen på neste rad ikke blir aktiv, klikker du
Alternativer på Verktøy-menyen, og velger deretter kategorien
Rediger. Under Innstillinger merker du av for Flytt merket område
etter Enter, og velger deretter Ned i boksen Retning.
Datoer Bruk punktum, bindestrek eller mellomrom til å skille de
forskjellige leddene i en dato, skriv for eksempel 05.09.2002 eller 2002-0905. Du kan legge inn dagens dato ved å trykke CTRL+; (semikolon).
Klokkeslett Hvis du vil legge inn et klokkeslett basert på 12timersklokken, skriver du inn et mellomrom og deretter a eller p etter
klokkeslettet, skriv for eksempel 9:00 p. Hvis du ikke gjør det, legger
Microsoft Excel inn klokkeslettet som AM. Du kan legge inn gjeldende
klokkeslett ved å trykke CTRL+SKIFT+: (kolon).
Legge inn tall med et fast antall desimaler eller etterfølgende nuller
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Merk av for Faste desimaler.
3. I boksen Antall setter du inn et positivt tall for siffer til høyre for
desimaltegnet, eller et negativt tall for siffer til venstre for desimaltegnet.
Hvis du for eksempel skriver inn 3 i boksen Antall og deretter skriver 2834

i cellen, vil verdien være 2,834. Hvis du skriver inn -3 i boksen Antall og
deretter skriver 283, vil verdien bli 283000.
Dette har ingen innvirkning på data du la inn før du valgte alternativet
Faste desimaler.
Tips!
Du kan midlertidig overstyre alternativet som er valgt for Faste desimaler ved å
skrive inn et desimaltegn når du legger inn tallet.
Legge inn de samme dataene i flere celler samtidig
1. Merk cellene du vil legge inn data i. Cellene trenger ikke ligge ved siden av
hverandre.
2. Skriv inn dataene og trykk CTRL+ENTER.
Legge inn eller redigere de samme dataene i flere regneark
Når du merker en gruppe ark og deretter endrer data i ett av dem, vil de samme
endringene bli foretatt i alle de merkede arkene. Data i de andre arkene kan bli
erstattet i denne prosessen.
1. Merk regnearkene du vil legge inn data i.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du

rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark
som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Merk cellen eller celleområdet der du vil legge inn dataene.
3. Skriv inn eller rediger dataene i den første merkede cellen.
4. Trykk ENTER eller TAB.
Obs! Du kan avbryte merking av flere ark ved å velge et ark som ikke er
merket. Hvis ingen umerkede ark er synlige, høyreklikker du arkfanen for et
merket ark, og velger deretter Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
Fylle inn gjentatte oppføringer i en kolonne automatisk
Hvis de første tegnene du skriver inn i en celle er identiske med tegnene i en
eksisterende oppføring i samme kolonne, fylles de manglende tegnene inn
automatisk. Det er bare oppføringer som inneholder tekst eller en kombinasjon

av tekst og tall, som kan fullføres i Microsoft Excel, oppføringer som bare
inneholder tall, datoer eller klokkeslett, fullføres ikke.
Du godtar den foreslåtte oppføringen ved å trykke ENTER. Den fullførte
oppføringen vil være nøyaktig lik den eksisterende oppføringen med
hensyn til store og små bokstaver.
Hvis du automatisk vil erstatte tegnene som ble lagt inn, fortsetter du å
skrive.
Hvis du vil slette tegnene som ble lagt inn automatisk, trykker du
TILBAKE.
Du kan velge fra en liste med oppføringene som allerede finnes i kolonnen
ved å høyreklikke cellen og deretter velge Velg fra liste på hurtigmenyen.
Fylle inn en serie med tall, datoer eller andre elementer
1. Merk den første cellen i området du vil fylle ut.
2. Skriv inn inn startverdien for serien.
3. Skriv inn en verdi i den neste cellen for å etablere et mønster.
Hvordan?
Hvis du vil ha serien 2, 3, 4, 5..., skriver du inn 2 og 3 i de to første
cellene. Hvis du vil ha serien 2, 4, 6, 8..., skriver du inn 2 og 4. Hvis
du vil ha serien 2, 2, 2, 2..., lar du den andre cellen være tom.
Du kan angi typen serie ved å bruke den høyre museknappen til å dra
fyllhåndtaket over området, og deretter velge den riktige kommandoen
på hurtigmenyen. Hvis startverdien for eksempel er datoen jan. 2002,
velger du Fyll måneder hvis du vil legge inn serien feb. 2002, mar.
2002 og så videre, eller Fyll år hvis du vil legge inn serien jan. 2003,
jan. 2004 og så videre.
Hvis du manuelt vil kontrollere hvordan serien opprettes, eller bruke
tastaturet til å fylle inn en serie, bruker du Serier-kommandoen på
hurtigmenyen.
4. Merk cellen eller cellene som inneholder startverdiene.
5. Dra fyllhåndtaket over området du vil fylle.

Hvis du vil fylle med økende verdier, drar du nedover eller mot høyre.
Hvis du vil fylle med synkende verdier, drar du oppover eller mot venstre.
Legge inn samme data i andre regneark
Hvis du allerede har lagt inn data i ett regneark, kan du raskt kopiere dataene til
tilsvarende celler i andre ark.
1. Merk arket som inneholder dataene og arkene du vil kopiere dataene til.
2. Merk cellene som inneholder dataene du vil kopiere.
3. Velg Fyll på Rediger-menyen, og velg deretter På tvers av regneark.

Serietyper som kan fylles inn for deg i
Microsoft Excel
Du kan raskt fylle ut dataserier av flere forskjellige typer ved å merke celler og
dra fyllhåndtaket, eller ved å bruke kommandoen Serie (pek på Fyll på Redigermenyen, og velg deretter Serie).

Kopiere data i en rad eller kolonne Hvis du drar fyllhåndtaket til en celle,
kan du kopiere innholdet i en celle til andre celler i samme rad eller kolonne.
Fylle inn en serie med tall, datoer eller andre elementer Microsoft Excel
kan automatisk fortsette en serie med tall, en kombinasjon av tall og tekst, datoer
eller tidsperioder basert på mønsteret du oppretter. I følgende tabell blir det
opprinnelige utvalget for eksempel utvidet slik som vist. Elementer som er er
skilt med komma, ligger i tilstøtende celler.
Startutvalg

Utvidet serie

1, 2, 3
4, 5, 6
9:00
10:00, 11:00, 12:00
ma
ti, on, to
mandag
tirsdag, onsdag, torsdag
jan
feb, mar, apr
jan, apr
jul, okt, jan
jan. 96, apr. 96
jul. 96, okt. 96, jan. 97
15. jan, 15. apr
15. jul, 15. okt
1999, 2000
2001, 2002, 2003
01. jan, 01. mar
01. mai, 01. jul, 01. sep,...
3. kv (eller 3. kvartal eller K3) 4. kv, 1. kv, 2. kv,...
tekst1, tekstA
tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...
1. periode
2. periode, 3. periode,...
Produkt 1
Produkt 2, Produkt 3,...

Hvis utvalget inneholder tall, kan du velge om du vil lage en lineær serie eller en
vekstserie.
Lage en tilpasset fyllserie Du kan lage en tilpasset fyllserie for
tekstoppføringer du ofte bruker, for eksempel firmaets salgsregioner.

Vis alt

Opprette, endre eller slette en
egendefinert fyllserie
En egendefinert fyllserie er et sett med data som brukes til å fylle en kolonne i et
gjentagende mønster, for eksempel nord, sør, øst, vest. Du kan lage en
egendefinert fyllserie på grunnlag av eksisterende elementer som er oppført i et
regneark, eller du kan skrive inn listen fra begynnelsen av.
Opprette en egendefinert fyllserie
1. Hvis du allerede har lagt inn listen med elementene som skal brukes som
serie, merker du listen i regnearket.
2. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Egendefinerte lister.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil bruke den merkede listen, velger du Importer.
Hvis du vil skrive inn en ny liste, velger du Ny liste i boksen
Egendefinerte lister, og skriver deretter inn oppføringene
(elementene) i boksen Listeelementer. Begynn med den første
oppføringen, og trykk ENTER etter hver oppføring. Når listen er
ferdig, velger du Legg til.
Obs! En egendefinert liste kan inneholde tekst eller en blanding av tekst og
tall. Hvis du vil lage en egendefinert liste som bare inneholder tall, for
eksempel fra 0 til og med 100, merker du først nok tomme celler til at det
blir plass til listen. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien
Tall. Angi Tekst-formatet for de tomme cellene, og skriv deretter inn listen
med tall i cellene du formaterte. Merk listen og importer den.
Endre eller slette en egendefinert fyllserie
Du kan ikke redigere eller slette de innebygde listene for måneder og dager.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien

Egendefinerte lister.
2. Merk listen du vil bruke i boksen Egendefinerte lister.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil redigere listen, gjør du de endringene du vil i boksen
Listeelementer. Velg deretter Legg til.
Hvis du vil slette listen, klikker du Slett.

Endre hvilken celle som blir aktiv når
du trykker ENTER
Når du trykker ENTER for å avslutte arbeidet i en celle, blir du flyttet til en
nabocelle, eller du blir værende i den gjeldende cellen.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
2. Hvis du vil flytte til en nabocelle, merker du av for Flytt merket område
etter Enter. Velg deretter en retning i boksen Retning. Hvis du fortsatt vil
være i den gjeldende cellen, fjerner du merket for dette alternativet.

Vis alt

Sett inn et symbol
Du kan bruke dialogboksen Symbol for å skrive inne både symboler som ikke
finnes på tastaturet og Unicode-tegn.
Hvis du bruker en utvidet font, som for eksempel Arial eller Times New Roman,
vil du se listen Delsett. Bruk denne listen for å velge fra en lang rekke språktegn,
som for eksempel gresk og russisk (kyrillisk), hvis det er tilgjengelig.
Sett inn et symbol
1.
2.
3.
4.
5.

Klikk der du vil sette inn symbolet.
Velg Symbol på Sett inn-menyen og deretter kategorien Symboler.
Velg den skriften du ønsker, i boksen Skrift.
Dobbeltklikk symbolet du vil sette inn.
Velg Lukk.
Sett inn et Unicode-tegn

Når du velger et Unicode-tegn i dialogboksen Symbol , vises tegnkoden i
boksen Tegnkode. Hvis du allerede kjenner tegnkoden, kan du skrive den
direkte inn i boksen Tegnkode for å finne Unicode-tegnet.
Navnet som vises foran boksen Tegnkode, er det offisielle tegnnavnet i Unicode
3.0 standard.
1.
2.
3.
4.

Klikk der du vil sette inn Unicode-tegnet.
Velg Symbol på Sett inn-menyen og deretter kategorien Symboler.
Velg skriften du ønsker i boksen Skrift.
Klikk Unicode i boksen Fra.
Tegnsettet er begrenset hvis du velger noe annet enn Unicode i boksen Fra.
Hvis du for eksempel velger en lokal kodeside i stede for Unicode, vil du se
et tilsvarende redusert tegnsett i dialogboksen Symbol.

5. Hvis boksenDelsett er tilgjengelig, velger du en underkategori.
6. Dobbeltklikk symbolet du vil sette inn.

7. Velg Lukk
Obs!
Du kan øke eller minske størrelsen på dialogboksen Symbol . Flytt pekeren
nederst i høyre hjørne av dialogboksen til den endres til en dobbelthodet pil,
og dra så til ønsket størrelse.
Du kan raskt sette inn et nylig brukt symbol ved å dobbeltklikke et symbol i
boksen Nylig brukte symbolerog så velge Lukk.

Vis alt

Deaktivere automatisk fullføring av
filnavn og URL-adresser
Hvis du har Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere, kan du slå av funksjonen
som automatisk foreslår filnavn og URL-adresser når du skriver dem inn. Dette
gjelder navnene du skriver inn i dialogboksene Sett inn hyperkobling og Åpne
i Microsoft Excel, og URL-adresser i Internet Explorer og eventuelle andre
Microsoft Office-programmer du har.
1. Start Internet Explorer.
2. Velg Alternativer for Internett på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Avansert.
3. Under Bla gjennom fjerner du merket for ett av disse alternativene:
Hvis du har Internet Explorer 4, fjerner du merket for Bruk
Autofullfør.
Hvis du har Internet Explorer 5, fjerner du merket for Bruk innebygd
autofullføring i integrert grensesnitt.
Hvis du har Internet Explorer 6, fjerner du merket for Bruk innebygd
autofullføring .

Aktivere eller deaktivere automatisk
fullføring av celleoppføringer
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
2. Merk av for eller fjern merket for Aktiver Autofullfør for celleverdier.

Slå på eller av dra-og-slipp-redigering
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Merk av for eller fjern merket for Dra og slipp celle.

Aktivere eller deaktivere meldingen
om overskriving av celler med
innhold
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Hvis du vil at det skal vises en melding om at eksisterende data vil gå tapt
hvis du drar et merket område eller fyllhåndtaket for området, merker du av
for Advarsel før celler overskrives.
Hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises, fjerner du merket for dette
alternativet.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med å skrive
inn og merke data
Skrive inn data
Tall, datoer og klokkeslett vises ikke på riktig måte.
Tallformater I et Microsoft Excel-regneark vises tall, datoer og klokkeslett i
overensstemmelse med tallformatene som er brukt på cellene. Hvis du vil endre
tallformatet, merker du først cellene. Velg Celler på Format-menyen, velg
kategorien Tall, og velg deretter kategorien og formatet du vil ha. Hvis du vil
bruke standard datoformat, klikker du cellen og trykker CTRL+SKIFT+#. Hvis
du vil bruke standard klokkeslettformat, trykker du CTRL+SKIFT+@.
Regionale innstillinger Alternativer du velger i Regionale innstillinger i
kontrollpanelet, bestemmer standardformatet for valuta, datoer, klokkeslett og
tall.
Symbolene ##### vises i stedet for et tall.
En #####-feilverdi oppstår når cellen inneholder et tall, en dato eller et
klokkeslett som er bredere enn cellen, eller når cellen inneholder en dato- eller
klokkeslettformel som genererer et negativt resultat. Forsøk å øke bredden på
kolonnen.
Alle datoene i regnearket ser ikke like ut.
Når du har skrevet inn en dato i en celle, vises datoen i et standard datoformat
eller i et format som ble brukt på cellen før datoen ble skrevet inn. Standard
datoformat er basert på innstillinger i kategorien Dato i dialogboksen Regionale
innstillinger (Kontrollpanel i Microsoft Windows). Hvis datoinnstillingene er
endret, endres også alle eksisterende datoer i arbeidsbøkene som ikke er
formatert med kommandoen Formater celler.

En del av teksten jeg skriver inn i cellen, vises ikke.
Hvis du vil vise flere tekstlinjer i merkede celler, velger du Celler på Formatmenyen, velger kategorien Justering og merker deretter av for Bryt tekst. Hvis
teksten er ett langt ord, brytes ikke teksten. I så fall kan du gjøre kolonnen
bredere eller skriftstørrelsen mindre slik at hele teksten vises.
Kolonneoppføringene blir ikke alltid fullført i Microsoft Excel.
Kontrollere at Autofullfør er aktivert Velg Alternativer på Verktøymenyen, velg kategorien Rediger, og kontroller at det er merket av for Aktiver
Autofullfør for celleverdier.
Kontrollere hvor du klikket sist Klikk etter det siste tegnet i cellen. Excel
kan bare fullføre en oppføring når innsettingspunktet er plassert ved slutten av
inneholdet i gjeldende celle.
Kontrollere at oppføringer samsvarer Tegnene du skrev inn samsvarer
kanskje ikke med noen av oppføringene som allerede finnes i kolonnen, eller
tegnene samsvarer kanskje med to eller flere oppføringer. Hvis du for eksempel
skriver inn AXY, og de mulige oppføringene er "AXY1" og "AXY2", fullfører
ikke Microsoft Excel oppføringen.
Velge riktig oppføring
Du kan velge oppføringen du vil ha, ved å trykke
ALT+PIL NED og velge en oppføring fra listen. Du kan også høyreklikke cellen
og deretter velge Velg fra liste på hurtigmenyen.
Oppføringer i en rad Listen med mulige oppføringer er basert på kolonnen
som inneholder den aktive cellen. Hvis oppføringene gjentas radvis, ikke
kolonnevis, fullføres ikke oppføringene.
Tall, datoer og klokkeslett Excel kan bare fullføre tekstoppføringer.
Oppføringer som bare inneholder tall, datoer og klokkeslett, fullføres ikke.
Gjeldende dataområde Kontroller plasseringen av den aktive cellen. Den
kan være utenfor gjeldende dataområde. Hvis dataområdet for eksempel består
av celleområdet A1:E10, fullfører Excel en oppføring som blir skrevet inn i celle
A11, selv om cellen ovenfor, A10, er tom. En oppføring i celle A12 fullføres
imidlertid ikke, fordi denne cellen er utenfor dataområdet.

Lange lister Hvis du arbeider i en lang liste, må du kanskje vente et øyeblikk
slik at Excel får tid til å fullføre en oppføring.
Fyllhåndtaket mangler.
Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Rediger, og pass på at
det er merket av for Dra og slipp celle. Hvis hele raden eller kolonnen er
merket, vises fyllhåndtaket på begynnelsen av raden eller kolonnen.
Jeg ville kopiere en verdi, ikke utvide en serie.
Hvis du kopierer datatyper som kan utvides til en serie, for eksempel tall, datoer
eller elementer i en egendefinert fyllserie, endres verdiene trinnvis i det merkede
området, i stedet for å bli kopiert. Hvis dette skjer, merker du de opprinnelige
verdiene på nytt, og holder nede CTRL mens du drar fyllhåndtaket.
Informasjon slettes når jeg drar fyllhåndtaket.
Hvis du drar fyllhåndtaket opp eller til venstre for et merket område, og stopper i
de merkede cellene uten å gå forbi den første kolonnen eller den øverste raden i
området, slettes dataene i det merkede området. Du må dra fyllhåndtaket ut av
det merkede området før du slipper museknappen.
Når jeg bruker tekstformat på tall, endres ikke tallene til tekst.
Hvis du allerede har skrevet inn tallene og brukt tekstformatet på cellene, klikker
du hver celle, trykker F2 og deretter ENTER for å skrive inn tallene på nytt som
tekst. Hvis du vil angi tall som tekst, bruker du først tekstformatet på tomme
celler, og deretter skriver du inn tallene i de formaterte cellene.

Merke og flytte data
Arkfanene står ikke oppført nederst i skjermbildet.

Vise eller skjule alle arkfaner
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Merk av for eller fjern merket for Arkfaner. Når du viser arkfaner, kan det
også være du må utvide rulleområdet for arkfanene.

Vise flere eller færre arkfaner
1. Pek på delelinjen for arkfaner.

2. Når pekeren endres til en dobbeltrettet delepil , drar du delelinjen for
arkfaner til høyre eller venstre.
Hvis du vil tilbakestille delelinjen for arkfaner til dens opprinnelige
posisjonen, dobbeltklikker du delelinjen.
Tips!
Du kan aktivere et ark ved å høyreklikke en rulleknapp for arkfaner og
deretter velge arket du vil bruke på hurtigmenyen.
Hvis arknavnene er avkuttede eller vanskelig å lese
Øk høyden på rullefeltet. I kontrollpanelet i Windows dobbeltklikker du Visikonet, velger kategorien Utseende og deretter Rullefelt i listen Element, og
øker til slutt tallet i boksen Størrelse.

Piltastene og taster som PGUP, HOME og SKIFT+TAB gjør ikke det jeg
forventer.
Problemet kan skyldes at programmet er innstilt slik at tastene utfører de samme
funksjonene som i Lotus 1-2-3. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg
kategorien Overgang. Fjern merket for Alternative navigasjonstaster, og
forsøk tastene på nytt.
Hvis du vil at det aktive, merkede området skal flyttes når du ruller gjennom et
regneark, må du passe på at SCROLL LOCK er slått av. Hvis SCROLL LOCK
er slått på, kan du bruke navigasjonstastene uten at det påvirker det gjeldende,
merkede området.
Pass på at End-modus er slått av. END vises i statuslinjen når End-modus er
aktivert.
Mer enn ett ark er merket. Hvordan merker jeg bare ett ark?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som er
merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre merkede
ark.
Hvis du vil merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og klikk
fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og klikk

tilstøtende

fanene for de andre arkene.

Alle arkene i en
arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket med en
brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis arkfanen
vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark som
ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark. Velg
Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
Når jeg forsøker å legge til celler i det merkede området, avbrytes det
opprinnelige, merkede området.
Hold nede SKIFT og klikk den siste cellen du vil ta med i det nye, merkede
området. Det rektangulære området mellom den aktive cellen og cellen du
klikker, blir det nye, merkede området.
Hvis du vil merke flere celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av
hverandre, holder du nede CTRL og klikker eller drar over cellene.
Det merkede området blir større når jeg klikker en celle eller trykker taster
for å flytte.
Hvis det står "UTV" i statuslinjen, trykker du F8 for å slå av alternativet utvidet
merking.
Når jeg trykker ENTER, settes feil data inn.
Hvis du nylig har brukt kommandoen Kopier på Rediger-menyen eller Kopierknappen , må du kontrollere om en bevegelig ramme fremdeles omgir
kopieringsområdet. I så tilfelle ble de satt inn i den aktive cellen når du trykket
ENTER. Hvis du vil fjerne den bevegelige rammen, trykker du ESC.

Celler med én tilordning
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
En celle med én tilordning er tilordnet til et XML-element som ikke gjentas.

Opprette en celle med én tilordning
En celle med én tilordning opprettes ved å dra et XML-element som ikke
gjentas, fra XML-kilderuten til regnearket.
Når du drar et XML-element som ikke gjentas, til regnearket, kan du velge å
inkludere elementnavnet som en overskrift over eller til venstre for cellen med
én tilordning. Eller du kan bruke en eksisterende celleverdi som overskrift.

Bruke en formel i en celle med én tilordning
Du kan bruke en formel i en celle med én tilordning hvis cellen er tilordnet til et
XML-element med en XSD-datatype (XML Schema Definition) som Excel
tolker som et tall, en dato eller et klokkeslett. Se Støtte for XSD-datatype (XML
Schema Definition) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft Excel
støtter XSD-datatyper.

Skjule rammen i en celle med én tilordning
Som standard vises en celle med én tilordning med en ramme. Hvis du vil
deaktivere rammen, klikker du Liste på Data-menyen, og deretter klikker du
Skjul ramme på inaktive lister.
Obs! Denne innstillingen påvirker alle Excel-lister, XML-lister og celler med én
tilordning i arbeidsboken. Du kan ikke skjule rammen for en bestemt celle med
én tilordning.
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Bla gjennom et regneark
Hvis du vil flytte mellom celler i et regneark, kan du klikke en celle eller bruke
piltastene. Når du flytter til en celle, blir cellen den aktive cellen. Hvis du vil se
et annet område av arket, bruker du rullefeltene.
Du ruller
En rad opp eller
ned
En kolonne til
venstre eller til
høyre
Ett vindu opp eller
ned
Ett vindu til
venstre eller til
høyre
En stor avstand

Ved å
Klikke pilene i det loddrette rullefeltet.
Klikke pilene i det vannrette rullefeltet.
Klikke over eller under rulleboksen i det loddrette rullefeltet.
Klikke til venstre eller til høyre for rulleboksen i det
vannrette rullefeltet.
Dra rulleboksen til den tilnærmet relative posisjonen. I et
svært stort regneark holder du nede SKIFT mens du drar.

Obs! Størrelsen på rulleboksen angir størrelsesforholdet mellom den benyttede
delen av arket, og den delen som er synlig i vinduet. Rulleboksens plassering
angir hvor i regnearket det synlige området er.
Bla og zoome ved hjelp av musen
Du kan flytte rundt og zoome i regnearket eller diagramarket ved hjelp av
pekeenheten Microsoft IntelliMouse. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du
endrer alternativer og viser feilsøkingsinformasjon for Microsoft IntelliMouse,
se den elektroniske brukerveiledningen for IntelliPoint. (Klikk startknappen i
Microsoft Windows, velg Programmer og deretter Microsoft Input Devices.)
Hvis du vil
Rulle opp
eller ned

Gjør du dette

noen få rader Roterer hjulet fremover eller bakover.
om gangen
Panorere
gjennom
regnearket

Holder nede hjulknappen og drar pekeren vekk fra
opprinnelsesmerket
i retningen du vil foreta rullingen. Du øker
rullehastigheten ved å dra pekeren lenger vekk, og du reduserer
hastigheten ved å dra den nærmere opprinnelsesmerket.
Klikker hjulknappen og flytter deretter musen i retningen du vil
foreta rullingen. Du øker hastigheten ved å dra pekeren lenger
vekk, og du reduserer hastigheten ved å dra den nærmere. Du
stopper rullingen ved å klikke en av museknappene.
Holder nede CTRL og roterer deretter IntelliMouse-hjulet
fremover eller bakover.

Panorere
gjennom et
regneark
automatisk
Zoome inn
eller ut
Vise detaljer
Peker på cellen som summerer data i disposisjonen, holder nede
i
SKIFT, og ruller deretter hjulet fremover.
disposisjoner
Skjule
Peker på en celle som inneholder detaljdata, holder nede SKIFT,
detaljer i
og ruller deretter hjulet bakover.
disposisjoner

Tips!
Hvis du vanligvis bruker pekeenheten Microsoft IntelliMouse til å zoome i
stedet for å rulle regnearket, kan du stille inn hjulknappen til å zoome i stedet for
å rulle. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Generelt, og
merk deretter av for Zoom ved rulling med IntelliMouse.
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Merke data eller celler
Hvis du vil merke

Gjør du dette
Hvis redigering i en celle er aktivert, merker du cellen,
dobbeltklikker i den og merker teksten i den.

Tekst i en celle

Hvis redigering i en celle er deaktivert, merker du den og
merker teksten i formellinjen.

En celle
Et celleområde

Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Klikk den første cellen i området og dra til den siste cellen.
Klikk den første cellen i området, hold nede SKIFT og
Et stort celleområde klikk den siste cellen i området. Du kan bruke rullepilene
for å gjøre den siste cellen synlig.
Klikk Merk alt-knappen.
Alle cellene i et
regneark
Celler eller
celleområder som Merk den første cellen eller det første celleområdet, og
ikke ligger ved
hold nede CTRL og merk de andre cellene eller områdene.
siden av hverandre
Klikk rad- eller kolonneoverskriften.
En hel rad eller
kolonne

Rader og kolonner
som ligger ved
siden av hverandre
Rader eller
kolonner som ikke

Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den
første raden eller kolonnen, hold nede SKIFT og merk den
siste raden eller kolonnen.
Merk den første raden eller kolonnen, hold nede CTRL og

ligger ved siden av merk de andre radene eller kolonnene.
hverandre
Hold nede SKIFT og klikk den siste cellen du vil ta med i
Flere eller færre
det nye, merkede området. Det rektangulære området
celler enn det aktive
mellom den aktive cellen og cellen du klikker, blir det nye,
merkede området
merkede området.
Avbryte merking av
Klikk hvilken som helst celle i regnearket.
celler
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Merke navngitte områder eller
cellereferanser
Hvis du vil merke
Et navngitt celleområde
To eller flere navngitte
områder
Bestemte celler som ikke
ligger i et navngitt
område

Gjør dette
Merk området i boksen Navn.
Merk det første området i boksen Navn. Hold
deretter nede CTRL og merk de andre områdene.
Velg Gå til på Rediger-menyen. Skriv inn
cellereferansen til cellen eller celleområdet i boksen
Referanse.

Tips!
Microsoft Excel holder rede på de navngitte områdene du har merket. Hvis du
vil gå tilbake til et område du merket tidligere, velger du Gå til på Redigermenyen og dobbeltklikker cellereferansen i boksen Gå til.

Vis alt

Merke ark
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som er
merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre merkede
ark.
Hvis du vil merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT og klikk
fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL og klikk
fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane og velg Merk alle arkene på
hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket med en
brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis arkfanen
vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil fjerne merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et ark som
ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark. Velg

Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

Vis alt

Merke celler som inneholder bestemte
data
1. Hvis du vil merke alle cellene av denne typen i det aktive regnearket,
klikker du en vilkårlig celle.
Merk området som inneholder den celletypen du vil merke.
2. Velg Gå til på Rediger-menyen.
3. Velg Utvalg.
4. Gjør ett av følgende:
Velg Tomme celler hvis du vil merke tomme celler.
Velg Merknader hvis du vil merke celler som inneholder merknader.
Velg Konstanter hvis du vil merke celler som inneholder konstanter.
Velg Bare synlige celler hvis du bare vil merke celler som er synlige i
et område som også omfatter skjulte rader eller kolonner.
Velg Gjeldende område hvis du vil merke det gjeldende området, for
eksempel en hel liste.
Merke et område med utfylte celler i en rad eller kolonne
1. Klikk den første eller siste cellen i området.
2. Hold nede SKIFT og dobbeltklikk siden i den aktive cellen i den
retningen du vil merke.
Hvis du for eksempel skal merke et område med utfylte celler over den
aktive cellen, dobbeltklikker du toppen av cellen. Det merkede
området strekker seg bare til den neste tomme cellen i raden eller
kolonnen.
Merke navngitte områder eller cellereferanser
Hvis du vil merke
Gjør dette
Et navngitt celleområde Merk området i boksen Navn.
To eller flere navngitte Merk det første området i boksen Navn. Hold

områder
Bestemte celler som
ikke ligger i et navngitt
område

deretter nede CTRL og merk de andre områdene.
Velg Gå til på Rediger-menyen. Skriv inn
cellereferansen til cellen eller celleområdet i
boksen Referanse.

Tips!
Microsoft Excel holder rede på de navngitte områdene du har merket. Hvis
du vil gå tilbake til et område du merket tidligere, velger du Gå til på
Rediger-menyen og dobbeltklikker cellereferansen i boksen Gå til.

Vise eller skjule totalraden i en liste
Klikk Aktiver/deaktiver totalrad
på Liste-verktøylinjen. Dette viser
totalraden hvis den ikke vises og skjuler totalraden hvis den vises i listen.

Vis alt

Tillate redigering direkte i en celle
eller begrense redigering til
formellinjen
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Hvis du vil ha muligheten til å redigere og skrive inn data i cellene, merker
du av for Redigering i cellen.
Hvis du bare vil ha muligheten til å redigere og skrive inn data i
formellinjen, fjerner du avmerkingen.

Endre tusen- og desimalskilletegnet
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Internasjonal.
2. Merk av for Bruk systemskilletegn under Tallbehandling.
3. Skriv inn nye skilletegn i boksene Desimalskilletegn og Tusenskilletegnr.

Fjerne celleformater eller -innhold
Når du tømmer celler, fjerner du celleinnholdet (formler og data), formateringen
(inkludert tallformat, betingede formater og rammer) eller merknadene, men de
tomme cellene blir værende i regnearket. Når du sletter celler ved å velge Slett
på Rediger-menyen, blir de fjernet fra regnearket, og cellene rundt dem blir
flyttet slik at de fyller plassen.
1. Merk cellene, radene eller kolonnene du vil fjerne formatet eller innholdet
for.
2. Velg Fjern på Rediger-menyen og deretter Formater eller Innhold.
Du kan fjerne formater og innhold ved å velge Alt. Da fjerner du også
eventuelle cellemerknader og dataevalueringer.
Merknader
Hvis du klikker i en celle og deretter trykker DEL eller TILBAKE på
tastaturet, fjernes celleinnholdet, men ikke merknader eller
celleformatering.
Når du har fjernet innholdet i en celle, er verdien for den tomme cellen null
(0). Eventuelle formler som refererer til cellen, mottar verdien null.

Vis alt

Slette celler, rader eller kolonner
1. Merk cellene, radene eller kolonnene du vil slette.
2. Velg Slett på Rediger-menyen.
3. Hvis du sletter et celleområde, velger du Flytt celler mot venstre, Flytt
celler oppover, Hele raden eller Hele kolonnen i dialogboksen Slett.
Obs! En formel blir holdt oppdatert ved at referanser til de flyttede cellene blir
justert slik at de viser til de nye plasseringene. En formel som refererer til en
slettet celle, viser imidlertid feilverdien #REF!.

Vis alt

Redigere celleinnhold
1. Dobbeltklikk cellen som inneholder dataene du vil redigere.
2. Rediger celleinnholdet.
3. Trykk ENTER eller ESC for å legge inn eller avbryte endringene.
Tips!
Hvis du vil aktivere eller deaktivere direkte celleredigering, velger du
Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger. Merk av
eller fjern merket for Redigering i cellen. Når du har fjernet merket for
Redigering i cellen, kan du redigere på formellinjen.
Hvis du vil flytte markøren til slutten av celleinnholdet, merker du cellen og
trykker F2.

Vis alt

Sette inn tomme celler, rader eller
kolonner
1. Gjør ett av følgende:
Sett inn nye tommer celler Merk et område med celler der du vil sette
inn de nye, tomme cellene. Merk like mange celler som du vil sette inn.
Sett inn en enkelt rad Klikk en celle i raden like under der du vil ha den
nye raden. Hvis du for eksempel vil sette inn en ny rad over rad 5, klikker
du i en celle i rad 5.
Sett inn flere rader Merk rader direkte under stedet der du vil ha de nye
radene. Merk like mange rader som du vil sette inn.
Sett inn én enkelt kolonne Klikk en celle i kolonnen rett til høyre for der
du vil sette inn den nye kolonnen. Hvis du for eksempel vil sette inn en ny
kolonne til venstre for kolonne B, klikker du i en celle i kolonne B.
Sett inn flere kolonner Merk kolonnene rett til høyre for der du vil sette
inn de nye kolonnene. Merk like mange kolonner som du vil sette inn.
2. Velg Celler på Sett inn-menyen, og deretter Rader eller Kolonner.
3. Hvis du flytter eller kopierer et område med celler, og ikke en rad eller
kolonne, velger du i hvilken retning de omkringliggende cellene skal
forskyves, i dialogboksenSett inn utklipp.
Tips!
Hvis det finnes formatering, kan du bruke Alternativer for innsetting
til å
velge hvordan du vil angi formateringen av cellene, radene eller kolonnene som
er satt inn.

Deaktivere automatisk retting
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen.
2. Hvis du vil hindre alle automatiske rettinger, fjerner du merket for
Fortløpende endringer i kategorien Autokorrektur.
Hvis du vil hindre bestemte rettinger, fjerner du merket for det tilsvarende
alternativet.

Slå på eller av alternativer for
innsetting
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
2. Merk av for eller fjern merket for Vis knapper for innsettingsalternativer.

Vis alt

Bytte om rader og kolonner
Data fra den øverste raden i kopieringsområdet vises i venstre kolonne i
innlimingsområdet, og data fra venstre kolonne vises i øverste rad.
1. Merk cellene der du vil bytte om rader og kolonner.
2. Velg Kopier .
3. Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet. Innlimingsområdet må
være utenfor kopieringsområdet.
4. Klikk pilen til høyre for Lim inn
og velg Bytt om rader og kolonner.

Angre eller gjøre om en handling
1. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil oppheve én og én handling du nylig har utført, velger du
Angre .
Hvis du vil oppheve flere handlinger om gangen, klikker du pilen ved
siden av Angre
og velger fra listen. Den valgte handlingen og alle
handlingene over den, blir opphevet.
Hvis du vil avbryte en innskriving i en celle eller formellinjen før du
trykker ENTER, trykker du ESC.
2. Hvis du ombestemmer deg, velger du Gjør om
siden av Gjør om
og velger fra listen.

eller klikker pilen ved

Vis alt

Bruke et dataoppføringsskjema til å
redigere et område eller en liste
Et dataskjema er en dialogboks som gir deg en hensiktsmessig måte å skrive inn
eller vise en hel rad med informasjon, eller en post, på et område eller i én liste
om gangen.
Før du kan bruke et dataskjema til å legge inn en post i et nytt område eller liste,
må området eller listen ha etiketter øverst i hver kolonne i listen. Microsoft
Excel bruker disse etikettene til å lage felt i skjemaet.
1. Klikk en celle på et område eller i listen du vil legge inn posten i.
2. Velg Skjema på Data-menyen.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Legge til en post
1. Velg Ny.
2. Skriv inn informasjonen du vil ha i den nye posten.
3. Når du er ferdig med å skrive inn dataene, trykker du ENTER for å
legge inn posten.
4. Når du er ferdig med å legge inn poster, velger du Lukk for å legge
inn den nye posten og lukke dataskjemaet.
Endre en post
1. Finn posten du vil endre.
Hvordan?
Hvis du vil bevege deg gjennom postene én om gangen, kan du
bruke rullefeltpilene i dialogboksen. Hvis du vil flytte ti poster
om gangen, klikker du rullefeltet mellom pilene.

Hvis du vil flytte til neste post på området eller i listen, klikker du
Søk etter neste. Hvis du vil flytte til forrige post på området eller
i listen, klikker du Finn forrige.
Hvis du vil angi søkevilkår eller sammenligningsvilkår, velger du
Vilkår og skriver deretter inn vilkåret i dataskjemaet. Hvis du vil
finne poster som oppfyller vilkårene, velger du Søk etter neste
eller Finn forrige. Hvis du vil gå tilbake til dataskjemaet uten å
søke etter poster basert på vilkårene du har angitt, velger du
Skjema.
Jokertegn du kan bruke som vilkår
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre,
og når du søker etter og erstatter innhold.
Bruk
? (spørsmålstegn)

* (stjerne)
~ (tilde) etterfulgt av ?, *
eller ~

For å finne
Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
Et spørsmålstegn, en stjerne eller et
tildetegn.
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

2. Endre informasjonen i posten.
Felt som inneholder formler, viser resultatet av formelen som en
etikett. Etiketten kan ikke endres i dataskjemaet.
Hvis du endrer en post som inneholder en formel, blir ikke
formelen beregnet før du trykker ENTER eller velger Lukk for å
oppdatere posten.
3. Når du skal flytte til neste felt, trykker du TAB. Hvis du vil flytte til
det forrige feltet, trykker du SKIFT+TAB.
4. Når du er ferdig med å endre dataene, trykker du ENTER for å
oppdatere posten og flytte til neste post.
5. Når du er ferdig med å endre poster, velger du Lukk for å oppdatere

posten som vises og lukke dataskjemaet.
Slette en post
1.

Søke etter posten du vil slette.
Hvis du vil bevege deg gjennom postene én om gangen, kan du
bruke rullefeltpilene i dialogboksen. Hvis du vil flytte ti poster
om gangen, klikker du rullefeltet mellom pilene.
Hvis du vil flytte til neste post på området eller i listen, klikker du
Søk etter neste. Hvis du vil flytte til forrige post på området eller
i listen, klikker du Finn forrige.
Hvis du vil angi søkevilkår eller sammenligningsvilkår, velger du
Vilkår og skriver deretter inn vilkåret i dataskjemaet. Hvis du vil
finne poster som oppfyller vilkårene, velger du Søk etter neste
eller Finn forrige. Hvis du vil gå tilbake til dataskjemaet uten å
søke etter poster basert på vilkårene du har angitt, velger du
Skjema.
Jokertegn du kan bruke som vilkår
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre,
og når du søker etter og erstatter innhold.
Bruk
? (spørsmålstegn)

* (stjerne)
~ (tilde) etterfulgt av ?, *
eller ~
2. Velg Slett.
Merknader

For å finne
Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
Et spørsmålstegn, en stjerne eller et
tildetegn.
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

Dataskjemaer kan vise høyst 32 felt om gangen.
Mens du legger til eller endrer en post, kan du gjøre om endringer ved å
velge Gjenopprett, så lenge posten er den aktive posten i dataskjemaet.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
redigering av data
Cellereferansene blir feil når jeg flytter eller kopierer celler.
Absolutte eller relative cellereferanser Hvis de kopierte formlene
inneholder relative cellereferanser, justeres referansene (og de relative delene av
blandede cellereferanser) i de kopierte formlene. Tenk deg at celle B8 inneholder
formelen =SUMMER(B1:B7). Hvis du kopierer formelen til celle C8, vil den
kopierte formelen referere til de tilsvarende cellene i den kolonnen:
=SUMMER(C1:C7). Hvis de kopierte formlene inneholder absolutte
cellereferanser, blir referansene i de kopierte formlene ikke endret.
Når du må gjøre om flytting eller kopiering Hvis du ikke får de resultatene
du vil ha, kan du endre referansene i de opprinnelige formlene til enten relative
eller absolutte cellereferanser. Deretter kopierer du cellene på nytt.
Kommandoene Søk og Erstatt finner ikke data.
Samsvare bare hele celler Velg Søk eller Erstatt på Rediger-menyen. Fjern
merket for Finn hele celleinnholdet, og prøv søket på nytt. Når det er merket av
for dette alternativet, finner kommandoene Søk og Erstatt bare celler som bare
inneholder tegnene som er angitt i boksen Søk. Celler som inneholder flere tegn,
blir ikke funnet.
Fjerne formatinnstillinger for Søk eller Erstatt Hvis du vil søke etter
uformatert tekst eller uformaterte tall, pass på at du fjerner eventuelle
formatinnstillinger i dialogboksen Finn format før du starter søket.
Kontrollere hele regnearket eller arbeidsboken Det søkes bare i det merkede
celleområdet.
Hvis du vil søke i hele regnearket, klikker du i en hvilken som helst celle
for å oppheve det aktive merkede området før du bruker kommandoene Søk
eller Erstatt.

Hvis du vil søke i hele arbeidsboken, velger du Søk på Rediger-menyen.
Deretter velger du Alternativer, og merker deretter Arbeidsbok i boksen I.
Kontrollere i formler og kommentarer Hvis tegnene du vil søke etter, er en
konstant verdi eller en verdi som er et resultat av en formel, velger du
Alternativer i dialogboksen Søk, og deretter velger du Verdier i boksen Søk i.
Hvis tegnene er i en formel eller i cellemerknader, velger du Formler eller
Merknader i Søk i-boksen.
Obs! Når du bruker kategorien Erstatt i dialogboksen Søk og erstatt, søkes det
bare i formler, og derfor er ikke boksen Søk i tilgjengelig under Erstatt.
Skjule spesialtegn Hvis det vises en stjerne (*), en cirkumfleks (^), et
anførselstegn (") eller et omvendt skråstrek (\) på formellinjen, men ikke i
regnearkcellene, er tegnet en formateringskode. Siden slike tegn ikke er faktiske
data, kan du ikke bruke kommandoene Søk og Erstatt for å finne dem.
Slik skjuler du tegnene
Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Overgang og fjern
deretter merket for Alternative navigasjonstaster.
Jeg kan ikke angre den siste handlingen.
Noen handlinger kan ikke angres, blant annet kommandoene på Fil-menyen.
Kommandoen Angre er tilgjengelig for de handlingene du kan angre.
Obs! Makroer kan fjerne alle elementer fra angrelisten.
Når jeg kopierer og limer inn, er ikke utvalget merket lenger.
Du kan bare kopiere og lime inn et utvalg om gangen. Hvis du vil sikre at
utvalget du kopierer, forblir merket, kopierer du ikke andre utvalg.
Obs! Du kan bruke utklippstavlen i Microsoft Office til å samle ulike elementer
og deretter lime dem inn.
Når jeg forsøker å kopiere tall, økes de trinnvis i området.

Hvis verdier som tall eller datoer endres trinnvis i det merkede området, i stedet
for å kopieres når du drar i fyllhåndtaket, klikker du Autofyllalternativer og
deretter Kopier celler.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
Autokorrektur
Data blir automatisk rettet selv om jeg ikke ønsker det.
Slik opphever du automatiske rettinger:
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen.
2. Hvis du vil hindre alle automatiske rettinger, fjerner du merket for
Fortløpende endringer i kategorien Autokorrektur.
Hvis du vil hindre bestemte rettinger, fjerner du merket for det tilsvarende
alternativet.
Obs! Du kan også deaktivere funksjonen Autofullfør som automatisk fyller
ut ord som er identiske med tidligere oppføringer i en listekolonne, når du
skriver inn de første tegnene i ordet eller uttrykket.
Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Rediger, og fjern
merket for Aktiver Autofullfør for celleverdier.
Autokorrektur starter alltid ord som kommer etter en forkortelse, med stor
forbokstav.
Hvis du vil unngå at bestemt tekst automatisk rettes, gjør du følgende:
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen.
2. Velg Unntak i kategorien Autokorrektur.
3. Hvis du vil hindre at det første ordet etter en forkortelse får stor forbokstav,
velger du kategorien Første bokstav og skriver inn forkortelsen, inkludert
punktum, i boksen Ikke stor bokstav etter. Den nye forkortelsen vises på
listen.
Hvis du vil hindre at ord som inneholder en blanding av store og små
bokstaver automatisk rettes, velger du kategorien TO innledende store
bokstaver og skriver inn ordet i boksen Ikke rett.

4. Velg Legg til og deretter OK.
Oppføringer som jeg vil skal rettes, blir ikke rettet automatisk.
Slik legger du til Autokorrektur-oppføringer:
1. Velg Stavekontroll .
2. Når stavekontrollen stanser på et ord som ikke ligger i ordlisten, velger du
riktig stavemåte for ordet og deretter Autokorrektur.
Alle tilfeller av det feilstavede ordet rettes nå automatisk.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
datavalidering
Valideringsmeldingen vises ikke når ugyldige data skrives inn.
Meldinger vises bare når data skrives direkte inn i cellene. Meldingen vises ikke:
Når en bruker skriver inn data i en celle ved kopiering eller fylling.
Når en formel i en celle beregner et ugyldig resultat.
Når en makro skriver inn ugyldige data i en celle.
Hvis du vil identifisere celler som inneholder ugyldige data, uansett hvordan de
ble skrevet inn, velger du Formelrevisjonpå Verktøy-menyen, klikker Vis
verktøylinje for formelrevisjon, og klikker deretter Sirkle inn ugyldige data
.
Merknader
Hvis du vil bla gjennom alle de ugyldige cellene i regnearket, klikker du
Feilkontroll på Verktøy-menyen.
Hvis du vil vise datafeil i lister, merker du av for Valideringsfeil for
listedata i Feilkontroll-kategorien i Alternativer-dialogboksen. Hvis du
vil vise Alternativer-dialogboksen, klikker du Alternativer på Verktøymenyen. Merk av for dette alternativet for å vise et grønt triangel i celler i
en liste som inneholder feil. Hvis du klikker celler som inneholder feil,
vises det et smartflagg du kan bruke til å vise valideringsbegrensningene for
den aktive cellen.
Datavalideringen virker ikke.
Er validering brukt på cellene? Finn cellene på regnearket som har
datavalidering. Velg Sirkle inn ugyldige data på Rediger-menyen, klikk
Spesielt, klikk Datavalidering, og klikk deretter Alle.
Angir brukere data ved å skrive inn? Sørg for at brukeren klikker hver celle

og deretter skriver inn dataen. Hvis brukeren kopierer eller fyller inn data i
validerte celler, vises ikke valideringsmeldingene, og registrering av ugyldig
data hindres ikke.
Er manuell omberegning aktivert? Hvis det er aktivert, kan det hende at
uberegnede celler hindrer data i å bli riktig validert. Hvis du vil slå av manuell
omberegning, velger du Alternativer på Verktøy-menyen, klikker kategorien
Beregning, og klikker deretter Automatisk under Beregning.
Er formler helt uten feil? Sørg for at formler i validerte celler ikke resulterer i
feil som #REF! eller #DIV/0!. Microsoft Excel ignorerer datavalideringen til
feilen rettes opp.
Er celler det refereres til i formler, korrekte? Hvis en referert celle forandres
slik at en formel i en validert celle beregner et ugyldig resultat, vises ikke
valideringsmeldingen for den cellen.
Er de refererte cellene i det samme regnearket eller en annen
arbeidsbok? Cellereferanser må være til celler i samme regneark. Hvis du må
referere til et annet regneark eller en annen arbeidsbok, bruker du et definert
navn og sørger for at arbeidsboken allerede er åpen.
Kopiering, fylling og beregning ved hjelp av formler overstyrer
datavalideringen.
Datavalidering er bare utformet til å vise meldinger og hindre ugyldige
oppføringer når brukeren skriver inn data direkte i en celle. Meldingene vises
ikke når data blir kopiert, fylt eller beregnet av en formel.
Obs! Du kan ikke overstyre datavalidering for lister som er koblet til et
SharePoint-område.
Prøv følgende:
Hvis et regneark har datavalidering Be brukeren skrive inn data i én
celle om gangen.
Hindre brukeren i å fylle eller kopiere data ved å bruke dra og slipp
celle Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, klikk kategorien Rediger,
og fjern deretter merket for Dra og slipp celle. Deretter beskytter du

innstillingene for datavalidering.
Hvordan?
Beskytte regnearkelementer
Beskytte regnearkelementer fra alle brukere
1. Bytt til regnearket du vil beskytte.
2. Lås opp alle cellene du vil at brukere skal kunne endre. Merk hver
celle eller hvert område, velg Celler på Format-menyen, velg
kategorien Beskyttelse ,og fjern merket for Låst.
3. Skjul former du ikke vil skal være synlige. Merk cellene som
inneholder formlene, velg Celler på Format-menyen, velg kategorien
Beskyttelse, og merk av for Skjult.
4. Lås opp grafiske objekter du vil at brukere skal kunne endre.
Hvordan?
Det er ikke nødvendig å låse opp knapper og kontroller for at brukeren
skal kunne klikke og bruke dem. Du kan låse opp innebygde
diagrammer, tekstbokser og andre objekter som er laget med
tegneverktøy, og som du vil at brukere skal kunne endre. Hvis du vil se
hvilke elementer i et regneark som er grafiske objekter, velger du Gå
til på Rediger-menyen, velger Spesielt, og velger deretter Objekter.
1. Hold nede CTRL, og klikk hvert av objektene du vil låse opp.
2. På Format-menyen velger du kommandoen for hvert av
objektene du merket: Autofigur, Objekt, Tekstboks, Bilde,
Kontroll eller WordArt.
3. Velg kategorien Beskyttelse.
4. Fjern merket for Låst, og hvis det er der, fjerner du også merket
forLås tekst.
5. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt ark.

6. Angi et passord for arket.
Obs! Passordet er valgfritt, men hvis du ikke angir passord, kan
enhver bruker fjerne beskyttelsen på arket og endre beskyttede
elementer. Pass på å lage et passord du kan huske, for hvis du mister
passordet, får du ikke tilgang til de beskyttede elementene i regnearket.
7. Velg elementer som du vil at brukere skal kunne endre, i listen Gi alle
brukere av dette regnearket tilgang til å.
8. Velg OK, og hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet på nytt.
Gi bestemte brukere tilgang til beskyttede områder
Du må ha Windows 2000 for å kunne gi bestemte brukere tilgang til
områder.
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter La brukerne endre
områdene. (Denne kommandoen er bare tilgjengelig når regnearket
ikke er beskyttet.
2. Velg Ny.
3. Skriv inn en tittel for området du gir tilgang til, i boksen Tittel.
4. Skriv inn et likhetstegn (=) i boksen Refererer til celler, og skriv en
referanse eller merk et område.
5. I boksen Områdepassord skriver du inn et passord for å få tilgang til
området.
Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, vil alle brukeren
få tilgang til å endre cellene.
6. Velg Tillatelser og deretter Legg til.
7. Finn og merk brukeren du vil gi tilgang. Hvis du vil velge flere
brukere, holder du nede CTRL mens du klikker navnene.
8. Klikk OK to ganger, og skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt

om det.
9. Gjenta trinnene ovenfor for hvert område du vil gi tilgang til.
10. Hvis du vil ha en egen oversikt over områder og brukere, merker du av
for Lim inn informasjon om tillatelser i en ny arbeidsbok.
11. Beskytte regnearket. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, velg
Beskytt ark ,og pass på at det er merket av for Beskytt regneark og
innholdet i låste celler. Skriv inn et passord for regnearket, velg OK
,og skriv inn passordet på nytt for å bekrefte det.
Obs! Du må angi et passord for arket hvis du vil forhindre at andre
brukere endrer dine områder. Pass på at du velger et passord du kan
huske, for hvis du glemmer passordet, får du ikke tilgang til de
beskyttede elementene i regnearket.
Beskytte arbeidsbokelementer og -filer
Beskytte arbeidsbokelementer
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt
arbeidsbok.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil beskytte strukturen i en arbeidsbok slik at regneark i
arbeidsboken ikke kan flyttes, slettes, skjules, tas frem eller gis
nye navn og nye regneark ikke kan settes inn, merker du av for
Struktur.
Hvis du vil bruke vinduer av samme størrelse og med samme
posisjon hver gang du åpner arbeidsboken, merker du av for
Vinduer.
Hvis du vil hindre at andre fjerner arbeidsbokbeskyttelsen, skriver
du inn et passord, velger OK og skriver inn passordet på nytt for
å bekrefte det.
Beskytte en delt arbeidsbok

1. Hvis arbeidsboken allerede er delt og du vil gi den et passord for å
beskytte delingen, må du først oppheve delingen av arbeidsboken.
Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken.
Hvis andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid
som ikke er lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes
endringsloggen. Hvis du vil beholde en kopi av denne
informasjonen, kan du skrive ut et loggark eller kopiere det til en
annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, klikker du Skriv ut .
Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok,
merker du cellene du vil kopiere, klikker Kopier ,
bytter til en annen arbeidsbok, klikker der du vil
plassere de kopierte dataene, og klikker Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut den
gjeldende versjonen av arbeidsboken, fordi denne loggen
kanskje ikke vil gjelde senere versjoner. Celleplasseringer,
inkludert radnumre, i den kopierte loggen vil kanskje ikke
være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter
kategorien Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere
som har åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.

Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først
fjerne beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i
avmerkingsboksen.
Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og merk av
for Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter
kategorien Redigering.
6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker
du Ja.
2. Angi eventuelt andre typer beskyttelse: Gi bestemte brukere tilgang til
områder, beskytt regneark, beskytt arbeidsbokelementer og angi
passord for visning og redigering.
3. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt delt
arbeidsbok eller Beskytt og del arbeidsbok.
4. Merk av for Deling med sporing av endringer.
5. Hvis du vil kreve at andre brukeren skal oppgi et passord for å kunne
slå av endringsloggen eller fjerne arbeidsboken fra delt bruk, skriver
du inn passordet i boksen Passord. Skriv inn passordet på nytt når du
blir bedt om det.
6. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det.
Beskytte en arbeidsbokfil fra visning eller redigering
1. Velg Lagre som på Fil-menyen.
2. Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.
3. Gjør ett eller begge av følgende:
Hvis du vil at brukeren skal skrive inn et passord før de kan vise
arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord for

åpning og velger OK.
Hvis du vil at brukere skal skrive inn et passord før de kan lagre
endringer i arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen
Passord for endring og velger OK.
4. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordene for å bekrefte dem.
5. Velg Lagre.
6. Velg Ja for å erstatte den eksisterende arbeidsboken hvis du blir bedt
om det.
Identifisere celler som ugyldige data er kopiert inn i, fylt eller beregnet
i Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen, klikk Vis verktøylinje for
formelrevisjon , og klikk deretter Sirkle inn ugyldige data .
KommandoenValidering er ikke tilgjengelig.
Listen kan være koblet til et SharePoint-område Du kan ikke legge til
datavalidering i en liste som er koblet til et SharePoint-område. Hvis du vil legge
til datavalidering, må du oppheve koblingen eller konvertere listen til et område.
Det kan hende at du skriver inn data Kommandoen Validering er ikke
tilgjengelig på Data-menyen mens du skriver inn data i en celle. Hvis du vil
avslutte innskrivingen, trykker du ENTER eller ESC.
Regnearket kan være beskyttet Hvis du vil fjerne beskyttelsen, velg
Beskyttelse på Verktøy-menyen og klikker deretter Opphev arkbeskyttelse.
Det kan hende at arbeidsboken er delt I en delt arbeidsbok kan data
valideres, men du kan ikke endre på innstillingene. Hvis du vil gjøre
kommandoen Validering tilgjengelig, avslutter du delingen av arbeidsboken.
Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken. Hvis
andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som ikke er
lagret.

2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen. Hvis du
vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut et loggark
eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, klikker du Skriv ut .
Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker du
cellene du vil kopiere, klikker Kopier , bytter til en annen
arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte dataene og
klikker Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut den gjeldende
versjonen av arbeidsboken, fordi denne loggen kanskje ikke vil gjelde
senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den kopierte
loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som har
åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i avmerkingsboksen.
Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.

6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.

Vis alt

Legge til eller slette rader eller
kolonner i en liste
Når du har laget en liste i regnearket, kan du legge til rader eller kolonner i listen
på flere måter. Det er viktig å merke seg at hvis listen er koblet til en Microsoft
Windows SharePoint Services-liste, kan du ikke legge til eller slette kolonner i
listen. Du kan bare legge til eller slette rader.
Bruke listens kantlinje til å utvide listen
Klikk og dra nederst i høyre hjørne for å inkludere eller slette kolonner eller
rader i listen. Du kan ikke legge til rader og kolonner samtidig. Hvis
kolonnene eller radene inneholder data, innlemmes disse i listen.
Bruke kommandoen Endre størrelse på liste på undermenyen Liste
1. Klikk Endre størrelse på liste på undermenyen Liste på verktøylinjen
Liste.
2. Merk en celle i listen.
3. Merk området i regnearket som du vil legge til eller slette i listen.
Merknader
Overskriftene må bli værende i samme rad, og den nye listen må
overlappe deler av den opprinnelige listen.
Hvis utvalget inneholder celler med data, blir dataene i cellene
værende i listen.
4. Velg OK i dialogboksen Endre størrelse på liste.
Bruke kommandoen Sett inn eller Slett på undermenyen Liste
1. Merk en celle i listen der du vil legge til eller slette en rad eller kolonne.
2. Klikk Sett inn og klikk deretter Rad eller Kolonne på undermenyen Liste
på verktøylinjen Liste. Hvis du vil fjerne en rad eller kolonne, klikker du

Slett og deretter klikker du Rad eller Kolonne på undermenyen Liste på
verktøylinjen Liste.
Legge til rader ved hjelp av innsettingsraden
Skriv inn en verdi i én av cellene i innsettingsraden for å raskt legge til data.
Dermed legges raden automatisk til på slutten av listen, og neste rad angis
som innsettingsrad.
Legge til rader eller kolonner ved hjelp av automatisk utvidelse
Hvis du skriver inn i en tom rad eller kolonne ved siden av listen, utvides
listen automatisk slik at raden eller kolonnen integreres i listen.
Merknader
Du kan slå av automatisk utvidelse ved å fjerne merket for Inkluder
nye rader og kolonner i liste i kategorien Fortløpende
autoformatering i dialogboksen Autokorrektur. Du kan vise denne
dialogboksen ved å velge Alternativer for Autokorrektur på
Verktøy-menyen.
Hvis du viser totalraden, utvides ikke listen automatisk når du skriver
inn i en rad nedenfor listen.

Opprette en liste
1. Merk dataområdet du vil gjøre om til en liste.
Obs! Du kan også velge celleområdet som skal angis som en liste, ved å
velge celleområdet i dialogboksen Opprett liste.
2. Velg Liste på Data-menyen, og velg deretter Opprett liste.
3. Hvis de merkede dataene har overskrifter, merker du av for Listen har
overskrifter og velger OK.
Det merkede dataområdet utheves av listeindikatoren, og den mest vanlige
listefunksjonaliteten gjøres tilgjengelig på verktøylinjen Liste.
Obs! Hvis du ikke ser verktøylinjen Liste, velger du Verktøylinjer og Liste på
Vis-menyen.
Når listen er opprettet, har den fått en blå kantlinje. I tillegg aktiveres Autofilterrullegardinlister automatisk for hver kolonne i listen, og innsettingsraden legges
til som siste rad i listen. Hvis du velger å legge til en totalrad ved å klikke
Aktiver/deaktiver totalrad
på verktøylinjen Liste, vises en totalrad under
innsettingsraden.
Når du velger en celle, rad eller kolonne utenfor listen, blir listen inaktiv. En
inaktiv liste har en blå kantlinje, og innsettingsrad eller AutoFilterrullegardinlister vises ikke.
Obs! Kantlinjen vises ikke hvis du har valgt Skjul ramme på inaktive lister på
Liste-menyen.

Stavekontrollere og rette opp stavefeil
Stavekontroll Når du foretar stavekontroll, blir hele det aktive regnearket
kontrollert, inkludert celleverdier, cellemerknader, innebygde diagrammer,
tekstbokser, knapper og topp- og bunntekster. Beskyttede regneark, formler eller
tekst som er et resultat av formler blir imidlertid ikke kontrollert.
Hvis formellinjen er aktiv når du kjører stavekontroll, blir bare innholdet på
formellinjen kontrollert i Excel. Hvis du har merket et område, blir bare området
kontrollert.
Rette stave- og skrivefeil mens du skriver Autokorrektur-funksjonen i
Excel kan rette vanlige skrivefeil mens du skriver.. Den kan for eksempel endre
"go" til "og" og "de ner" til "den er."
Obs! Pass på å ikke forveksle Autokorrektur-funksjonen med autofullføring.
Autofullfør-funksjonen gjør ferdig innskriving av et ord som blir brukt gjentatte
ganger i en kolonne i en liste etter at du har skrevet et par bokstaver i ordet eller
uttrykket. Du kan slå av både autokorrektur og autofullføring.
Legge til en Autokorrektur-oppføring under en stavekontroll Hvis du
konsekvent staver et ord feil, kan du legge til den vanlige feilstavingen som en
Autokorrektur-oppføring. Den vanlige feilstavingen blir da automatisk rettet.
Legge til ord i en egendefinert ordliste Hvis du bruker ord som ikke finnes i
hovedordlisten, for eksempel akronymer eller egennavn, kan du legge til ordene
i en egendefinert ordliste, slik at du bare får en melding hvis ordene er stavet
feil.
Obs! Excel deler ordlister og Autokorrektur-oppføringer med andre Microsoft
Office-programmer som kanskje er i bruk.

Vis alt

Kontrollere stavemåte
1. Merk celleområdet du vil kontrollere.
Hvis du vil kontrollere hele regnearket, kan du klikke en hvilken som helst
celle.
2. Klikk Stavekontroll
på standardverktøylinjen.
3. Når stavekontrollen identifiserer et ord som ikke finnes i ordlisten, kan du
foreta endringer ved hjelp av alternativene i dialogboksen Stavekontroll.
4. Hvis du vil kontrollere stavingen på teksten i et annet språk, velger du språk
for ordlisten du vil bruke, i boksen Språk.
Obs! Hvis dialogboksen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du endre
språket ved hjelp av boksen Ordlistespråk under kategorien Stavekontroll
i dialogboksen Alternativer(Verktøymenyen).
Tips!
Hvis du vil legge til et ord på listen over automatiske rettinger, merker du ordet
du vil legge til, i boksen Forslag i dialogboksen Stavekontroll og velger
deretter Autokorrektur.

Vis alt

Lage en egendefinert ordliste
Lage en egendefinert ordliste
1. Klikk Stavekontroll
på standardverktøylinjen.
2. Når du finner et ord du vil legge inn i den egendefinerte ordlisten, velger du
Alternativer i dialogboksen Stavekontroll.
3. I boksen Legg til ord i skriver du inn et navn på den nye egendefinerte
ordlisten.
Følgende er standardplassering for egendefinerte ordlister.
I Microsoft Windows 2000 eller senere
Egendefinerte ordlister lagres som standard i G:\Dokumenter og
innstillinger\brukernavn\Programdata\Microsoft\Proof-mappen.
I Microsoft Windows Millennium Edition eller Microsoft Windows 98
blir egendefinerte ordlister lagret som standard enten i
C:\Windows_mappen\Programdata \Microsoft\Proof-mapen eller i
C:\Windows_mappen\Profiler\brukernavn\Programdata\Microsoft\Proofmappen.
I Microsoft Windows NT 4.0
er egendefinerte ordlister lagret som standard i
C:\Windows_mappen\Profiler\Brukernavn\Programdata\Microsoft\Proofmappen.
Legge inn ord i en egendefinert ordliste
1. Klikk Stavekontroll
på standardverktøylinjen.
2. Når du finner et ord du vil legge til i en egendefinert ordliste, velger du
Alternativer i dialogboksen Stavekontroll.
3. I boksen Legg til ord i klikker du navnet på den egendefinerte ordlisten, og

velger deretter OK.
Obs! Hvis du vil bruke en egendefinert ordliste fra en tidligere versjon av
Microsoft Excel, skriver du inn navnet på ordlisten i boksen Legg til ord i for å
registrere ordlisten med den gjeldende versjonen av Microsoft Excel.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
stavekontroll
Jeg la til ord i en egendefinert ordliste, men stavekontrollen i Microsoft
Excel stanser fremdeles ved dem.
Hvis stavekontrollen i Excel stanser ved et ord når det inneholder en
blanding av store og små bokstaver, skriver du inn ordet på nytt i den
egendefinerte ordlisten bare med små bokstaver. Da gjenkjennes ulike
formater av ordet.
Ordet kan ligge i en annen egendefinert ordliste. Excel kan bare slå opp i én
egendefinert ordliste om gangen. Når det stilles spørsmål ved et ord under
stavekontrollen, må du sørge for at du har valgt den riktige egendefinerte
ordlisten i boksen Legg til ord i i kategorien Stavekontroll i dialogboksen
Alternativer (på Verktøy-menyen).
En egendefinert ordliste kan inneholde tegn som ikke kan skrives ut, eller et
ord som er feilstavet. Du kan bruke Notisblokk under Tilbehør til å åpne
den egendefinerte ordlisten du bruker i Excel. Rett alle ord, og slett alle
tegn som ikke kan skrives ut. Disse vises vanligvis som små bokser. Lagre
deretter ordlisten i mappen som inneholder hovedordlisten for
stavekontroll. Hvis du bruker Microsoft Word eller et annet program til å
redigere den egendefinerte ordlisten, lagrer du ordlisten i rent tekstformat
med filtypen DIC.
Stavekontrollen kontrollerte bare deler av regnearket.
Hvis du har merket et celleområde, kontrolleres bare det merkede området. Hvis
du vil kontrollere hele arket, klikker du hvilken som helst celle og gjentar
stavekontrollen.
Ikke alle forekomster av et feilstavet ord ble endret, selv om jeg valgte
Endre alle.
Hvis du lukker dialogboksen Stavekontroll før Excel er ferdig med å
kontrollere hele regnearket, blir ikke feil i den delen som ikke er kontrollert,

rettet.
Hvis du har merket et celleområde, kontrolleres bare det merkede området.
Hvis du vil kontrollere hele arket, klikker du hvilken som helst celle og
gjentar stavekontrollen.
Jeg foretok stavekontroll i et annet språk og nå kan jeg ikke foreta
stavekontroll i standardspråket.
Du kan gjenopprette standardstavekontrollen ved å angi Ordlistespråk fra
kategorien Stavekontroll i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen).

Vis alt

Flytte og kopiere data
Når du kopierer en celle ved å dra den eller ved å velge Klipp ut
eller Kopier
og Lim inn , blir hele cellen kopiert, inkludert formler og resultatverdier,
merknader og celleformatering.
Hvis det merkede kopieringsområdet inneholder skjulte celler, kopieres også de
skjulte cellene. Hvis innlimingsområdet inneholder skulte rader eller kolonner,
kan det være at du må gjøre innlimingsområdet synlig for at alle de kopierte
cellene skal bli vist.
I stedet for å kopiere hele celler kan du kopiere angitt inhold i cellene. Du kan
for eksempel kopiere resultatverdien i en formel uten å kopiere selve formelen,
eller du kan kopiere bare formelen. Du kan også endre hvilken del av cellen du
vil lime inn ved å velge Alternativer for innliming
i nederste høyre hjørne
av det innlimte merkede området.
Obs! Alternativer for innliming
er bare tilgjengelig etter at du kopierer et
merket område, ikke etter at du klipper ut eller flytter et merket område.

Vis alt

Opprette en liste over påfølgende
datoer
1. Skriv inn den første dagen eller datoen i listen, for eksempel mandag eller
13.06.08, i en celle.
2. Merk cellen og bruk fyllhåndtaket til å fylle ut en liste med påfølgende
dager.
Obs! Hvis du bare vil ha ukedager i listen, klikker du Autofyllalternativer
og merker deretter bare Fyll ukedager.

Vise eller skjule fyllhåndtaket
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
2. Merk av eller fjern merket for Dra og slipp celle.

Vis alt

Fylle data i en rad eller kolonne
1. Merk cellene du vil kopiere.
2. Dra fyllhåndtaket over cellene du vil fylle, og slipp deretter museknappen.
Tips!
Du kan fylle den aktive cellen med innholdet i cellen over (fylle nedover) ved å
trykke CTRL+D. Hvis du vil fylle den med innholdet i cellen til venstre (fylle
mot høyre), trykker du CTRL+R.
Obs! Du kan bruke Autofyllalternativer til å velge alternativer for hvordan
du kan fylle utvalget. Du kan for eksempel velge Fyll bare formatering eller
Fyll uten formatering.

Finne celler som tilsvarer et format
1. Velg Søk på Rediger-menyen.
2. Fjern merket for Søk.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil angi format, velger du Alternativer, velger Format, og
deretter angir du alternativene i dialogboksen Finn format.
Hvis du vil peke på et bestemt celleformat som et eksempel, klikker du
pilen ved siden av Format, velger Velg format fra celle og klikker
deretter cellen.
Obs! Formatet for søket vises i boksen Forhåndsvisning.
4. Velg Søk etter alle eller Søk etter neste.
Søk etter alle viser alle forekomster av elementet du søker etter, og tillater
at du gjør en celle aktiv ved å merke en bestemt forekomst. Du kan sortere
resultatene av et søk av typen Søk etter alle ved å klikke en overskrift.

Vis alt

Søke etter tekst eller tall
1. Merk celleområdet der du vil søke.
Hvis du vil søke i hele regnearket, klikker du en hvilken som helst celle.
2. Velg Søk på Rediger-menyen.
3. I boksen Søk angir du teksten eller tallene du vil søke etter, eller velger et
nylig søk i rullegardinlisten Søk.
Obs! Du kan bruke jokertegn i søkevilkårene.
4. Hvis du vil angi et format for søket, velger du Format og foretar valgene i
dialogboksen Finn format.
Hvis Format ikke er tilgjengelig i dialogboksen Søk og erstatt, velger du
Alternativer og deretter Format.
5. Velg Alternativer for å definere søket ytterligere. Du kan for eksempel
søke etter alle cellene som inneholder samme datatypen, for eksempel
formler.
I boksen Innenfor kan du velge Ark eller Arbeidsbok for å søke i et
regneark eller en hel arbeidsbok.
6. Velg Søk etter alle eller Søk etter neste.
Søk etter alle viser alle forekomster av elementet du søker etter, og tillater
at du gjør en celle aktiv ved å merke en bestemt forekomst. Du kan sortere
resultatene av et søk av typen Søk etter alle ved å klikke en overskrift.
Obs! Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.
Tips!
En annen metode for å søke etter data på i en liste, er å bruke filtre til å vise bare
de radene som inneholder dataene du søker etter. I en liste som inneholder

internasjonale salgsdata, kan du for eksempel vise salgsdata bare for Norge.

Vis alt

Flytte eller kopiere celler
Flytte og kopiere celler
Flytte eller kopiere celler
1. Merk cellene du vil flytte eller kopiere.
Hvordan?
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Hvis redigering i en celle er aktivert, merker du cellen,
dobbeltklikker i den og merker teksten i den.

Tekst i en celle

Hvis redigering i en celle er deaktivert, merker du den
og merker teksten i formellinjen.

En celle

Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Klikk den første cellen i området og dra til den siste
cellen.
Klikk den første cellen i området, hold nede SKIFT og
klikk den siste cellen i området. Du kan bruke
rullepilene for å gjøre den siste cellen synlig.
Klikk Merk alt-knappen.

Et celleområde
Et stort
celleområde

Alle cellene i et
regneark
Celler eller
celleområder som Merk den første cellen eller det første celleområdet, og
ikke ligger ved
hold nede CTRL og merk de andre cellene eller
siden av
områdene.

hverandre
Klikk rad- eller kolonneoverskriften.
En hel rad eller
kolonne

Rader og kolonner
Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den
som ligger ved
første raden eller kolonnen, hold nede SKIFT og merk
siden av
den siste raden eller kolonnen.
hverandre
Rader eller
kolonner som ikke Merk den første raden eller kolonnen, hold nede CTRL
ligger ved siden og merk de andre radene eller kolonnene.
av hverandre
Flere eller færre Hold nede SKIFT og klikk den siste cellen du vil ta
celler enn det
med i det nye, merkede området. Det rektangulære
aktive merkede
området mellom den aktive cellen og cellen du klikker,
området
blir det nye, merkede området.
Avbryte merking
Klikk hvilken som helst celle i regnearket.
av celler
2. Gjør ett av følgende:
Flytte celler Velg Klipp ut
på standardverktøylinjen og merk cellen
øverst til venstre i innlimingsområdet.
Kopiere celler Velg Kopier
innlimingsområdet.

og merk cellen øverst til venstre i

Flytte eller kopiere et utvalg til ulike regneark Velg Klipp ut
eller
Kopier , klikk den nye regnearkkategorien og merk cellen øverst til
venstre i innlimingsområdet.
Flytte eller kopiere celler til en annen arbeidsbok Velg Klipp ut
eller Kopier , bytt til den andre arbeidsboken og merk cellen øverst til
venstre i innlimingsområdet.
3. Klikk pilen ved siden av Lim inn

og velg blant alternativene på listen.

Obs! Dataene i innlimingsområdet erstattes når du flytter celler.
Sette inn flyttede eller kopierte celler mellom eksisterende celler
1. Merk cellene som inneholder dataene du vil flytte eller kopiere.
2. Hvis du vil flytte eller kopiere utvalget, velger du Klipp ut
eller Kopier
på standardverktøylinjen.
3. Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
4. Velg Utklipte celler eller Kopierte celler på Sett inn-menyen.
5. Hvis du flytter eller kopierer et område med celler, og ikke en rad eller
kolonne, velger du i hvilken retning de omkringliggende cellene skal
forskyves, i dialogboksenSett inn utklipp.
Kopiere bare synlige celler
Hvis noen celler, rader eller kolonner i regnearket ikke vises, har du muligheten
til å kopiere alle cellene, eller bare de synlige cellene. Du kan for eksempel velge
om du bare vil kopiere sammendragsdataene som vises i et disponert regneark.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merk cellene du vil kopiere.
Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Bare synlige celler og deretter OK.
Velg Kopier
på standardverktøylinjen.
Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
Velg Lim inn .

Merknader
De kopierte dataene limes inn i påfølgende rader eller kolonner. Hvis
innlimingsområdet inneholder skjulte rader eller kolonner, er det mulig at
du må gjøre innlimingsområdet synlig for at alle de kopierte cellene blir
synlige.
Hvis du klikker pilen ved siden av Lim inn , kan du velge blant flere
ulike innlimingsalternativer som kan brukes på utvalget.
Når du kopierer eller limer inn skjulte eller filtrerte data til et annet program
eller en annen forekomst av Microsoft Excel, kopieres bare synlige celler.

Flytte og kopiere celledata
Flytte eller kopiere celleinnhold
1. Dobbeltklikk i cellen som inneholder dataene du vil flytte eller kopiere.
2. I cellen merker du tegnene som skal flyttes eller kopieres.
3. Hvis du vil flytte eller kopiere utvalget, velger du Klipp ut
eller Kopier
på standardverktøylinjen.
4. I cellen klikker du der du vil lime inn tegnene, eller dobbeltklikk på en
annen celle for å flytte eller kopiere dataene.
5. Velg Lim inn .
6. Trykk ENTER.
Obs! Når du dobbeltklikker en celle eller trykker F2 for å redigere en celle,
fungerer piltastene bare i den cellen. Hvis du vil bruke piltastene til å flytte til en
annen celle, må du trykke ENTER først for å fullføre redigeringen av den aktive
cellen.
Kopiere celleverdier
Disse trinnene konverterer alle formler i cellen til beregnede verdier, og
eksisterende formatering overskrives ikke.
1.
2.
3.
4.

Merk cellene du vil kopiere.
Velg Kopier
på standardverktøylinjen.
Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
Klikk pilen til høyre for Lim inn , og velg Verdier.
Kopiere celleformater

Disse trinnene kopierer bare celleformatering som skriftfarge eller fyllfarge, og
ikke innholdet i cellene.
1.
2.
3.
4.

Merk cellene du vil kopiere.
Velg Kopier
på standardverktøylinjen.
Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
Klikk pilen til høyre for Lim inn , og velg Lim inn utvalg.

5. Velg Formater.
Kopiere formler
1.
2.
3.
4.

Merk cellen som inneholder formelen du vil kopiere.
Velg Kopier
på standardverktøylinjen.
Merk cellen der du vil lime inn formelen.
Klikk pilen til høyre for Lim inn , og velg Formler.

Obs! Hvis du vil fjerne den bevegelige rammen når du er ferdig med å kopiere,
trykker du ESC.

Vis alt

Flytte rader eller kolonner
1. Merk raden eller kolonnen du vil flytte.
Hvordan?
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Hvis redigering i en celle er aktivert, merker du cellen,
dobbeltklikker i den og merker teksten i den.

Tekst i en celle

Hvis redigering i en celle er deaktivert, merker du den
og merker teksten i formellinjen.

En celle

Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Klikk den første cellen i området og dra til den siste
cellen.
Klikk den første cellen i området, hold nede SKIFT og
klikk den siste cellen i området. Du kan bruke
rullepilene for å gjøre den siste cellen synlig.
Klikk Merk alt-knappen.

Et celleområde
Et stort
celleområde

Alle cellene i et
regneark
Celler eller
celleområder som Merk den første cellen eller det første celleområdet, og
ikke ligger ved
hold nede CTRL og merk de andre cellene eller
siden av
områdene.
hverandre
Klikk rad- eller kolonneoverskriften.
En hel rad eller

kolonne

Rader og kolonner
Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den
som ligger ved
første raden eller kolonnen, hold nede SKIFT og merk
siden av
den siste raden eller kolonnen.
hverandre
Rader eller
kolonner som ikke Merk den første raden eller kolonnen, hold nede CTRL
ligger ved siden og merk de andre radene eller kolonnene.
av hverandre
Flere eller færre Hold nede SKIFT og klikk den siste cellen du vil ta
celler enn det
med i det nye, merkede området. Det rektangulære
aktive merkede
området mellom den aktive cellen og cellen du klikker,
området
blir det nye, merkede området.
Avbryte merking
Klikk hvilken som helst celle i regnearket.
av celler
Du kan velge å flytte flere tilstøtende rader eller kolonner.
2. Velg Klipp ut .
3. Merk en rad eller kolonne under eller til høyre for der du vil flytte området
til.
4. Velg Utklipte celler på Sett inn-menyen.

Vis alt

Hindre at kopierte, tomme celler
erstatter data
1.
2.
3.
4.
5.

Merk celleområdet du vil kopiere.
Velg Kopier .
Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
Klikk pilen til høyre for Lim inn
og velg Lim inn utvalg.
Merk av for Hopp over tomme.

Vis alt

Erstatte tekst eller tall
1. Merk celleområdet der du vil søke.
Hvis du vil søke i hele regnearket, kan du klikke en hvilken som helst celle
i regnearket.
2. Velg Erstatt på Rediger-menyen.
3. I boksen Søk angir du teksten eller tallene du vil søke etter, eller velger et
nylig søk i rullegardinlisten Søk.
Obs! Du kan bruke jokertegn i søkevilkårene.
4. Hvis du vil angi et format for søket, velger du Format og foretar valgene i
boksen Finn format.
Hvis Format ikke er tilgjengelig i dialogboksen Søk og erstatt, velger du
Alternativer og deretter Format.
5. Velg Alternativer for å definere søket videre. Du kan for eksempel søke
etter alle cellene som inneholder samme datatype, for eksempel formler.
I boksen Innenfor kan du velge Ark eller Arbeidsbok for å søke i et
regneark eller en hel arbeidsbok.
6. I boksen Erstatt med angir du de tegnene og om nødvendig de formatene
du vil erstatte med.
Hvis du vil slette tegnene i boksen Søk, kan du la boksen Erstatt med være
tom.
7. Velg Søk etter neste.
8. Hvis du vil erstatte den merkede forekomsten eller alle forekomster av
tegnene du søker etter, velger du Erstatt eller Erstatt alle.
Obs! Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Slå på eller av alternativer for
innliming
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
2. Merk av for eller fjern merket for Vis knapper for innlimingsalternativer.

Vis alt

Filtrere
Ved hjelp av filtreringsfunksjonen kan du raskt og enkelt søke etter og arbeide
med et delsett med data i et område. Et filtrert område viser bare de radene som
oppfyller vilkårene du angir for en kolonne. Microsoft Excel har to kommandoer
for filtrering av områder:
Autofilter, som omfatter filtrering etter utvalg, for enkle vilkår
Avansert filter, for mer kompliserte vilkår
I motsetning til sortering kan du ikke omorganisere et område ved hjelp av
filtrering. Når du filtrerer data, blir radene du ikke vil vise, skjult midlertidig.
Når du filtrerer rader i Excel, kan du redigere, formatere, lage diagrammer og
skrive ut delsettområdet uten å omorganisere eller flytte det.
Autofilter
Når du bruker Autofilter-kommandoen, vises Autofilter-piler
kolonneetikettene i det filtrerte området.

Ikke filtrert liste
Filtrert område
Filtrerte elementer vises i blått.

til høyre for

Du bruker tilpasset Autofilter hvis du vil vise rader som inneholder én verdi eller
en annen verdi. Du kan også bruke tilpasset Autofilter til å vise rader som
oppfyller mer enn ett vilkår for en kolonne. Du kan for eksempel vise rader som
inneholder verdier innenfor et bestemt område (for eksempel verdien Davidsen).
Avansert filter
Kommandoen Avansert filter kan filtrere et område på stedet slik som
Autofilter-kommandoen, men den viser ikke rullegardinlister for kolonnene. I
stedet skriver du inn vilkårene du vil bruke til filtrering, i et eget vilkårsområde
over området. I vilkårsområdet kan du angi mer avanserte vilkår for filtreringen.
Eksempler på avanserte vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen
Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000

Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne
Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel

Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i området. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Merknader
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i området.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan området filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

Filtrere et område
Du kan bare filtrere et område om gangen i et regneark .
1. Klikk en celle på området du vil filtrere.
2. Velg Filter på Data-menyen og deretter Autofilter.
Filtrere etter det laveste eller høyeste tallet
1. Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg
(Høyeste/laveste...).
2. Velg høyeste eller laveste i boksen til venstre.
3. Skriv inn et tall i den midterste boksen.
4. Velg elementer i boksen til høyre.
Filtrere et område etter rader som inneholder bestemt tekst
1. Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg
(Egendefinert).
2. I boksen til venstre velger du er lik eller er ulik, inneholder eller
inneholder ikke.
3. Skriv inn teksten du leter etter, i boksen til høyre.
4. Hvis du vil finne tekstverdier som har noen tegn felles, men ikke
andre, kan du bruke et jokertegn.
Hvordan?
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre,
og når du søker etter og erstatter innhold.
Bruk
? (spørsmålstegn)

* (stjerne)

For å finne
Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og

"Sørsøst"
Et spørsmålstegn, en stjerne eller et
~ (tilde) etterfulgt av ?, *
tildetegn.
eller ~
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".
5. Hvis du vil angi flere søkevilkår, velger du Og eller Eller, og gjentar
forrige trinn.
Filtrere etter tomme celler eller celler som ikke er tomme
Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg deretter (Tomme)
eller (IkkeTomme).
Obs! Alternativene Tomme og IkkeTomme er bare tilgjengelige når
kolonnen du vil filtrere, inneholder en tom celle.
Filtrere etter tall som er større enn eller mindre enn et annet tall
1. Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg
(Egendefinert).
2. I boksen til venstre velger du er større enn, er mindre enn, er større
enn eller lik eller er mindre enn eller lik.
3. Skriv inn et tall i boksen til høyre.
4. Hvis du vil angi flere søkevilkår, velger du Og eller Eller, og gjentar
forrige trinn.
Filtrere etter et tall som er lik eller som ikke er lik et annet tall
1. Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg
(Egendefinert).
2. Velg er lik eller er ikke lik i boksen til venstre.
3. Skriv inn et tall i boksen til høyre.
4. Hvis du vil angi flere søkevilkår, velger du Og eller Eller, og gjentar
forrige trinn.
Filtrere etter begynnelsen eller slutten av en tekststreng
1. Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg
(Egendefinert).

2. I boksen til venstre velger du begynner med eller begynner ikke
med, slutter med eller slutter ikke med.
3. Skriv inn teksten du leter etter, i boksen til høyre.
4. Hvis du vil finne tekstverdier som har noen tegn felles, men ikke
andre, kan du bruke et jokertegn.
Hvordan?
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre,
og når du søker etter og erstatter innhold.
Bruk

For å finne
Ett vilkårlig tegn
? (spørsmålstegn)
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
* (stjerne)
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
Et spørsmålstegn, en stjerne eller et
~ (tilde) etterfulgt av ?, *
tildetegn.
eller ~
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".
5. Hvis du vil angi flere søkevilkår, velger du Og eller Eller, og gjentar
forrige trinn.
Filtrere etter høyeste eller lavest tall i prosent
1. Klikk pilen i kolonnen som inneholder tallene, og velg
(Høyeste/laveste...).
2. Velg høyeste eller laveste i boksen til venstre.
3. Skriv inn et tall i den midterste boksen.
4. Velg prosent i boksen til høyre.
Merknader
Når du bruker et filter i en kolonne, er de eneste filterne som er
tilgjengelige for andre kolonner, verdiene som vises på området som er
filtrert.
Bare de første 1 000 unike oppføringene i en liste vises når du klikker pilen

.

Vis alt

Filtrere ved hjelp av avanserte vilkår
1. Sett inn minst tre tomme rader over området som kan brukes som
vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har
minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og området.
Slik kan det se ut
Type Selger Salg
Type
Selger Salg
Drikke Svendsen 5 122
Kjøtt
Davidsen 450
Matvarer Berg
6 328
Matvarer Davidsen 6 544
2. Skriv inn vilkårene i radene under kolonneetikettene.
Vilkårseksempler
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene
rett under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for
eksempel radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller
"Svendsen" i kolonnen Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen
Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner,

skriver du inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som enten inneholder
"Meieriprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller
salgsverdier som er større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et
vilkår i en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i
vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som
inneholder enten "Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i
kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i
atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som
inneholder både "Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr
30 000 eller radene for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne
Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser

for eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår.
Når du bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en
kolonneetikett som vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller
bruk en etikett som ikke er en kolonneetikett i området. Vilkårsområdet
nedenfor viser for eksempel radene som har en verdi i kolonne C som er
større enn gjennomsnittet av cellene C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Merknader
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å
referere til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt
i den første posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte
referanser, og formelen må evalueres som SANN eller USANN. I
eksemplet refererer "C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad
5) i området.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for
eksempel #NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret,
kan du ignorere denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan
området filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og
små bokstaver.
Alle elementer som begynner med den teksten, blir filtrert. Hvis du for
eksempel skriver inn Dav som vilkår, blir "Davidsen," "David" og "Davis"
funnet. Hvis du bare vil søke etter den bestemte teksten, bruker du følgende
formel der tekst er teksten du vil finne. =''=tekst''

Hvis du vil finne tekstverdier som har noen tegn felles, men ikke andre, kan
du bruke et jokertegn.
Jokertegn
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre, og når
du søker etter og erstatter innhold.
Bruk
? (spørsmålstegn)

* (stjerne)

For å finne
Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn.
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

~ (tilde) etterfulgt av ?, *
eller ~
3. Klikk en celle på området.
4. Velg Filter på Data-menyen og deretter Avansert filter.
5. Hvis du vil filtrere området ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene,
velger du Filtrer listen på stedet.
Hvis du vil filtrere området ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til
et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker
boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil
lime inn radene.
6. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert
vilkårsetikettene.
Hvis du midlertidig vil flytte dialogboksen Avansert filter ut av veien mens
du merker vilkårsområdet, velger du Skjul dialog .
7. Hvis du vil endre måten dataene filtreres på, kan du endre verdiene i
vilkårsområdet og filtrere dataene på nytt.
Tips!

Du kan gi et område navnet Vilkår, og referansen for området vil vises
automatisk i boksen Vilkårsområde. Du kan også definere navnet
Database for dataområdet som skal filtreres, og Utvalg for området der du
vil lime inn radene, og disse områdene vil automatisk vises i henholdsvis
boksen Listeområde og boksen Kopier til.
Når du kopierer filtrerte rader til et annet sted, kan du angi hvilke kolonner
som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle
kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de
filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte
kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare
omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

Filtrere etter unike poster
1. Merk kolonnen eller velg en celle i området eller listen du vil filtrere.
2. Velg Filter på Data-menyen og deretter Avansert filter.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil filtrere området eller listen på stedet, på samme måte som å
bruke Autofilter, klikker du Filtrer listen på stedet.
Hvis du vil kopiere resultatet av filteret til et annet sted, velger du
Kopier til et annet sted. Deretter skriver du inn en cellereferanse i
boksen Kopier til.
Hvis du vil merke en celle, klikker du Skjul dialogboks
for å
skjule dialogboksen midlertidig. Merk cellen i regnearket, og klikk
deretter Utvid dialog .
4. Merk av for Bare unike poster.

Vis alt

Finne en post ved hjelp av et
dataskjema
Hvis du vil bevege deg gjennom postene én om gangen, kan du bruke
rullefeltpilene i dialogboksen. Hvis du vil flytte ti poster om gangen,
klikker du rullefeltet mellom pilene.
Hvis du vil flytte til neste post i listen, velger du Søk etter neste. Hvis du
vil flytte til forrige post i listen, velger du Finn forrige.
Hvis du vil angi søkevilkår eller sammenligningsvilkår, velger du Vilkår og
skriver deretter inn vilkåret i dataskjemaet. Hvis du vil finne poster som
oppfyller vilkårene, velger du Søk etter neste eller Finn forrige. Hvis du
vil gå tilbake til dataskjemaet uten å søke etter poster basert på vilkårene du
har angitt, velger du Skjema.
Jokertegn du kan bruke som vilkår
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre, og når du
søker etter og erstatter innhold.
Bruk

For å finne

Ett vilkårlig tegn
? (spørsmålstegn)
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
* (stjerne)
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn.
~
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

Vis alt

Retningslinjer for hvordan du
registrerer data i regneark
Microsoft Excel har flere funksjoner som forenkler arbeidet med å administrere
og analysere data. Du bør registrere dataene i regnearket i henhold til følgende
retningslinjer for å få fullt utbytte av disse funksjonene.
Organisering av data
Plasser like elementer i en kolonne
elementer i den samme kolonnen.

Lag dataene slik at alle rader har like

Skill ut området La det være minst én tom kolonne og én tom rad mellom det
beslektede dataområdet og andre data i regnearket. Dette gjør det enklere for
programmet å gjenkjenne og merke området når du vil sortere, filtrere eller sette
inn automatisk beregning av delsammendrag.
Plasser kritiske data over og under området Unngå å plassere kritiske data
til venstre eller høyre for området, fordi dataene kan komme til å bli skjult når du
filtrerer området.
Vis rader og kolonner Kontroller at skjulte rader eller kolonner vises før du
gjør endringer i området. Når rader og kolonner i området ikke vises, kan du av
vanvare komme til å slette data.
Dataformat
Bruk formaterte kolonneetiketter Bruk kolonneetiketter i den første raden i
dataområdet. Excel bruker etikettene til å lage rapporter og til å finne og
organisere data. Bruk en skrift-, format-, mønster-, kantlinje- eller forbokstavsstil
for kolonneetiketter som er forskjellig fra formatet du tilordner til dataene i
området. Formater cellene som tekst før du skriver inn kolonneetikettene.
Bruk cellekantlinjer Hvis du vil skille etiketter fra dataene, kan du bruke
cellekantlinjer, ikke tomme rader eller stiplede linjer, til å sette inn linjer under

etikettene.
Unngå tomme rader og kolonner Unngå tomme rader og kolonner i området,
slik at Excel lettere kan gjenkjenne og merke det beslektede dataområdet.
Ikke skriv inn foranstilte eller etterfølgende mellomrom Ekstra mellomrom
i begynnelsen eller slutten av en celle påvirker sortering og søk. I stedet for å
skrive inn mellomrom, rykker du inn teksten i cellen.
Utvid dataformater og formler Når du legger til nye rader med data til
slutten av et dataområde, utvider Excel den brukte formateringen og formlene.
Tre av de fem foregående cellene må ha samme format for at dette skal utvides.
Alle de foregående formlene må være konsekvente for at en formel skal utvides.
Listefunksjon
Du kan definere et sammenhengende celleområde i regnearket som en liste. Når
du oppretter en liste, kan dataene som er definert i listen, redigeres uavhengig av
data utenfor listen. Etter at du har opprettet en liste, kan du bruke listefunksjoner
til å sortere, filtrere, legge sammen eller publisere dataene som finnes i listen.
Du kan også bruke listefunksjonen til å komprimere sett med beslektede data ved
å ordne de dataene ved hjelp av flere lister i ett regneark.

Fjerne filtre
Hvis du vil fjerne et filter som brukes i en kolonne på et område eller i en
liste, klikker du pilen ved siden av kolonnen og klikker Alle.
Hvis du vil fjerne filtere som brukes i alle kolonnene på området eller i
listen, klikker du Filter på Data-menyen og deretter Vis alt.
Hvis du vil fjerne filterpilene fra et område eller en liste, klikker du Filter
på Data-menyen og deretter Autofilter.

Vis alt

Jokertegn
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre, og når du
søker etter og erstatter innhold.
Bruk

For å finne

Ett vilkårlig tegn
? (spørsmålstegn)
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
* (stjerne)
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn.
~
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

Standard sorteringsrekkefølge
I en stigende sortering brukes rekkefølgen nedenfor. (I en synkende sortering blir
denne sorteringsrekkefølgen reversert, bortsett fra tomme celler som alltid blir
sortert sist.)
Tall Tall blir sortert fra det laveste negative tallet til det høyeste positive
tallet.
Alfanumerisk sortering
Når du sorterer tekst, blir teksten sortert venstre mot
høyre, tegn for tegn. Hvis en celle for eksempel inneholder teksten "A100", vil
teksten bli sortert etter en celle som inneholder oppføringen "A1", men før en
celle som inneholder oppføringen "A11."
Tekst og tekst som inneholder tall, sorteres i følgende rekkefølge:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' - (mellomrom) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ +
<=>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Apostrofer (') og bindestreker (-) ignoreres, med ett unntak: Hvis to tekststrenger
er like, bortsett fra en bindestrek, blir teksten med bindestreken sortert sist.
Logiske verdier
Feilverdier
Tomme celler

I logiske verdier blir USANN sortert før SANN.

Alle feilverdier er like.
Tomme celler blir alltid sortert sist.

Vis alt

Sortere et område
Sortere rader i stigende rekkefølge (A til Å eller 0 til 9) eller synkende
rekkefølge (Å til A eller 9 til 0)
1. Klikk en celle i kolonnen du vil sortere etter.
2. Velg Sorter stigende
eller Sorter synkende

.

Obs! I en pivottabellrapport bruker Microsoft Excel det merkede feltet til å
sortere etter.
Sortere rader etter to eller tre kolonner
For å få best mulig resultat, bør området du sorterer, ha kolonneetiketter.
1.
2.
3.
4.

Klikk en celle i området du vil sortere.
Velg Sorter på Data-menyen.
Velg kolonnene du vil sortere, i boksene Sorter etter og Deretter etter.
Velg eventuelle andre sorteringsalternativer og velg OK.
Sortere etter fire kolonner

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klikk en celle i området du vil sortere.
Velg Sorter på Data-menyen.
I den første Sorter etter-boksen velger du den minst viktige kolonnen.
Velg OK.
Velg Sorter på Data-menyen.
Velg de tre andre kolonnene du vil sortere, i boksene Sorter etter og
Deretter etter, og begynn med den viktigste kolonnen.
7. Velg eventuelle andre sorteringsalternativer og velg OK.
Sortere rader etter måneder eller ukedager
1. Merk en celle eller et område du vil sortere.
2. Velg Sorter på Data-menyen.
3. Velg kolonnen du vil sortere, i boksen Sorter etter.

4. Velg Alternativer.
5. Velg den egendefinerte sorteringsrekkefølgen du vil bruke under Første
sorteringsnøkkel, og deretter OK.
6. Velg eventuelle andre sorteringsalternativer og velg OK.
Bruke egne data som sorteringsrekkefølge
1. I et celleområde setter du inn verdiene du vil sortere etter, i den rekkefølgen
du ønsker, overnfra og ned. Eksempel:
Data
Høy
Middels
Lav
2. Merk området.
3. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Egendefinerte lister.
4. Velg Importer, og deretter OK.
5. Merk en celle i området du vil sortere.
6. Velg Sorter på Data-menyen.
7. Velg kolonnen du vil sortere, i boksen Sorter etter.
8. Velg Alternativer.
9. Velg den egendefinerte listen du vil bruke under Første sorteringsnøkkel.
Velg for eksempel Høy, Middels, Lav.
10. Velg OK.
11. Velg eventuelle andre sorteringsalternativer og velg OK.
Obs! Du kan ikke bruke en egendefinert sorteringsrekkefølge i boksen
Deretter etter. Den egendefinerte sorteringsrekkefølgen gjelder bare for

kolonnen du har angitt i boksen Sorter etter. Hvis du vil sortere flere kolonner
med en egndefinert sorteringsrekkefølge, må du sortere etter hver kolonne for
seg. Hvis du for eksempel skal sortere etter kolonne A og B, i den rekkefølgen,
sorterer du først etter kolonne B og angir den egendefinerte
sorteringsrekkefølgen i dialogboksen Sorteringsalternativer. Deretter sorterer
du området etter kolonne A.
Sortere kolonner etter rader
For det meste sorterer du rader. Denne fremgangsmåten sorterer rekkefølgen på
kolonner.
1.
2.
3.
4.
5.

Klikk en celle i området du vil sortere.
Velg Sorter på Data-menyen.
Velg Alternativer.
Velg Sorter fra venstre mot høyre under Retning og velg deretter OK.
Velg radene du vil sortere, i boksene Sorter etter og Deretter etter.

Obs! Når du sorterer rader som er en del av en regnearkdisposisjon, blir
gruppene på det høyeste nivået (nivå 1) sortert slik at detaljrader eller -kolonner
holdes sammen, selv om detaljradene eller -kolonnene er skjult.

Vis alt

Når et område inneholder enkelte tall
som er lagret som tekst
Hvordan området sorteres hvis du behandler tall som er lagret som tekst,
som tekst
Tall som er lagret som tall, sorteres først. Deretter sorteres tall som er lagret som
tekst. Hvis du for eksempel har sortert området i stigende rekkefølge, vil det se
ut som om området inneholder to sett med tall. I tillegg sorteres tall som er lagret
som tekst, fra venstre mot høyre, tegn for tegn. 11 sorteres for eksempel foran 5
fordi det første tegnet inneholder 1 som er før 5.
Data
Datatype
1
Tall
10 Tall
11 Tall lagret som tekst
5
Tall lagret som tekst
Hvordan området sorteres hvis du behandler tall som er lagret som tekst,
som tall
Tall lagret som tekst og tall lagret som tall sorteres sammen. Hvis du for
eksempel har sortert området i stigende rekkefølge, vil det se ut som om området
inneholder ett sett med tall.
Data
Datatype
1
Tall
5
Tall lagret som tekst
10 Tall
11 Tall lagret som tekst
Konvertere tall som er lagret som tekst, til tall

En celle om gangen
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Feilkontroll.
2. Kontroller at det er merket av for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen og
Tall lagret som tekst.
3. Merk en celle som inneholder en grønn feilindikator øverst i venstre hjørne
.
4. Klikk knappen som vises
ved siden av cellen, og velg deretter
Konverter til tall.
Et helt område om gangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skriv inn tallet 1 i en tom celle.
Merk cellen, og velg Kopier på Rediger-menyen.
Merk området med tall som er lagret som tekst, og som du vil konvertere.
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
Velg deretter Multipliser under Operasjon.
Velg OK.
Slett celleinnholdet som du skrev inn i det første trinnet.

Obs! Enkelte regnskapsprogrammer viser negative verdier med minustegnet (-)
til høyre for verdien. Hvis du vil konvertere tekststrengene til verdier, må du
returnere alle tegnene i tekststrengen unntatt tegnet helt til høyre (minustegnet)
og deretter gange resultatet med -1. Hvis for eksempel verdien i celle A2 er
"156-" , vil følgende formel konvertere teksten til verdien -156.
Data
Formel
156- =VENSTRE(A2,LENGDE(A2)-1)*-1

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med sortering
Kontrollere standard sorteringsregler
bestemte sorteringsregler.

Data i Microsoft Excel sorteres etter

Standard sorteringsrekkefølge
I en stigende sortering brukes rekkefølgen nedenfor. (I en synkende sortering blir
denne sorteringsrekkefølgen reversert, bortsett fra tomme celler som alltid blir
sortert sist.)
Tall Tall blir sortert fra det laveste negative tallet til det høyeste positive
tallet.
Alfanumerisk sortering
Når du sorterer tekst, blir teksten sortert venstre mot
høyre, tegn for tegn. Hvis en celle for eksempel inneholder teksten "A100", vil
teksten bli sortert etter en celle som inneholder oppføringen "A1", men før en
celle som inneholder oppføringen "A11."
Tekst og tekst som inneholder tall, sorteres i følgende rekkefølge:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' - (mellomrom) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ +
<=>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Apostrofer (') og bindestreker (-) ignoreres, med ett unntak: Hvis to tekststrenger
er like, bortsett fra en bindestrek, blir teksten med bindestreken sortert sist.
Logiske verdier
Feilverdier
Tomme celler

I logiske verdier blir USANN sortert før SANN.

Alle feilverdier er like.
Tomme celler blir alltid sortert sist.

Kontrollere at tall er i et numerisk format Hvis en celle som inneholder en
verdi sorteres på feil måte, kan det hende at cellen formateres som tekst og ikke
som et tall. Negative tall fra noen regnskapssystemer blir for eksempel tekst når
de importeres inn i Excel. Du kan konvertere tall lagret som tekst, til tall.

Hvordan?
En celle om gangen
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Feilkontroll.
2. Kontroller at det er merket av for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen og
Tall lagret som tekst.
3. Merk en celle som inneholder en grønn feilindikator øverst i venstre hjørne
.
4. Klikk knappen som vises
Konverter til tall.

ved siden av cellen, og klikk deretter

Et helt område om gangen
1. Skriv inn tallet 1 i en tom celle.
2. Merk cellen, og velg Kopier på Rediger-menyen.
3. Merk området med tall som er lagret som tekst, og som du vil konvertere.
4. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
5. Velg deretter Multipliser under Operasjon.
6. Velg OK.
7. Slett celleinnholdet som du skrev inn i det første trinnet.
Obs! Enkelte regnskapsprogrammer viser negative verdier med minustegnet (-)
til høyre for verdien. Hvis du vil konvertere tekststrengene til verdier, må du
returnere alle tegnene i tekststrengen unntatt tegnet helt til høyre (minustegnet)
og deretter gange resultatet med -1. Hvis for eksempel verdien i celle A2 er
"156-" , vil følgende formel konvertere teksten til verdien -156.
Data
Formel
156- =VENSTRE(A2,LENGDE(A2)-1)*-1

Kontrollere at ulike data er formatert som tekst Hvis kolonnen du vil
sortere, inneholder både tall og tall som inneholder teksttegn (for eksempel 100,
100a, 200, 200a), må du formatere alle som tekst. Hvis du ikke gjør dette,
sorteres tallene først, og deretter sorteres tallene som inneholder tekst. Hvis du
vil formatere et tall som tekst, velger du Celler på Format-menyen, velger
kategorien Tall og deretter Tekst fra listen Kategori. Velg OK, og skriv deretter
inn verdien i cellen på nytt. Hvis du vil skrive inn et tall som tekst når du angir
nye data, formaterer du cellen som tekst før du begynner å skrive inn.
Kontrollere at datoer og klokkeslett formateres riktig
Excel behandler
datoer og klokkeslett som tall. Når du skriver inn en dato eller et klokkeslett som
Excel gjenkjenner, endres cellens format fra tallformatet Standard til et innebygd
dato- eller klokkeslettformat. Hvis Excel skal sortere riktig, må alle datoer og
klokkeslett i en kolonne bruke et dato- eller klokkeslettformat. Hvis en verdi
ikke gjenkjennes som en dato, et klokkeslett eller et tall, formateres verdien som
tekst. Hvis du vil bruke riktig formatering, merker du cellen, velger Celler på
Format-menyen og velger deretter kategorien Tall. Hvis cellen er formatert som
tekst, velger du enten Dato eller Klokkeslett, velger riktig type og deretter OK.
Deretter skriver du inn verdien i cellen i formatet du valgte.
Ta frem rader og kolonner før du sorterer Skjulte rader flyttes ikke når du
sorterer rader, og skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner. Når du
imidlertid sorterer rader, sorteres data i skjulte kolonner, og når du sorterer
kolonner, sorteres data i skjulte rader. Før du sorterer området tar du frem skjulte
rader og kolonner.
Fjerne foranstilte mellomrom I noen tilfeller kan data som er importert fra et
annet program, ha mellomrom foran dataene. Fjern de foranstilte
mellomrommene før du sorterer dataene.
Kontrollere nasjonale innstillinger Sorteringsrekkefølger varier med
nasjonale innstillinger. Pass på at du har angitt riktige nasjonale innstillinger i
dialogboksen Regionale innstillinger i kontrollpanelet for Windows. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du endrer nasjonale innstillinger, se i
brukerhåndboken for Windows.
Angi kolonneetiketter i bare én rad.
linjer, bryter du teksten i cellen.

Hvis du trenger etiketter med flere

Kontrollere innstillinger for grafikkobjekter Innstillingene for objektet kan
ha blitt endret slik at objektet ikke flyttes når du flytter cellene. Hvis du vil angi
innstillinger for objektet slik at det kan sorteres sammen med cellene, klikker du
Merk objekter
på tegneverktøylinjen. Deretter drar du rundt objektene du vil
endre. Velg Autofigur, Bilde, Tekstboks, WordArt, Kontroll eller Objekt på
Format-menyen, og velg deretter Flytt, men ikke juster størrelse med cellene
i kategorien Egenskaper.

Vis alt

Lister
En Microsoft Excel-liste har funksjoner som er utviklet for å gjøre det letttere å
behandle og analysere grupper av relaterte data i et Excel-regneark. Når du angir
et område som en liste, kan du behandle og analysere dataene i listen, uavhengig
av data som ikke er med i listen. Du kan for eksempel bare ved å bruke dataene i
listen filtrere kolonner, legge til en rad for summer, og til og med opprette en
pivottabellrapport.
Du kan ha flere lister i regnearket, som gir stor fleksibilitet for å skille dataene i
forskjellige, lett håndterbare sett etter behov.
Obs! Du kan ikke opprette en liste i en delt arbeidsbok. Du må fjerne delt bruk
fra arbeidsboken hvis du vil opprette en liste.
Excel-listene gjør det lett å dele data med andre brukere gjennom integrasjon
med Microsoft Windows SharePoint Services. Så lenge du har webadressen og
redigeringsrettigheter på et SharePoint-område, kan du dele listen slik at andre
kan vise, redigere og oppdatere listen. Hvis du velger å koble listen i Excel til en
liste på et SharePoint-område, kan du synkronisere endringene med SharePointområdet slik at andre brukere kan se de oppdaterte dataene.
Når du oppretter en liste i Excel, gjør listefunksjonene og de visuelle elementene
som er utviklet for å fremheve disse funksjonene, det enkelt å identifisere og
endre innholdet i listen.

Hver kolonne i listen har Autofilter aktivert som standard i overskriftsraden.
Autofilter gjør at du raskt kan filtrere eller sortere dataene.

Den mørkeblå kantlinjen rundt listen definerer klart celleområdet som utgjør
listen.
Raden som inneholder en stjerne, kalles insettingsraden. Når informasjon
skrives inn i denne raden, lagres dataene automatisk i listen og kantlinjene i
listen utvides.
En totalrad kan legges til i listen. Når du klikker en celle i totalraden, blir en
rullegardinliste med mengdefunksjoner tilgjengelig.
Du kan endre størrelsen på listen ved å dra skaleringshåndtaket som du finner
nederst i hjørnet av listens kantlinje.

Fordelene med lister
Sortere og filtrere lister Du kan sortere lister i stigende eller synkende
rekkefølge eller opprette egendefinerte sorteringsrekkefølger. Du kan også
filtrere lister for å vise bare de dataene som oppfyller kriteriene du angir.
Sikre dataintegritet For lister som ikke er koblet til SharePoint-lister,
kan du bruke de innebygde funksjonene for datavalidering i Excel. Du kan
for eksempel velge å tillate bare tall eller datoer i en kolonne i en liste. For
lister som er koblet til SharePoint-lister, legges listevalideringsfunksjonene
i Windows SharePoint Services automatisk til listen. Når du for eksempel
publiserer og kobler listen til en server som kjører Windows SharePoint
Services, eller når du redigerer en eksisterende SharePoint-liste i Excel,
legges datatyperegler til hver kolonne i listen for å sikre at bare én type data
er tillatt i hver kolonne.
Formatere listeobjekter Du kan formatere celler i en liste på samme
måte som du formaterer celler i et regneark.
Kompatibel med lister i Windows SharePoint Services Når du
publiserer en liste på et SharePoint-område, oppretter du en egendefinert
SharePoint-liste. Hvis du velger å koble listen når du publiserer den, eller
når du eksporterer en eksisterende SharePoint-liste, kan du redigere listen
når du er frakoblet og synkronisere endringene til SharePoint-listen på et
senere tidspunkt.

Publisere en liste
Slik publiserer du en liste på en server som kjører Microsoft Windows
SharePoint Services
Obs! Listen du vil publisere, må være aktiv på regnearket.
1. Velg Liste på Data-menyen, og klikk deretter Publiser liste.
2. Skriv inn URL-adressen til serveren i Adresse-boksen.
Merk av for Koble til den nye SharePoint-listen hvis du vil koble listen til
en liste som skal opprettes på SharePoint-området.
3. Skriv inn navnet på listen i Navn-boksen.
4. Skriv inn kommentarer som beskriver listen i Beskrivelse-boksen. Dette er
valgfritt.
5. Klikk Neste.
6. Kontroller datatypene som vises for hver av kolonnene i listeområdet. Klikk
Fullfør hvis datatypene er som forventet. Hvis en kolonne er tilknyttet feil
datatype, klikker du Avbryt og bekrefter at nøkkelcellen kan konverteres til
riktig type. Etter at du har gjort endringer, publiserer du listen for å se om
endringene du har gjort i dataene, har påvirket datatypen for kolonnen.
Obs! Når du publiserer en koblet liste, legges det automatisk til en ID-kolonne
som første kolonne i listen. ID-kolonnen brukes til å sikre at alle poster er
entydige. Denne kolonnen er skrivebeskyttet, og kan ikke fjernes fra listen uten
at du opphever koblingen til listen fra SharePoint-webområdet.
Slik viser du en publisert liste i Microsoft Windows SharePoint Services
1. Merk en liste i regnearket som er publisert.
2. Klikk Liste på listeverktøylinjen, og klikk deretter Vis liste på server.
Obs! Du må ha en fungerende nettverks- eller Internett-tilkobling til området
for Microsoft Windows SharePoint Services. I tillegg må du ha tillatelse til å vise
listen på serveren.

Konvertere en liste til et område
Du kan fjerne listefunksjonalitet for en liste i regnearket ved å konvertere listen
til et standardområde i Microsoft Excel.
Velg Konverter til område på undermenyen Liste på verktøylinjen Liste.
Obs! Hvis listen er koblet til en SharePoint-liste, fjernes koblingen, og ventende
endringer vises ikke i SharePoint-listen.

Listefunksjoner
Når du angir et celleområde som en liste i Microsoft Excel, integreres
grensesnittet i listen og mye av standardfunksjonaliteten som det kan tenkes du
vil bruke på dataene i listen, gjøres lett tilgjengelig.

Autofilter-rullegardinlister
Noe av det du vanligvis vil gjøre med data i Excel, er å filtrere dataene basert på
forskjellige feltverdier. For å gjøre denne funksjonaliteten tilgjengelig for deg
når du bruker lister, legges Autofilter-rullegardinlister automatisk til i
overskriftsraden i listen når den er opprettet.
Autofilter-rullegardinlister inneholder ny funksjonalitet: Sorter stigende, Sorter
synkende, og andre sorteringsalternativer finnes øverst i rullegardinlisten.
Denne funksjonaliteten sorterer hele listen i feltet der den er valgt, i angitt
rekkefølge. De andre rullegardinmarkeringene er uendret fra funksjonaliteten i
tidligere versjoner av Excel.

Sett inn rad
En annen handling som er vanlig når du jobber med en liste, er å legge til nye
rader. En insettingsrad vises på slutten når listen er aktiv. Dette
grensesnittelementet består av en tom rad, som vises rett under den siste raden
med data, med en blå stjerne (*) inni cellen lengst til venstre.
Når listen er inaktiv, fjernes stjernen, og kantlinjen i listen hopper opp til den
siste raden med data.

Totalrad
Hvis du vil vise en totalrad, klikker du Aktiver/deaktiver totalrad
på Listeverktøylinjen. Denne totalraden vises under insettingsraden når listen er aktiv, og
hopper opp til raden rett under den siste raden med data når listen ikke er aktiv.
Når totalraden er aktivert, vises ordet "Total" i cellen lengst til venstre, og en
passende Delsum-formel vises i cellen lengst til høyre.
Totalraden gir deg muligheten til å vise en slags sum for alle kolonnene i listen.
Når du klikker i hvilken som helst celle i totalraden, vises en pil til høyre for
cellen. Du kan deretter klikke denne rullegardinlistepilen for å vise en rekke
mengdefunksjoner. Når du velger en av dem, settes en delsumfunksjon inn i den
cellen.
Obs! Du kan ikke redigere cellene i totalraden manuelt for å legge til forskjellig
funksjonalitet. Du kan bare velge én mengde i rullegardinlisten for bruk av
delsumfunksjonen som er satt inn i cellen av Excel.

Vis alt

Publisere lister
Når du oppretter en liste i Microsoft Excel, har du muligheten til å publisere
listen slik at andre kan se den og til og med redigere listedataene. Du kan dele
informasjonen som finnes i en liste, ved å publisere den på en server som kjører
Microsoft Windows SharePoint Services. Når du publiserer en liste på et
SharePoint-område, kan du også koble listen til serveren. Denne koblingen gjør
at du kan holde listedataene synkroniserte mellom Excel og Windows SharePoint
Services.
Hvis du velger å publisere listen, må du ha tillatelser til å opprette en liste på
serveren som kjører Windows SharePoint Services.
Formler i lister
SharePoint-lister bruker beregnede verdier i stedet for formlene i Excel. Hvis du
kobler en liste som har formler, til en SharePoint-liste, konverteres eksisterende
formler i Excel til beregnede verdier under publiseringen og synkroniseringen.
På samme måte ser du en formel for celler i en listekolonne i Excel hvis en
bruker har opprettet en beregnet kolonne i den koblede SharePoint-listen.
Kolonnen er skrivebeskyttet i Excel.
Datatyper som støttes av Windows SharePoint Services
Når du publiserer en liste på et SharePoint-område, defineres datatypen for hver
kolonne i SharePoint-listen som en av følgende datatyper:
Tekst (en linje)
Tekst (flere linjer)
Valuta
Dato
Tall
Hyperkobling
Når du publiserer en liste, vises datatypen som er angitt for hver kolonne, i trinn
2 av veiviseren Publiser liste til SharePoint-området. For hver datacelle i en

kolonne forsøker Excel å angi riktig datatype. Hvis alle cellene i kolonnen har
samme datatype, angir Excel den datatypen som datatype for hele kolonnen, så
lenge datatypen støttes av Windows SharePoint Services. Hvis en kolonne har
celler med ulike datatyper eller forskjellige tallformater, bruker Excel en
datatype som er riktig for hver celle i kolonnen. Hvis du for eksempel har en
kolonne som inneholder tall og tekst, blir datatypen i SharePoint-listen Tekst.
Hvis du vil angi hva den endelige datatypen skal være, kan du avbryte veiviseren
og sørge for at datatypen er den samme for alle cellene i kolonnen. Du kan
deretter kjøre veiviseren på nytt. Så lenge datatypen støttes av SharePoint-listen,
bruker veiviseren den datatypen i kolonnen i SharePoint-listen.
Datatypevalidering med koblede lister
For lister som er koblet til et SharePoint-område gjenkjenner Excel datatypen
som er tilordnet hver kolonne, og validerer dataene mot den typen. For å fremme
integriteten for SharePoint-listedata, gjennomfører Excel datatypekonformitet
når data registreres i celler i en koblet liste.
Hvis du for eksempel forsøker å registrere tekst i en kolonne som inneholder
bare tall (bortsett fra overskriftsraden), kan du ikke registrere de dataene, og du
får beskjed om årsaken. Excel viser også smartflagg for feilkontroll for å angi at
datatypene ikke stemmer overens når ugyldige data oppdages av en feilkontroll.
I tillegg til standard feilbehandling, som finnes i de fleste smartflagg som har
med feil å gjøre, inneholder smartflagget for datavalidering kommandoen Vis
typeinformasjon. Hvis du klikker denne kommandoen, vises en dialogboks som
inneholder informasjon om datatypen som er forbundet med kolonnen i listen du
redigerer.
Hvis du forsøker å synkronisere en koblet liste når en celle i den lokale listen
inneholder ugyldige data, viser Excel en melding som angir kolonnens datatype.
Datavalideringsfeil må løses før du kan synkronisere listen.

Fjerne en listekobling
Når du fjerner en listekobling i Excel, fjernes koblingen med SharePoint-listen.
Listen beholdes slik den er på regnearket, men du kan ikke lenger synkronisere
endringer med SharePoint-listen. SharePoint-listen forblir på SharePointområdet.
Hvis du hadde gjort endringer i listen og ikke synkronisert, oppdateres ikke
SharePoint-listen med endrede data. Du kan ikke angre fjerning av
listekoblingen.
Klikk Liste og klikk deretter Fjern listekobling på Liste-verktøylinjen.

Vis alt

Importere data
Ved å importere data trenger du ikke skrive inn dataene du vil analysere i
Microsoft Excel, på nytt. Du kan også oppdatere Microsoft Excel-rapporter og
sammendrag automatisk fra den opprinnelige kildedatabasen når databasen blir
oppdatert med ny informasjon.

Importere data
Importere data fra databaser og filer
Du kan importere data til Microsoft Excel fra de fleste datakilder ved å velge
Hent eksterne data på Data-menyen, velge Importer data, og deretter velge
dataene du vil importere, i dialogboksen Velg datakilde.
Ved hjelp av veiviseren for datatilkobling, som er tilgjengelig når du velger Ny
kilde i dialogboksen Velg datakilde, kan du importere data fra eksterne
datatilkoblinger som ikke er tilgjengelige i dialogboksen Velg datakilde. Disse
kildene kan være OLE DB-datakilder (blant annet OLAP-kuber og Exchangeservere) og eventuelle datakilder fra systemansvarlig. Du kan ikke filtrere eller
koble data i veiviseren for datatilkobling.
Den standard tilkoblingsmetoden når du importerer data ved hjelp av veiviseren
for datatilkobling, er via OLE DB-leverandører. De resulterende ODC-filene
(Office-datatilkobling) kan åpnes i Internet Explorer og redigeres i Microsoft
Excel, Notisblokk og andre Microsoft Office-programmer hvis filen ikke peker
til en OLAP-datakilde.
Veiviseren for datatilkobling gir også tilgang til en datakilde kalt en
datahentingstjeneste. En datahentingstjeneste er en webtjeneste som er installert
på Windows SharePoint Services for tilkobling til og henting av data. Hvis du vil
bruke en datahentingstjeneste, kan du for eksempel bruke Excel. Da sendes en
forespørsel om spørring via HTTP til datahentingstjenesten på Windows
SharePoint Services. Datahentingstjenesten sender forespørselen til datakilden,
og sender deretter dataene som returneres, tilbake til klientprogrammet i XMLformat. Hvis du importerer data fra en datahentingstjeneste i Excel, opprettes det
automatisk en databundet XML-liste i regnearket. Etter at du har lagt til en
databundet XML-liste i regnearket, kan du bruke kommandoene på XMLundermenyen på Data-menyen eller verktøylinjene XML og Liste for å
oppdatere dataene, redigere spørringen eller angi egenskapene for XMLtilordningen som er forbundet med XML-listen.
En standardinstallasjon av Windows SharePoint Services inneholder en
datahentingstjeneste for tilkobling til data i SharePoint-listen. En SharePoint-

områdeadministrator kan installere Microsoft Office Web Parts and Components
for å legge til flere datahentingstjenester for Microsoft SQL Server og Microsoft
Business Solutions. Installasjonsprogrammet for Microsoft Office Web Parts and
Components er tilgjengelig på Nedlastinger på Microsoft Office Online.
Obs! Hvis du vil hente inn eksterne data til Microsoft Excel, må du ha tilgang
til dataene. Hvis den eksterne datakilden du vil ha tilgang til, ikke ligger på din
egen datamaskin, kan det hende at du må ta kontakt med den systemansvarlige
for databasen for å få et passord, brukertilgang eller annen
tilkoblingsinformasjon.
Importere data med Microsoft Query
I de fleste tilfeller kan du importere data ved hjelp av kommandoen Importer
data, slik det beskrives over. Du trenger bare Microsoft Query eller et annet
program hvis du må utføre spesielle spørringsoppgaver som følgende:
Filtrere rader eller kolonner med data før de hentes inn i Microsoft Excel.
Opprette en parameterspørring.
Sortere data før de hentes inn i Microsoft Excel.
Koble flere tabeller.
Microsoft Query er et enkelt frontprogram du kan bruke til å utføre disse
spesielle spørringsoppgavene, og som er lett tilgjengelig fra Microsoft Excel.
Du kan bruke Microsoft Query til å angi ODBC-datakilder for å hente data. I
Microsoft Query kan du bruke spørringsveiviseren til å opprette en enkel
spørring, eller du kan bruke mer avanserte vilkår i Microsoft Query til å opprette
en mer sammensatt spørring. Du kan få tilgang til Microsoft Query fra Microsoft
Excel, eller du kan opprette en spørring fra veiviseren for pivottabell og
pivotdiagram.
Du kan også bruke dynamisk datautveksling (DDE) med Microsoft Query. Hvis
du vil ha mer informasjon om DDE, kan du se i Hjelp for Microsoft Query.
Hvis du vil importere data ved hjelp av Microsoft Query, må du først gjøre
følgende:
Installere Microsoft Query

Microsoft Query, inkludert

spørringsveiviseren, er en valgfri funksjon for Microsoft Excel. I de fleste
tilfeller blir du bedt om å installere Microsoft Query når du velger Hent
eksterne data på Data-menyen, og velger Ny databasespørring.
Installere ODBC-drivere Det kreves en ODBC-driver for å hente data i
relasjonsdatabaser, tekstfiler eller Microsoft Excel ved hjelp av Microsoft
Query. Når du installerer Microsoft Query, installerer du automatisk en
gruppe ODBC-drivere. Hvis du bruker en annen driver enn den som er
installert med Microsoft Query, må du installere driveren for seg.
Installere datakildedrivere Det kreves en datakildedriver for å hente
OLAP-kildedata. Microsoft Query støtter tilkobling til databaser som
opprettes ved hjelp av OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server. Da du
installerte Microsoft Query, installerte du automatisk støtte for denne typen
OLAP-database. Hvis du vil koble til andre OLAP-databaser, må du
installere en datakildedriver og klientprogramvare.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Query.
Importere data fra World Wide Web
Du kan importere data fra en webside ved å velge Hent eksterne data på Datamenyen, og velge Ny webspørring. Du må ha tilgang til World Wide Web via
firmaets intranett eller via et modem på datamaskinen eller et nettverk. Du kan
også foreta en spørring mot lokale HTML- eller XML-kilder.
Importere data med Visual Basic for Applications (VBA)
Du kan bruke en Visual Basic for Applications-makro for å få tilgang til en
ekstern datakilde.
Avhengig av datakilden, kan du bruke enten ActiveX-dataobjekter eller
Datatilgangsobjekter for å hente data ved hjelp av VBA.
Hvis du vil bruke en makro du har laget i Microsoft Excel versjon 5.0 eller
tidligere, velger du Tillegg på Verktøy-menyen og kontrollerer at det er merket
av for ODBC.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager makroer i Visual Basic for

Applications, se Hjelp for Visual Basic.
Obs! Selv om du velger å kjøre spørringer i bakgrunnen, kan ikke Microsoft
Excel gjøre dette mens du registrerer en makro som inneholder spørringer. Du
kan endre den registrerte makroen slik at den kjøres i bakgrunnen ved å redigere
makroen i Visual Basic-redigering og endre oppdateringsmetoden for
Spørringstabellobjekter fra "BackgroundQuery := False" til "BackgroundQuery
:= True".

Oppdatere data og gi navn til områder
Oppdatere data
I Microsoft Excel finnes det flere alternativer du kan bruke til å oppdatere
importerte data, inkludert å oppdatere dataene hver gang du åpner arbeidsboken
og oppdatere den automatisk ved angitte intervaller. Du kan fortsette å arbeide i
Microsoft Excel mens dataene oppdateres, og du kan også kontrollere statusen til
oppdateringen mens de oppdateres.
Hvis den eksterne datakilden krever et passord for å få tilgang til dataene, kan du
kreve at passordet skal angis hver gang det eksterne dataområdet oppdateres.
Når et eksternt dataområde utvides og flere poster returneres, kan du fylle
formler i nabokolonner eller i dataområdet slik at de fortsatt ligger inntil de
relevante dataene.
Du kan også velge hvordan du kan legge til nye data i regnearket.
Navngi eksterne dataområder
Et eksternt dataområde blir automatisk navngitt på følgende måte:
Eksterne dataområder fra Office-datatilkoblingsfiler (ODC) blir navngitt
med filtypen ODC.
Eksterne dataområder fra databaser får samme navn som spørringen,
normalt er Query_from_kilde navnet på datakilden du har brukt til å
opprette spørringen.
Eksterne dataområder fra tekstfiler får samme navn som tekstfilen.
Eksterne dataområder fra webspørringer gis samme navn som websiden
som dataene hentes fra.
Hvis regnearket inneholder mer enn ett eksternt dataområde fra samme kilde,
nummereres områdene, for eksempel MinTekst, MinTekst_1, MinTekst_2 osv.
Du kan også endre navnet på et eksternt dataområde i dialogboksen Egenskaper
for dataområde.

Vis alt

Importere en tekstfil
1. Klikk cellen der du vil plassere dataene fra tekstfilen.
Du kan sikre at de eksterne dataene ikke erstatter eksisterende data, ved å
kontrollere at regnearket ikke har data under eller til høyre for cellen du
klikker.
2. Velg Importer eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Importer.
3. Velg Tekstfiler i boksen Filtype.
4. I listen Se i kan du finne og dobbeltklikke tekstfilen du vil importere som et
eksternt dataområde.
5. Hvis du vil angi hvordan du vil dele teksten inn i kolonner, følger du
instruksjonene i tekstimportveiviseren, og velger deretter Fullfør.
6. Du angir alternativer for formatering og oppsett for de importerte dataene,
under Egenskaper i dialogboksen Importer data.
7. I dialogboksen Importer data gjør du ett av følgende:
Hvis du vil returnere dataene til plasseringen du valgte, velger du
Eksisterende regneark, og deretter OK.
Hvis du vil returnere dataene til et nytt regneark, velger du Nytt
regneark, og deretter OK. Det blir lagt til et nytt regneark i
arbeidsboken, og det eksterne dataområdet blir automatisk plassert i
det øverste venstre hjørnet i det nye regnearket.

Vis alt

Importere eller koble til data
Du kan bruke denne fremgangsmåten til å importere data fra de fleste datakilder,
også OLAP-databaser.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du filtrerer eller sammenføyer data før
de importeres til Microsoft Excel, se Hjelp for Microsoft Query.
1. Velg Hent eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Importer
data.
2. Gjør ett av følgende:
Åpne en eksisterende datakilde
I dialogboksen Velg datakilde merker du en datakilde i Mine
datakilder og klikker deretter Åpne.
Opprette en ny datakildeforbindelse
1. Velg Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.
2. I veiviseren for dataforbindelse velger du datakilden du vil opprette en
forbindelse til. Velg deretter Neste.
Obs!
Kontakt systemansvarlig hvis du ikke finner datakilden du ønsker.
Hvis du velger Annet/avansert under Hva slags datakilde vil du
koble til?, får du frem en liste over OLE DB-leverandører. Du
finner mer informasjon om hvordan du kobler til en leverandør, i
dokumentasjonen fra OLE DB-leverandøren.
Hvis du velger Microsoft Business Solutions eller
Datahentingstjenester under Hva slags datakilde vil du koble
til?, opprettes det en databundet XML-liste som kan oppdateres
fra datakilden, i regnearket. Hvis du vil bruke disse datakildene,
må du ha tilgang til en server som kjører Windows SharePoint
Services. En standardinstallasjon av Windows SharePoint

Services inneholder en datahentingstjeneste for tilkobling til data
i SharePoint-lister. En SharePoint-områdeadministrator kan
installere Microsoft Office Web Parts and Components for å legge
til flere datahentingstjenester for Microsoft SQL Server og
Microsoft Business Solutions. Installasjonsprogrammet for
Microsoft Office Web Parts and Components er tilgjengelig fra
Nedlastinger på Microsoft Office Online.
3. Skriv inn informasjonen som er nødvendig, i dialogboksene i
veiviseren for dataforbindelse.
3. Du kan eventuelt gjøre følgende i dialogboksen Importer data:
Velg Egenskaper for å velge alternativer for spørringsdefinisjoner,
oppdatering og formatering og oppsett, og velg OK.
Velg Rediger spørring for å redigere koblingen, kommandotypen og
kommandoteksten for OLE DB-spørringen.
For spørringer opprettet med Microsoft Query eller for webspørringer,
velger du Parametere for å angi hvordan en parameterverdi skal
hentes for det eksterne dataområdet.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil returnere de eksterne dataene til det merkede regnearket,
velger du Eksisterende regneark. Klikk cellen i regnearket der du vil
plassere det øvre venstre hjørnet av det eksterne dataområdet, og velg
deretter OK.
Hvis du vil returnere de eksterne dataene til et nytt regneark, velger du
Nytt regneark og deretter OK. Det blir lagt til et nytt regneark i
arbeidsboken, og det eksterne dataområdet blir automatisk plassert i
det øverste venstre hjørnet i det nye regnearket.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med import
av data
Opprette datakilder
Datakilden jeg vil bruke, er ikke oppført i dialogboksen Velg datakilde.
Hvis du ikke kan finne datakilden du vil bruke, velger du Ny kilde i
dialogboksen Velg datakilde, og deretter klikker du Annet/avansert under Hva
slags datakilde vil du koble til? i veiviseren for dataforbindelse. Hvis du
fremdeles ikke finner datakilden, kontakter du systemansvarlig eller
forhandleren som leverer databasen du vil ha tilgang til.
Jeg kan ikke lage en ny datakilde i Microsoft Query.
Kontroller serveradressen og påloggingsinformasjon Før du oppretter en
datakilde, må du forsikre deg om at du kjenner adressen til databasen på
nettverket, og at du har de nødvendige tillatelser til å koble deg til og logge deg
på databasen. Ta kontakt med den databaseansvarlige for å få et påloggingsnavn,
et passord eller andre tillatelser som er nødvendige. Kontroller at tilgangen
fungerer tilfredsstillende.
Kontroller driveren Kontroller først at du har den riktige ODBC-driveren
eller datakildedriveren for datakilden. Med ODBC-drivere og datakildedrivere
kan du koble deg til nye databaser når de blir tilgjengelige. Du må imidlertid
forsikre deg om at riktig driver er installert for databasetypen du bruker.
Kontroller at driveren fungerer med Excel
I tillegg til driverne som finnes
i Microsoft Office, kan du bruke ODBC-drivere og datakildedrivere som er
levert av andre produsenter. Før du bruker en driver fra en annen produsent, bør
du forsikre deg om at produsenten har testet driveren med Microsoft Excel. For
noen databaser vil ODBC-driveren som leveres med databaseprogrammet, være
det beste valget. Ta kontakt med administrator av databasen for å finne ut hva
som er tilgjengelig og hva som fungerer best på ditt område.

Kontroller at driveren er riktig installert
1. Du viser listen med tilgjengelige drivere ved å velge Importer eksterne
data på Data-menyen, og deretter klikke Ny databasespørring.
2. Dobbeltklikk Ny datakilde i kategorien Databaser eller OLAP-kuber.
3. Skriv inn et navn i trinn 1 i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk
listen i trinn 2. Hvis du ikke kan se driveren du vil bruke, bør du kontrollere
at ODBC-driveren eller datakildedriveren er riktig installert.
Kontroller at du har angitt all konfigurasjonsinformasjon Når du har
installert driveren og merket den i trinn 2 i dialogboksen Opprett ny datakilde,
må du passe på å oppgi all nødvendig informasjon i trinn 3 i dialogboksen. Hvis
du vil ha informasjon om en Microsoft-driver, velger du Koble til og deretter
Hjelp i dialogboksen i installasjonsprogrammet for driveren. Hvis du vil ha
informasjon om drivere fra andre leverandører, se Hjelp eller dokumentasjonen
for driveren.
Hvis du vil opprette en datakilde med en ODBC-driver eller datakildedriver fra
Microsoft, klikker du navnet på driveren for å få informasjon om innstillingene
du skal bruke i trinn 3 i dialogboksen Opprett ny datakilde.
Det står en stjerne ved siden av datakilden min.
Datakilden er fra en versjon av Microsoft Query som er tidligere enn Query 97.
Datakilder som er opprettet i tidligere versjoner enn Query 97, har et annet
format enn datakilder som er opprettet i nyere versjoner av produktet. Du kan
fremdeles bruke disse datakildene og spørringene med nyere versjoner av
produktet, men spørringer som opprettes ved hjelp av disse datakildene, kan ikke
deles med andre brukere. Tidligere versjoner enn Microsoft Query 97 lagrer
datakildeinformasjon som del av Microsoft Windows-operativsystemet, og
denne informasjonen er bare tilgjengelig på systemet ditt.
Identifiser datakilder opprettet med tidligere versjoner av Query
1. Velg Importer eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Ny
databasespørring.
2. Velg Alternativer i dialogboksen Velg datakilde, og merk av for Inkluder
register-DSNer i listen over tilgjengelige databaser.

Alle datakilder som ble opprettet med en tidligere versjon enn Microsoft
Query 97, vises i dialogboksen Velg datakilde med stjerner ved siden av
navnene.
Slett gamle datakilder Når du har identifisert datakilder som er opprettet
med tidligere versjoner av Query, velger du kategorien Databaser i
dialogboksen Velg datakilde. Klikk datakilden du vil fjerne, og velg Slett.
Opprett delte datakilder Hvis du vil dele spørringer eller rapportmaler som
bruker data fra eksterne databaser som er angitt som datakilder som ikke kan
deles, kan du opprette nye datakilder for disse databasene. Bruk de nye
datakildene til å lage spørringer, spørringsfiler og rapportmaler.

Importere data
En melding angir at banen til databasen ikke er riktig.
Kontroller om det finnes en tilkoblet nettverksstasjon Hvis databasen
ligger i en delt nettverkskatalog når du definerer datakilden og velger
databasefilen, kan banen til databasen være registrert i datakilden med den
tilkoblede stasjonsbokstaven som brukes på systemet for øyeblikket. Hvis for
eksempel databasen heter Inventar.mbd og den delte nettverkskatalogen lå på
stasjon G, kan datakilden ha registrert denne plasseringen som
G:\felles\Inventar.mdb. Når du forsøker å bruke denne datakilden, eller når du
eller andre brukere forsøker å kjøre spørringer laget med denne datakilden, viser
ODBC-driveren en melding om at banen ikke er gyldig hvis stasjon G ikke er
koblet til samme, delte nettverkskatalog.
Bruk et alternativ til stasjonstilkobling Hvis du bruker Microsoft Accessdriveren eller Microsoft Excel-driveren, kan du rette opp dette problemet ved å
lage en ny datakilde. Når du angir plasseringen for databasefilen, behøver du
ikke å velge den tilkoblede stasjonen for den delte nettverkskatalogen. I stedet
skriver du inn UNC-adressen til den delte nettverkskatalogen og finner
databasefilen. Hvis for eksempel databasefilen er lagret på en server som heter
Delt, kan du skrive \\Delt\felles og deretter velge Inventar.mbd.
Koble den samme nettverksstasjonen før du bruker datakilden Før du
bruker en datakilde eller kjører en spørring laget med samme datakilde i andre
ODBC-drivere, må du kontrollere at den samme stasjonen er koblet til den delte

nettverkskatalogen der databasen ligger som var tilkoblet da datakilden ble
opprettet.
Sortering og formatering er feil når jeg har oppdatert et eksternt dataområde.
Formateringsendringer i Query påvirker ikke Microsoft Excel
Formateringen du bruker i Query, har bare innvirkning på visningen av
resultatsett i Query. Når du overfører resultatsettet til Microsoft Excel, blir ikke
formateringsendringer du gjorde i Query, for eksempel å skjule felt eller endre
kolonnebredden, radhøyden, skriften, stilen eller tekststørrelsen, vist i Excel.
Behold Excel-formatering når du oppdaterer Hver gang du oppdaterer et
eksternt dataområde, erstattes de eksisterende dataene med nye data, og
disposisjoner og delsummer i Excel fjernes også. Du kan beholde formatering,
men ikke radsortering eller disposisjoner, for et eksternt dataområde ved å velge
Egenskaper for dataområde
på verktøylinjen for eksterne data, og
kontrollere at det er merket av for Bruk autoformat under Dataformatering og
-oppsett.
Kopier dataene hvis du vil beholde sortering Hver gang du oppdaterer et
eksternt dataområde, blir all sortering du har brukt, automatisk fjernet. Hvis du
vil sortere eller formatere data fra et eksternt dataområde, og beholde all
sortering og formatering, kopierer du dataene, og bruker deretter kommandoen
Lim inn utvalg og velger alternativet Verdier til å lime inn dataene i et annet
ark i arbeidsboken. Deretter formaterer du dataene slik du vil ha dem.
Sorteringen og formateringen vil bli beholdt, men du kan ikke oppdatere
dataene, fordi den underliggende spørringen som er tilknyttet det eksterne
dataområdet, ikke er blitt kopiert.
Registrer en makro for å gjenopprette sortering og formatering
Hvis du
vil ha muligheten til å oppdatere det eksterne dataområdet, og samtidig beholde
sortering og formatering, kan du prøve å registrere en makro for formatering av
dataene i det eksterne dataområdet, og så kjøre makroen etter at du har oppdatert
dataene. Velg Makro på Verktøy-menyen og deretter Registrer ny makro.
Angi alternativene du vil bruke, og velg OK. Formater det eksterne dataområdet
slik du ønsker, og klikk deretter knappen Stopp registrering på verktøylinjen
Stopp registrering. Kjør makroen etter at du har oppdatert dataene.
Hvordan?

1. Sett sikkerhetsnivået til Middels eller Lav.
Hvordan?
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
2. Velg kategorien Sikkerhet.
3. Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
4. Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået
du vil bruke.
2. Åpne arbeidsboken som inneholder makroen.
3. Velg Makro på Verktøy-menyen og deretter Makroer.
4. Skriv inn navnet på makroen du vil kjøre i boksen Makronavn.
5. Gjør ett av følgende:
Kjør en makro i en Microsoft Excel-arbeidsbok
Velg Kjør.
Trykk ESC hvis du vil avbryte makroen.
Kjør en makro fra en Microsoft Visual Basic-modul
1. Velg Rediger.
2. Velg Kjør Sub/UserForm

.

Tips!
Hvis du vil kjøre en annen makro mens du er i Visual Basic-redigering,
velger du Makroer på Verktøy-menyen. Legg inn navnet på makroen du
vil kjøre, i boksen Makronavn, og velg Kjør.
Et område med tomme celler merkes når jeg returnerer data til Microsoft

Excel.
Kontroller ODBC-driveren Det kan være at du ikke bruker en kompatibel
ODBC-driver. Hvis du bruker en ODBC-driver fra en tidligere versjon av
Microsoft Excel eller Query, må du installere den siste versjonen av driveren for
å importere data.
Kontroller ledig minne i systemet Det kan være at datamaskinen ikke har
nok minne tilgjengelig til å importere dataene. Du kan kontrollere tilgjengelig
minne i Windows 2000 ved å bytte til skrivebordet i Windows. Høyreklikk
ikonet Min datamaskin, velg Egenskaper og deretter kategorien Avansert.
Velg Ytelsesalternativer og deretter Endre for å se tilgjengelig minne i prosent.
Hvis du vil frigjøre minne, kan du prøve å lukke unødvendige dokumenter og
programmer.
Kontroller om Excel ignorerer andre programmer Du kan merke av for
Ignorer andre programmer i Excel. Dette alternativet kan hindre andre
programmer, inkludert Microsoft Query, fra å etablere en dynamisk
datautveksling (DDE)-kobling til Excel. Velg Alternativer på Verktøy-menyen
og deretter kategorien Generelt. Kontroller at avmerkingen for Ignorer andre
programmer under Innstillinger, er fjernet. Deretter kan du kjøre spørringen på
nytt.
Når jeg forsøker å importere data, er det ikke nok diskplass.
Avgjør hvor mye plass du trenger Når du oppretter en spørring, plasseres
denne midlertidig på harddisken. Du bør vanligvis minst ha 3 til 5 MB
tilgjengelig diskplass for å opprette en midlertidig spørringsfil. Hvis spørringen
er stor, trenger du mer ledig diskplass. Hvis det ikke er tilstrekkelig diskplass
tilgjengelig, vil spørringen ta lengre tid eller den kan bli avbrutt.
Kontroller tilgjengelig diskplass
Hvis du vil kontrollere tilgjengelig
diskplass i Windows 2000, kan du bytte til skrivebordet i Windows.
Dobbeltklikk ikonet Min datamaskin, og klikk deretter disken du vil
kontrollere. Velg Egenskaper på Fil-menyen. Hvis du vil frigjøre plass på
harddisken, kan du prøve å tømme papirkurven, ta kopi av unødvendige filer, og
deretter slette dem fra harddisken. Du kan også fjerne Windows-komponenter du
ikke bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan frigjøre plass på
harddisken, se Hjelp for Microsoft Windows.

Metoder du kan bruke når du har begrenset diskplass
Hvis du bare har
begrenset tilgjengelig plass på harddisken, kan du prøve følgende:
Forenkle spørringen Pass på at du bare tar med tabellene og feltene
som er nødvendige i spørringen. Hvis spørringen inneholder unødvendige
tabeller eller felt, kan du slette dem fra spørringen og på den måten redusere
størrelsen på den midlertidige spørringsfilen.
Bruk kriterier til å redusere størrelsen på resultatsettet Bruk kriterier
slik at du bare henter bestemte poster i stedet for alle postene i en database.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Query.
Sett en grense for hvor mange poster spørringen skal returnere Sett
begrensninger for antall poster som skal returneres av spørringen. Velg
Alternativer på Rediger-menyen i Query, merk av for Begrens antall
returnerte poster til under Brukerinnstillinger, og skriv inn det største
antall poster som skal returneres, i boksen Poster.
En av makroene jeg bruker til å importere data virker ikke.
Kontroller at Query er installert hvis du bruker en Microsoft Visual Basicmakro, må du kontrollere at ActiveX-dataobjekter for Visual Basic er installert
når du installerer Query.
Kontroller datakilden og -driveren Kontroller at du har installert den
korrekte ODBC-driveren eller datakildedriveren for datakilden som brukes av
makroen.
Installer og last inn tillegget Microsoft ODBC Velg Tillegg på Verktøymenyen, og merk deretter av for ODBC-tillegg. Hvis ODBC-tillegg ikke vises i
boksen, ble tillegget utilgjengelig da du installerte Microsoft Excel eller
Microsoft Office, og du må installere tillegget ODBC.
Kolonnene vises i feil rekkefølge etter at jeg har endret spørringen.
Du kan beholde kolonnerekkefølgen i enten Microsoft Excel eller Query
Hvis du vil beholde kolonnene der du flyttet dem i Microsoft Excel når du har
oppdatert eller endret en spørring, klikker du en celle i det eksterne dataområdet
og deretter Egenskaper for dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
Under Dataformatering og -oppsett merker du av for Behold
kolonnesortering/-filter/-oppsett. Hvis du vil endre kolonnerekkefølgen i

Query og vise endringene i det eksterne dataområdet, fjerner du merket.
Virkninger av å endre kolonnenavn i Query
Hvis du merker av for Behold
kolonnesortering/-filter/-oppsett og deretter endrer et kolonnenavn i Query, vil
kolonnen med det nye navnet bli kolonnen lengst til høyre i det eksterne
dataområdet når du returnerer dataene til Excel. Du kan forhindre at dette skjer
ved å fjerne merket for alternativet før du endrer spørringen, eller du kan flytte
kolonnen til ønsket plassering i Excel.

Vis alt

Installere OLAP-tjenester
Hvis du vil koble deg til tredjeparts databaseprodukter som inneholder OLAPdata og -tjenester, må du installere ekstra datakildedrivere og klientprogramvare.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer og bruker en tredjeparts
OLAP-tjeneste, ta kontakt med systemansvarlig eller leverandøren av OLAPproduktet. Når du har installert tjenesten, kan du konfigurere datakilder i
Microsoft Query for å få tilgang til tjenestens databaser. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du konfigurerer datakilder i Microsoft Query, se Hjelp
for Microsoft.
Hvis du vil bruke Microsoft Office-funksjonene til å arbeide med OLAP-data,
må det tredjeparts produktet være Office-kompatibelt. Hvis du vil arbeid med
frakoblede kubefiler, kan du kontrollere om det finnes støtte for dette ved å
opprette en pivottabellrapport i Microsoft Excel som viser kildedata fra den
tredjeparts databasen. I pivottabellrapporten vil kommandoen Frakoblet OLAP
på Pivottabell-menyen (pivottabellverktøylinjen) være utilgjengelig hvis
tjenesten ikke støtter frakoblede kubefiler.

Vis alt

OLAP-kildedata i pivottabell- og
pivotdiagramrapporter
On-Line Analytical Processing (OLAP) er en måte å organisere store
forretningsdatabaser på. OLAP-databaser blir organisert for å tilpasse måten du
henter inn og analyserer data på slik at det blir lettere å lage rapportene du
trenger.
OLAP-databaser er utformet slik at det går raskere å hente data. Siden OLAPserveren, i stedet for Excel, beregner de summerte verdiene, må mindre mengder
data sendes til Microsoft Excel når du lager eller endrer en rapport. Med denne
fremgangsmåten kan du arbeide med mye større mengder kildedata enn det du
kunne hvis dataene var organisert i en tradisjonell database, der Excel må hente
alle enkeltpostene og deretter beregne de summerte verdiene.
Grunnleggende informasjon om OLAP
Detaljnivåer I OLAP-databaser blir data ordnet etter detaljnivå med de
samme kategoriene du bruker til å analysere dataene. En salgsdatabase kan for
eksempel inneholde felt for land, region, by og salgssted. Slik informasjon bør
ordnes fra laveste til høyeste detaljnivå på denne måten:

Nivåer i en geografisk dimensjon
Denne organiseringen gjør det lettere å vise summer på høyt nivå for pivottabelleller pivotdiagramrapporter, for eksempel salgstotaler i et helt land eller en hel
region, og vise detaljene for områder der salget er spesielt godt eller dårlig.
Dimensjoner og kuber Et sett med nivåer som inneholder en side av
dataene, for eksempel geografiske områder, kalles en dimensjon. Informasjon
om når salget fant sted kan på samme måte organiseres i en tidsdimensjon med

nivåer for år, kvartal, måned og dag. OLAP-databaser kalles kuber, fordi de
kombinerer flere dimensjoner, for eksempel tidspunkt, geografi og produktserier,
med summerte data, for eksempel salgs- eller lagertall.
OLAP-funksjoner i Microsoft Excel
Hente OLAP-data Du kan koble til OLAP-datakilder på samme måte som
du kan koble til andre eksterne datakilder. Du kan arbeide med databaser som ble
opprettet ved hjelp av OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server, som er
Microsoft OLAP-serverproduktet. I Excel kan du også arbeide med tredjeparts
OLAP-produkter som er kompatible med OLE-DB for OLAP.
Du kan bare vise OLAP-data som pivottabell- eller pivotdiagramrapporter, ikke
som eksterne dataområder. Du kan lagre pivottabell- og pivotdiagramrapporter
for OLAP-data i rapportmaler, og du kan lage Office dataforbindelsefiler (ODC)
som du kan koble til OLAP-databaser og spørringsfiler (OQY) for OLAPspørringer. Når du åpner en ODC- eller OQY-fil i Excel, vises en tom
pivottabellrapport som du kan sette opp.
Opprette kubefiler for frakoblet bruk Du kan bruke veiviseren for
frakoblet bruk for å opprette filer som inneholder en del av dataene fra en
OLAP-serverdatabase. Ved hjelp av frakoblede kubefiler kan du arbeide med
OLAP-data når du ikke er koblet til nettverket. Du kan bare opprette kubefiler
hvis du bruker en OLAP-tjeneste, for eksempel OLAP-tjenester for Microsoft
SQL Server, som støtter denne funksjonen.
Lage kuber fra relasjonsdatabaser En annen veiviser, veiviseren for
OLAP-kube, gir deg muligheten til organisere data fra relasjonsdatabaser, for
eksempel Microsoft SQL Server, i OLAP-kuber. Hvis du lager en kube, kan du
arbeide med større mengder data i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport enn
du ellers kunne. Det går også raskere å hente data.
Programvarekomponenter du trenger for å få OLAP-tilgang
OLAP-tjeneste For å sette opp OLAP-datakilder for Microsoft Excel, må du
ha en av følgende OLAP-tjenester:
OLAP-tjeneste fra Microsoft Excel inneholder datakildedriveren og
klientprogramvaren du trenger for å få tilgang til databaser som ble

opprettet med OLAP-produktet fra Microsoft: OLAP-tjenester for
Microsoft SQL Server. Driveren som følger med Excel 2002 og senere
versjoner, støtter både versjon 7.0 og 8.0 av dette produktet. Hvis du har
driveren til versjon 7.0, som fulgte med Excel 2000, kan du bruke den til å
få tilgang til databaser laget i versjon 7.0, men hvis du vil ha tilgang til
databaser laget i versjon 8.0, må du ha driveren for denne versjonen.
OLAP-tjenester fra tredjepartsleverandører For andre OLAPprodukter må du installere ekstra drivere og klientprogramvare. Hvis du
skal kunne bruke funksjonene i Excel når du arbeider med OLAP-data, må
tredjepartsproduktet være i overensstemmelse med OLE-DB for OLAPstandarden, og være kompatibelt med Microsoft Office. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du installerer og bruker en OLAP-tjeneste fra
tredjepartsleverandør, kan du kontakte systemansvarlig eller firmaet som
har levert OLAP-produktet.
Serverdatabaser og kubefiler Klientprogramvaren for Excel OLAP støtter
tilkobling til OLAP-databaser av to forskjellige typer. Hvis en database på en
OLAP-server er tilgjengelig på nettverket, kan du hente kildedata direkte fra
den. Hvis du har en frakoblet kubefil som inneholder OLAP-data, eller en fil for
kubedefinisjon, kan du koble til denne filen og hente kildedata fra den.
Datakilder En datakilde gir deg tilgang til alle dataene i OLAP-databasen
eller den frakoblete kubefilen. Når du har opprettet en OLAP-datakilde, kan du
basere rapporter på den og returnere OLAP-data til Excel i form av pivottabelleller pivotdiagramrapporter. Du kan opprette en datakilde mens du bruker
veiviseren for pivottabell og pivotdiagram til å lage en ny rapport, eller du kan
opprette en datakilde i Microsoft Query og bruke den til å lage raporter i Excel.
Microsoft Query Microsoft Query er en valgfri komponent i Microsoft
Office som du kan installere og kjøre fra Excel. Du kan bruke Query til å hente
data fra en ekstern database som Microsoft SQL eller Microsoft Access. Det er
ikke nødvendig å bruke Query for å hente data fra en OLAP-pivottabell som er
koblet til en kubefil.
Funksjonsforskjeller i rapporter med OLAP-kildedata
Hvis du arbeider med pivottabell- og pivotdiagramrapporter både fra OLAPkildedata og andre typer kildedata, vil du oppdage noen forskjeller i
funksjonene.

Henting av data En OLAP-server returnerer data til Microsoft Excel hver
gang du endrer rapportens oppsett. Med andre typer eksterne kildetyper spørres
alle datakildene samtidig, eller du kan angi alternativer slik at spørringene bare
blir utført når du viser forskjellige sidefeltelementer. Du kan også bruke flere
andre alternativer for å oppdatere rapporten.
I rapporter basert på OLAP-kildedata er ikke sidefeltinnstillingene,
bakgrunnsspørring og innstillingene for minneoptimalisering tilgjengelige.
Felttyper I OLAP-kildedata har dimensjonsfeltene ikoner i feltlisten og
kan bare brukes som rad- (serie-), kolonne- (kategori-) eller sidefelt. Felt med
ikoner kan bare brukes som datafelt. I andre typer kildetata, har alle felt ikoner og kan brukes hvor som helst i en rapport.

-

Felt og elementer som har fått nye navn I OLAP-kildedata blir navn på felt
og elementer som du har skjult, gjenopprettet når du viser dem igjen. I andre
typer kildedata beholder felt og elementer sine nye navn i slike situasjoner.
Tilgang til detaljdata For OLAP-kildedata er det serveren som avgjør hvilke
detaljnivåer som er tilgjengelige og som beregner oppsummeringsverdier, slik at
detaljpostene som utgjør oppsummeringsverdiene, vanligvis ikke er
tilgjengelige. Serveren kan imidlertid bruke egenskapsfelt som du kan vise.
Andre typer kildedata har ikke egenskapsfelt, men du kan vise underliggende
detaljer for datafeltverdier og for elementer. Du kan også vise elementer uten
data.
OLAP-sidefelt kan ikke ha elementet Alt, og kommandoen Vis sider er ikke
tilgjengelig.
Første sorteringsrekkefølge For OLAP-kildedata vises elementer først i den
rekkefølgen som de ble returnert fra OLAP-serveren. Deretter kan du sortere
eller omordne elementene manuelt. For andre typer kildedata vises elementene i
en ny rapport først i stigende rekkefølge etter navn på element.
Beregninger OLAP-servere gir deg sammendragsverdier direkte til rapporten
slik at du ikke kan endre sammendragsfunksjoner for datafelt. For andre typer
kildedata kan du endre sammendragsfunksjonen for et datafelt og bruke flere
sammendragsfunksjoner for det samme datafeltet.
Begge typer kildedata støtter egendefinerte beregninger.

Du kan ikke opprette beregnede felt eller beregnede elementer i rapporter med
OLAP-kildedata.
Delsummer I rapporter med OLAP-kildedata kan du ikke endre
sammendragsfunksjonen for delsummer, og du kan ikke vise delsummer i indre
rad- eller kolonnefelt. For andre typer kildedata kan du endre
sammendragsfunksjonen for delsummer, vise og skjule delsummer for alle radog kolonnefelt.
For OLAP-kildedata kan du ta med eller utelate skjulte elementer når du
beregner delsummer eller hovedsummer. For andre typer kildedata kan du ta
med skjulte sidefelt i delsummer, men skjulte elementer i andre felt er utelatt
som standard.

Vis alt

Frakoblede kubefiler
En frakoblet kubefil har filtypen CUB, og den lagrer en del av kildedataene fra
en OLAP-serverdatabase. Dermed kan du fortsette å endre pivottabell- og
pivotdiagramrapporter når serveren er utilgjengelig eller du er koblet fra
nettverket.
Med en frakoblet kubefil kan det gå raskere å endre rapporter, spesielt hvis
nettverkstilkoblingen til OLAP-serveren er er langsom. Hvis imidlertid OLAPdatabasen er stor, og du vil at kubefilen skal gi tilgang til store delsett med data,
trenger du stor plass på disken. Lagring av filen kan ta lang tid.
Du kan bruke to veivisere til å opprette frakoblede kubefiler. Hvis du vil kopiere
en del av dataene i en OLAP-serverdatabase til en kubefil, bruker du veiviseren
for frakoblet kube, som du kjører fra rapporten i Microsoft Excel. Hvis du vil
opprette en OLAP-kube fra postene som er hentet av en spørring, bruker du
veiviseren for OLAP-kube, som kjøres i Microsoft Query.
Opprette en frakoblet fil fra data på en OLAP-server
Når du har en pivottabell- eller pivotdiagramrapport som er basert på kildedata
fra en OLAP-server, kan du bruke veiviseren for frakoblet kube til å kopiere
kildedataene til en separat CUB-fil på den lokale harddisken. Når du skal
opprette disse filene, trenger du en OLAP-leverandør, for eksempel Microsoft
SQL Server OLAP-tjenester, som støtter denne egenskapen. Veiviseren for
frakoblet kube er tilgjengelig fra Microsoft Excel.
Når du skal opprette filen, bruker du veiviseren for frakoblet kube til å merke et
delsett av dataene i OLAP-databasen, og lagre dette delsettet i en separat fil. Når
du skal gjøre dette, må du først opprette en pivottabell- eller pivotdiagramrapport
basert på serverdatabasen, og deretter opprette den frakoblede kubefilen fra
rapporten. Deretter kan du veksle rapporten mellom serverdatabasen og den
frakoblede filen når du vil, for eksempel når du bruker en bærbar datamaskin
hjemme eller på en reise, og senere kobler datamaskinen til nettverket igjen.
Rapporten trenger ikke inneholde alle feltene som finnes i filen. Du kan velge
blant alle de tilgjengelige dimensjonene og datafeltene i OLAP-databasen. For å

holde filstørrelsen på et minimum kan du bare ta med data som du vil kunne vise
i rapporten. Du kan utelate hele dimensjoner, og for de fleste dimensjonstypene
kan du også utelate detaljer på lavt nivå og elementer på toppnivå som du ikke
trenger å vise. Hvis du tar med elementer, blir eventuelle egenskapsfelt i
databasen for elementene også lagret i den frakoblede filen.
Hvis OLAP-leverandøren ikke støtter frakoblede kubefiler, er ikke kommandoen
Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen tilgjengelig. Ta kontakt med
forhandleren for OLAP-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
Opprette en kube fra postene i en spørring
For bestemte typer kildedata, kan du opprette en OLAP-kube fra poster som er
returnert fra en spørring, som gir fordelene ved OLAP-organisering og henting
for andre typer eksterne data. Når du oppretter en OLAP-kube fra en spørring,
omgjør du det flate postsettet til et strukturert hierarki slik at rapporter kan
fokusere på det ønskede detaljnivået. I tillegg forhåndsdefineres
oppsummeringsverdiene for rapportene, slik at rapportberegningen går hurtigere.
Med en kube kan du arbeide med flere data i rapportene enn du kunne uten å gå
tilbake til Microsoft Excel uten å slippe opp for systemressurser, og du kan
opprette og oppdatere rapporter raskere enn hvis du baserte dem på enkeltposter
fra databasen.
Dataene fra en OLAP-kube kan bare returneres til Microsoft Excel som en
pivottabellrapport, i motsetning til postene i spørringen som også kan returneres
til Microsoft Excel som et eksternt dataområde.
Hvis du vil opprette en OLAP-kube, må du først opprette en spørring i Microsoft
Query som inneholder alle feltene du vil bruke i kuben, og lagre spørringen i en
DQY-fil i tilfelle du trenger å gjøre endringer ved et senere tidspunkt. Deretter
kjører du veiviseren for OLAP-kube i Microsoft Query for å opprette kuben.
I veiviseren kan du lage to typer kuber. Den ene typen er en kubedefinisjon som
lagres i en OQY-fil. Når du åpner en rapport basert på denne typen OQY-fil,
bygges kuben midlertidig i minnet. Den andre typen er en separat frakoblet
kubefil som gjør at du kan fortsette å arbeide med dataene når du er koblet fra
nettverket. Hvis du trenger hjelp til å avgjøre hvilken kubetypen du bør opprette,
og fullstendig informasjon om hvordan du bruker veiviseren, velger du Hjelp-

knappen i veiviseren for OLAP-kube.
Når den opprinnelige databasen er oppdatert, kan du oppdatere begge kubetyper
for å legge inn eventuelle nye eller endrede data som oppfyller vilkårene i den
opprinnelige spørring. Du kan imidlertid ikke legge til flere felt fra den
opprinnelige databasen eller spørringen i kuben. Hvis du trenger flere felt, kan
du åpne og endre den opprinnelige DQY-spørringsfilen i Microsoft Query og
deretter kjøre veiviseren for OLAP-kube på nytt for å opprette en ny kube.

Vis alt

Opprette en frakoblet kubefil fra en
OLAP-serverdatabase
Hvis serverdatabasen ikke er en OLAP-database, og du fikk tilgang til dataene
ved å opprette en spørring i Microsoft Query, bruker du Microsoft Query til å
opprette kubefilen. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, se Hjelp for
Microsoft Query.
1. Klikk pivottabellrapporten du vil opprette en frakoblet kubefil for.
Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker du den tilknyttede
pivottabellrapporten.
2. Velg Pivottabell på pivottabellverktøylinjen, og velg deretter Frakoblet
OLAP.
3. Velg Opprett frakoblet datafil, eller hvis det allerede finnes en frakoblet
kubefil for rapporten, velger du Rediger frakoblet datafil.
4. Velg Neste i trinn 1 i veiviseren for frakoblet kube.
5. I trinn 2 av veiviseren merker du hver dimensjon fra serverkuben som har
data du vil ta med i den frakoblede kubefilen. Klikk -boksen ved siden av
hver dimensjon du vil ha med, og merk nivåene du vil ta med.
Du kan ikke hoppe over mellomliggende nivåer i en dimensjon.
Hvis du vil redusere størrelsen på kubefilen, kan du utelate lavere
nivåer som du ikke trenger å vise i rapporten.
Pass på at du tar med alle dimensjoner der du har gruppert elementer,
slik at disse grupperingene kan opprettholdes når du veksler mellom
serverdatabasen og den frakoblede filen.
Dimensjoner som ikke har en -boks, tillater ikke at du utelater nivåer.
Du kan bare ta med eller utelate alle forekomster av denne
dimensjonstypen.
6. I trinn 3 i veiviseren klikker du -boksen ved siden av Mål, og merker
feltene du vil bruke som datafelt i rapporten. Du må merke minst ett mål.
For hver dimensjon som vises under Mål, klikker du -boksen ved siden av
dimensjonen, og merker deretter elementene på øverste nivå som skal tas
med i den frakoblede kubefilen.
Hvis du vil begrense størrelsen på kubefilen, slik at du ikke slipper opp

for diskplass, og for å redusere tiden det tar å lagre filen, merker du
bare elementene du trenger å vise i rapporten. Alle egenskapsfelt som
er tilgjengelige for elementene du velger, tas automatisk med i kuben.
Hvis elementer du vil ta med, mangler, er det ikke sikkert du har tatt
med dimensjonen der de finnes, i forrige trinn. Velg Tilbake, velg den
manglende dimensjonen i trinn 2 i veiviseren, og gå tilbake til trinn 3.
7. I trinn 4 i veiviseren kan du angi et navn og en plassering for CUB-filen, og
deretter velge Fullfør.
Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen
Oppretting av kubefil pågår.
8. Når Microsoft Excel har opprettet den frakoblede kubefilen, velger du OK i
dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP.

Vis alt

Opprette en OLAP-spørringsfil for å
koble til en OLAP-database
Du kan også bruke Office-databasetilkoblingsfiler (ODC) for å koble til OLAPdatabaser.
1. Opprett en ny datakilde som bruker navnet du vil ha for OLAPspørringsfilen (OQY) som navnet på datakilden.
Hvordan?
1. Velg Importer eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Ny
databasespørring.
2. I dialogboksen Velg datakilde under OLAP-kuber, velger du Ny
datakilde og deretter OK.
3. Velg et navn for datakilden, velg en OLAP-leverandør og velg Koble til.
4. Fullfør veiviseren for flerdimensjonskobling.
2. I dialogboksen Velg datakilde velger du Alternativer i kategorien OLAPkuber hvis du vil vise navnet på mappen der OQY-filen ble opprettet.
Standardplasseringen er brukerprofilmappen under Application
Data\Microsoft\Queries.
Merknader
Når du bruker Åpne-kommandoen på Fil-menyen i Microsoft Excel til å
åpne en OQY-fil, vises det et regneark med en tom pivottabellrapport for
OLAP-dataene. Du kan bruke denne rapporten til å vise dataene du vil se,
og deretter lagre dem i en Microsoft Excel-arbeidsbokfil.
Du kan også bruke veiviseren for OLAP-kube i Microsoft Query til å lage
en OQY-fil som kobler til en kubefil eller definerer en kube som er
opprettet fra spurte data. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for
Microsoft Query.

Slette en frakoblet kubefil
Advarsel! Hvis du sletter den frakoblede kubefilen for en rapport, kan du ikke
lenger bruker rapporten i frakoblet modus eller opprette en ny frakoblet kubefil
for rapporten.
1. Lukk alle arbeidsbøker som inneholder rapporter som bruker den
frakoblede kubefilen, eller kontroller at alle slike rapporter er slettet.
2. Finn og slett .cub-filen i Microsoft Windows.
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Ta med ulike data i en frakoblet
kubefil
Hvis du ikke vet om den frakoblede kubefilen ble opprettet i Microsoft Excel
eller Microsoft Query, kan du ta kontakt med personen som opprettet filen.
Revidere en kubefil som er opprettet i Microsoft Excel
Det kan ta lang tid å lagre en revidert frakoblet kubefil, og du kan ikke gjøre
annet arbeid i Microsoft Excel mens lagringen pågår. Start lagringen når du ikke
trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og pass på at du har tilstrekkelig
diskplass til å lagre filen på nytt.
1. Kontroller at du er koblet til nettverket og har tilgang til den opprinnelige
OLAP-serverdatabasen som skaffet til veie dataene i den frakoblede
kubefilen.
2. Klikk en pivottabellrapport som er basert på den frakoblede kubefilen.
Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker du den tilknyttede
pivottabellrapporten.
3. Velg Pivottabell på pivottabellverktøylinjen, og velg deretter Frakoblet
OLAP.
4. Velg Frakoblet OLAP, og deretter Rediger frakoblet datafil.
5. Velg ut ulike data for filen ved å følge trinnene i veiviseren for frakoblet
kube. I det siste trinnet angir du samme navn og plassering som for den
gamle filen du holder på å endre.
Obs! Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen
Oppretting av kubefil pågår.
Revidere en kubefil som er opprettet i Microsoft Query
I Microsoft Query åpner du OQY-filen som er opprettet av veiviseren for OLAPkube, og bruker deretter veiviseren til å endre CUB-filen. Du kan slette og ordne

om på felt, men du kan ikke legge til flere felt i denne kubetypen. Hvis du vil ha
fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query.
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Koble til en OLAP-server på nytt
1. Klikk pivottabellrapporten.
Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker du den tilknyttede
pivottabellrapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter Frakoblet
OLAP.
3. Velg Tilkoblet OLAP, og deretter OK.
4. Hvis du blir bedt om å finne datakilden, velger du Bla gjennom for å finne
kilde, og deretter finner du OLAP-serveren på nettverket.
Obs! Hvis rapporten ble opprettet fra en datakilde som kobler direkte til den
frakoblede kubefilen, kan du ikke koble filen til serveren på nytt. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du kobler til OLAP-databaseserveren som CUB-filen
opprinnelig ble opprettet fra, kontakter du personen som opprettet den
frakoblede kubefilen.
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Oppdatere en frakoblet kubefil
Oppdatering av en kubefil, som gjenoppretter den med de siste dataene fra
serverkuben, kan ta tid og krever mye midlertidig diskplass. Start lagringen når
du ikke trenger umiddelbar tilgang til andre filer, og pass på at du har
tilstrekkelig diskplass til å lagre filen på nytt.
1. Kontroller at du er koblet til nettverket og at du har tilgang til den
opprinnelige serverdatabasen som skaffet dataene i den frakoblede
kubefilen. Hvis du ikke er sikker på hvilken opprinnelig database som ble
brukt for å skaffe dataene for kuben, må du kontakte personen som
opprettet pivottabell- eller pivotdiagramrapporten eller kuben.
2. Velg en rapport som er basert på den frakoblede kubefilen du vil oppdatere.
3. På pivottabellverktøylinjen velger du Oppdater data .
Hvis du vil avbryte en pågående oppdatering, trykker du ESC.
Obs! Når du arbeider med OLAP-data frakoblet, må du ikke plassere CUB-filen
i Windows-kofferten. Microsoft Excel bruker ikke kofferten til å synkronisere
den frakoblede kubefilen med serverdatabasen.
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Arbeide frakoblet med OLAP-data
1. Åpne en pivottabell- eller pivotdiagramrapport basert på OLAP-dataene du
vil ha tilgang til frakoblet.
2. Er dette første gang du kobler fra? Hvis det er det, oppretter du en frakoblet
kubefil på den lokale harddisken.
Hvordan?
Hvis serverdatabasen ikke er en OLAP-database og du fikk tilgang til
dataene ved å opprette en spørring i Microsoft Query, bruker du Microsoft
Query til å opprette kubefilen. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, se
Hjelp for Microsoft Query.
1. Klikk pivottabellrapporten du vil opprette en frakoblet kubefil for.
Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker du den tilknyttede
pivottabellrapporten.
2. Klikk Pivottabell på pivottabellverktøylinjen, og velg deretter
Frakoblet OLAP.
3. Velg Opprett frakoblet datafil. Hvis det allerede finnes en frakoblet
kubefil for rapporten, velger du Rediger frakoblet datafil.
4. Velg Neste i trinn 1 i veiviseren for frakoblet kube.
5. I trinn 2 i veiviseren merker du hver dimensjon fra serverkuben som
har data du vil ta med i den frakoblede kubefilen. Klikk boksen ved
siden av hver dimensjon du vil ha med, og merk nivåene du vil ta med.
Du kan ikke hoppe over mellomliggende nivåer i en dimensjon.
Hvis du vil redusere størrelsen på kubefilen, kan du utelate lavere
nivåer som du ikke trenger å vise i rapporten.
Pass på at du tar med alle dimensjoner der du har gruppert
elementer, slik at disse grupperingene kan opprettholdes når du
veksler mellom serverdatabasen og den frakoblede filen.
Dimensjoner som ikke har boksen , tillater ikke at du utelater
nivåer. Du kan bare ta med eller utelate alle forekomster av denne
dimensjonstypen.

6. I trinn 3 i veiviseren klikker du boksen ved siden av Målog merker
feltene du vil bruke som datafelt i rapporten. Du må merke minst ett
mål. For hver dimensjon som vises under Mål, klikker du boksen
ved siden av dimensjonen, og deretter merker du elementene på
øverste nivå som skal tas med i den frakoblede kubefilen.
Hvis du vil begrense størrelsen på kubefilen, slik at du ikke
slipper opp for diskplass, og for å redusere tiden det tar å lagre
filen, merker du bare elementene du trenger å vise i rapporten.
Alle elementegenskapene som er tilgjengelige for elementene du
velger, tas automatisk med i kuben.
Hvis elementer du vil ta med, mangler, er det ikke sikkert du har
tatt med dimensjonen der de finnes, i forrige trinn. Klikk Tilbake,
velg den manglende dimensjonen i trinn 2 i veiviseren, og gå
tilbake til trinn 3.
7. I trinn 4 i veiviseren kan du angi et navn og en plassering for CUBfilen. Velg Fullfør.
Obs! Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i
dialogboksen for oppretting av kubefil – fremdrift.
Når filen er ferdig lagret, fortsetter du til det siste trinnet i denne
prosedyren.
3. Har du laget en frakoblet versjon av denne rapporten tidligere, slik at du
allerede har en frakoblet kubefil på den lokale harddisken? I så fall kan du
koble til kubefilen på nytt.
Hvordan?
1. Klikk pivottabellrapporten. For en pivotdiagramrapport klikker du den
tilknyttede pivottabellrapporten.
2. Klikk Pivottabell på pivottabellverktøylinjen , og velg deretter
Frakoblet OLAP.
3. Velg Tilkoblet OLAP og deretter OK.
4. Har serveren nye data siden du sist opprettet den frakoblede kubefilen? I så
fall klikker du Oppdater data
og venter på at filen blir gjenopprettet og
lagret med de nye dataene.

5. Koble fra nettverket.
Obs! Ikke plasser CUB-filen i Windows koffert. Microsoft Excel bruker ikke
kofferten til å synkronisere den frakoblede kubefilen med serverdatabasen.
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Feilsøking i forbindelse med OLAPkuber
Opprette OLAP-kuber
Dato- eller klokkeslettfelt har feil nivåer
Kontroller dato- eller klokkeslettfeltet i kildedatabasen Hvis du ikke ser
nivåene du forventer i dimensjonene for dato eller klokkeslett i kildedata fra
veiviseren for OLAP-kuber i Microsoft Query, må du kontrollere dato- eller
klokkeslettfeltet fra den underliggende relasjonsdatabasen som angav dataene for
kuben. Databasen kan lagre datoer og klokkeslett som tekst i stedet for et datoeller klokkeslettformat som veiviseren kan gjenkjenne. Hvis du tror at dette er
tilfelle, kontakter du databaseansvarlig for relasjonsdatabasen for å kontrollere
og rette opp dato- og klokkeslettformatet for feltet.
Kontroller toppnivået av dimensjonen
Når du legger til dato- og
klokkeslettfelt som lavere nivåer av en dimensjon, deler ikke veiviseren for
OLAP-kuber automatisk opp dataene i nivåer for år/kvartal/måned/uke og
time/minutt/sekund. Veiviseren gjør dette bare når du legger til dato- eller
klokkeslettfeltet som toppnivå for en ny dimensjon. Hvis dato- eller
klokkeslettfeltet ikke er toppnivået, må du endre kuben ved å åpne OQY-filen i
Microsoft Query, eller kontakte personen som opprettet kuben for å gjøre disse
endringene.
Sammendragsfunksjonen jeg vil ha, mangler
I veiviseren for OLAP-kube er bare sammendragsfunksjonene Summer, Antall,
Min og Maks tilgjengelige for datafelt.
Opprett rapporten direkte på grunnlag av databasepostene Hvis du kan
forenkle og redusere spørringen slik at systemet kan håndtere datamengden den
returnerer, kan du forsøke å returnere dataene direkte til Microsoft Excel fra
Microsoft Query uten å opprette en kube. Når du oppretter en pivottabell- eller
pivotdiagramrapport direkte fra poster i en database, har du tilgang til hele settet

av sammendragsfunksjoner for pivottabell (Summer, Antall, Gjennomsnitt,
Maks, Min, Produkt, Antall tall, StdAvvik, StdAvvikp, Varians og Variansp).
Overvei om du bør sette opp en OLAP-server for databasen Ved hjelp av
Microsoft OLAP-serverproduktet, OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server,
kan du sette opp et større utvalg av sammendragsfelt enn OLAPklientprogramvaren som følger med Microsoft Office.
Jeg får ikke til å endre OLAP-kuben
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Hvis du redigerer
i en OLAP-kube, må du ha tilgang til den opprinnelige serverdatabasen som
tilførte kubedataene. Kontroller for å være sikker på at databasen ikke har fått
nytt navn eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan
koble deg til.
Kontroller om det er gjort endringer i den opprinnelige databasen Hvis
du brukte veiviseren for OLAP-kuber til å opprette kuben fra en
relasjonsdatabase, kan tabeller i databasen ha fått nytt navn eller blitt slettet, slik
at kuben ikke lenger kan finne de opprinnelige dataene. Koble til databasen i
Microsoft Query, og kontroller om det er endringer i organisasjonen, eller
skjemaet, i databasen. Hvis databasen er endret, må du lage en ny kube.
Det vises en melding om at data er gått tapt
Et felt du har tatt med i kuben, er ikke lenger tilgjengelig i kildedatabasen.
Se etter endringer i den opprinnelige databasen Hvis kuben er en frakoblet
kubefil som ble opprettet fra en OLAP-serverdatabase, må du koble en rapport
til serverdatabasen på nytt og kontrollere de tilgjengelige feltene i vinduet
Feltliste for pivottabell. Hvis feltet ikke lenger er tilgjengelig fra serveren, kan
du bruke kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen for å opprette
en ny frakoblet kubefil.
Hvis du opprettet kuben i Microsoft Query, bruker du Microsoft Query til å åpne
DQY-spørringsfilen som du brukte til å opprette kuben. Hvis du ikke har beholdt
en DQY-fil, oppretter du en ny spørring ved å koble deg til den opprinnelige
relasjonsdatabasen. Kontroller hvilke felt som er tilgjengelige. Hvis du vil ha
fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query. Hvis det er fjernet felt

fra databasen, kan du opprette en ny kube.
Det tar lang tid å lagre kubefilen
Hvis du tok med et stort delsett av OLAP-dataene i kubefilen, kan det ta lang tid
å opprette filen.
Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen
Oppretting av kubefil pågår.
Hvis du vil redusere filstørrelsen, kan du fjerne data som du ikke trenger å
vise i rapporten. I trinn 2 i veiviseren for frakoblet kube, merker du bare de
dimensjonene og nivåene i hver dimensjon du trenger å se. I trinn 3 merker
du bare de målene du bruker som datafelt i rapporten, og i hver dimensjon
fjerner du alle elementene du ikke trenger.
Jeg slapp opp for diskplass da jeg lagret en kube
OLAP-databaser er utformet slik at de kan behandle svært store mengder med
detaljerte data, og derfor kan det være at serverdatabasen bruker mye større plass
under lagring til disk enn du har på din lokale harddisk. Hvis du angir en stor
delmengde av dataene til den frakoblede kubefilen, kan det være at det ikke er
nok plass.
Frigjør diskplass eller finn en annen disk Prøv å slette filer du ikke trenger
fra disken før du lagrer kubefilen, eller prøv å lagre filen på en nettverksstasjon.
Ta med færre data i den frakoblede kubefilen Tenk gjennom hvordan du
kan redusere mengden med data i filen til et minimum og likevel beholde det du
trenger for pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Prøv følgende:
Fjern dimensjoner I trinn 2 i veiviseren for frakoblede kuber velger du
bare dimensjonene som faktisk vises som felt i pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten.
Fjern detaljnivåer Klikk boksen ved siden av hver merket dimensjon
i trinn 2 i veiviseren, og fjern merkene for nivåer som er lavere enn dem
som vises i rapporten.
Fjern datafelt I trinn 3 i veiviseren klikker du boksen ved siden av
Mål, og velger bare datafeltene som du bruker i rapporten.
Fjern dataelementer Klikk boksen ved siden av hver dimensjon i

trinn 3, og fjern merkene for elementer du ikke trenger å se i rapporten.
Vær koblet til serveren Hvis du har fjernet alle mulige data, og fremdeles
ikke kan lagre en frakoblet kubefil, må du fortsette å bruke tilkoblingen til
OLAP-databaseserveren for å samhandle med rapporten.

Bruke OLAP-kuber
Det mangler data fra rapporten etter at jeg har opprettet en kubefil
Du kan ha utelatt noen av dataene for feltene som ble brukt i rapporten, da du
merket innholdet for den frakoblede kubefilen. Dette har ført til at når du endrer
rapporten for å vise andre data, er ikke dataene du ventet å se, tilgjengelige fra
den frakoblede kubefilen.
Bruk kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å koble
rapporten til serverdatabasen på nytt, og pass på at rapporten viser dataene du vil
vise. Deretter redigerer du den frakoblede kubefilen, mens du kontrollerer at du
tar med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som brukes i rapporten.
Rapporten bruker felt fra spørringen i stedet for kuben
Hvis vinduet Feltliste for pivottabell viser deg feltene fra relasjonsdatabasen du
spurte da du opprettet kuben, returnerte du dataene fra spørringen til Microsoft
Excel i stedet for å åpne OQY-filen som ble opprettet av veiviseren for OLAPkube. I denne filen lagres kubedefinisjonen, og hvis du har lagret en frakoblet
kubefil (CUB), får du tilgang til denne filen. Hvis du ikke angav en ny plassering
for OQY-filen, ble den lagret enten under mine dokumenter\mine datakilder eller
winnt\profiler\brukernavn\mine datakilder, avhengig av hvilken versjon av
Windows-operativsystemet du bruker.
Hvis du vil basere en rapport på den nye kuben, velger du Åpne på Fil-menyen i
Microsoft Excel, og velger Spørringsfiler i listen Filtype. Deretter finner du
OQY-filen og dobbeltklikker den. Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker
du pivottabellrapporten som ble opprettet da du åpnet OQY-filen. Deretter velger
du Diagramveiviser
på pivottabellverktøylinjen.
Data jeg vet er i databasen, mangler i kuben
Kuber som er opprettet fra OLAP-serverdatabaser eller relasjonsdatabaser, tar
ikke nødvendigvis med alle dataene i den opprinnelige databasen. Bare dataene
du merker i veiviseren for frakoblet kube eller for OLAP-kube, tas med i kuben.

Vent til datahenting er fullført Når du endrer pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten for å vise andre data, hentes nye data fra kuben. Når du
oppdaterer rapporten, hentes nye data fra den opprinnelige databasen, og kuben
opprettes helt på nytt. Dette kan ta litt tid.
Sjekk med personen som opprettet kuben Hvis du fikk kuben av noen
andre, og vinduet Feltliste for pivottabell mangler felt du trenger, eller
detaljnivåer du trenger er utilgjengelige, kan du be personen som opprettet
kuben, om å endre den slik at den inkluderer flere data.
Endre innholdet i en frakoblet kubefil Hvis du opprettet en frakoblet
kubefil i Microsoft Excel fra en OLAP-serverdatabase, bruker du kommandoen
Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å endre filen. Kontroller at du tar
med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som er brukt i rapporten.
Kontroller innholdet til en kube som ble opprettet i Microsoft Query
Du
kan ikke legge til data i kuber som ble opprettet med veiviseren for OLAP-kube,
i Microsoft Query, men du kan endre hvordan kuben er ordnet og slette data fra
kuben. Hvis kuben mangler felt fra den opprinnelige relasjonsdatabasen, kan du
opprette en ny kube i Microsoft Query for å ta med disse feltene. I Microsoft
Query åpner du DQY-filen du brukte til å spørre dataene for OLAP-kuben, eller
opprett en ny spørring hvis du ikke har beholdt en DQY-fil. I spørringen kan du
legge til tilleggsfelt du vil ha i kuben, og deretter bruker du kommandoen
Opprett OLAP-kube på Fil-menyen i Microsoft Query til å opprette en ny
kube. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query.
Nye data vises ikke i rapporten når jeg oppdaterer.
Den frakoblede kubefilen, eller kuben opprettet i Microsoft Query, klarer
kanskje ikke å koble seg til den opprinnelige serverdatabasen for å hente nye
data.
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Kontroller at den
opprinnelige serverdatabasen som tilførte kuben dataene, ikke har fått nytt navn
eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan koble deg
til.
Kontroller at nye data er tilgjengelige Kontakt databaseansvarlig for å
avgjøre om databasen er blitt oppdatert i områdene som du har med i rapporten

din.
Kontroller at organiseringen av databasen ikke er endret Hvis en OLAPserverkube er blitt bygget på nytt, eller en relasjonsdatabase som tilfører en kube
data er blitt omorganisert, må du kanskje omorganisere rapporten, eller opprette
en ny frakoblet kubefil eller en kube som er laget ved hjelp av veiviseren for
OLAP-kuber, for å få tilgang til de endrede dataene. Kontakt databaseansvarlig
for å få informasjon om endringer i databasen.
Microsoft Excel finner ikke den frakoblede kubefilen min
CUB-filen kan ha fått nytt navn eller blitt flyttet.
Kontroller at du har filen Hvis en annen gav deg OQY-filen du åpner, må
du kontrollere at du også har tilgang til CUB-filen.
Bla gjennom etter filen Hvis du forsøker å koble deg til den frakoblede
kubefilen fra dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP-kube, velger du
Bla gjennom og finner CUB-filen.
Koble deg til den opprinnelige databasen på nytt Hvis du ikke finner filen,
kan det være at du kan koble rapporten til den opprinnelige OLAPserverdatabasen på nytt. Klikk rapporten, velg Frakoblet OLAP på Pivottabellmenyen, og velg deretter Tilkoblet OLAP. Du kan deretter opprette en ny
frakoblet kubefil.
Obs! Hvis du vil ha mer hjelp til problemer med veiviseren for OLAP-kuber, se
Hjelp i Microsoft Query.

Vis alt

Endre spørringen for det eksterne
dataområdet
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre.
2. Velg Rediger spørring
på verktøylinjen for eksterne data.
Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konstruerer og redigerer
spørringer i Microsoft Query, se Hjelp for Microsoft Query.

Vis alt

Kopiere et eksternt dataområde og
den underliggende spørringen
1. Klikk pilen ved siden av boksen Navn på formellinjen, og velg navnet på
det eksterne dataområdet du vil kopiere.
Hvis du vil inkludere kolonneetiketter eller formler som ikke er del av det
eksterne dataområdet, merker du cellene som inneholder kolonneetikettene
eller formlene du vil kopiere. Klikk pilen ved siden av boksen Navn på
formellinjen, og velg deretter navnet på det eksterne dataområdet du vil
kopiere.
2. Velg Kopier .
3. Bytt til arbeidsboken der du vil lime inn det eksterne dataområdet.
4. Klikk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
Du kan sikre at de eksterne dataene ikke erstatter eksisterende data ved å
kontrollere at regnearket ikke har data under eller til høyre for cellen du
klikker.
5. Velg Lim inn

.

Obs! Hvis du bare vil kopiere en del av et eksternt dataområde, blir ikke den
underliggende spørringen kopiert, og de kopierte dataene kan ikke oppdateres.

Vis alt

Egendefinere en parameterspørring
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter parameterspørringer, se
Hjelp for Microsoft Query.
Endre den egendefinerte bekreftelsen for en parameterspørring
1. Klikk en celle hvor som helst i det eksterne dataområdet som er laget med
en parameterspørring i Microsoft Excel.
2. Velg Spørringsparametere på verktøylinjen for eksterne data .
3. Velg parameteren du vil endre, i listen til venstre for dialogboksen
Parameternavn.
4. Skriv inn teksten du vil bruke i meldingen, i boksen Spør etter verdi med
følgende streng, og velg OK. Den egendefinerte meldingen kan inneholde
opptil 100 tegn.
5. Hvis du vil lage en ny, egendefinert melding og oppdatere dataene, velger
du Oppdater data
på verktøylinjen for eksterne data.
Obs! Med denne fremgangsmåten endres den egendefinerte meldingen bare for
gjeldende økt med arbeidsboken. Hvis du vil lagre endringene i den
egendefinerte meldingen permanent, lagrer du arbeidsboken eller endrer
ledeteksten for spørringen i Microsoft Query. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du endrer en spørring, se Hjelp for Microsoft Query.
Bruke data fra celler som parameterverdi
1. Skriv inn verdiene du vil bruke som vilkår i spørringen, i regnearket.
2. Klikk en celle hvor som helst i det eksterne dataområdet som er laget med
en parameterspørring.
3. Velg Spørringsparametere på verktøylinjen for eksterne data .
4. Velg parameteren du vil endre, i listen på venstre side av dialogboksen
Parameternavn.
5. Velg Hent verdien fra følgende celle.
6. Klikk cellen som inneholder verdien du vil bruke, i regnearket.
Hvis du vil oppdatere dataene når du endrer verdien i en celle, merker du av

for Oppdater automatisk når celleverdien endres.
7. Velg OK.
8. Hvis du vil oppdatere dataene, velger du Oppdater data
verktøylinjen for eksterne data.

på

Bruke en konstant parameterverdi i en spørring
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet som er laget med en
parameterspørring i Microsoft Excel.
2. Velg Spørringsparametere på verktøylinjen for eksterne data .
3. Velg parameteren du vil endre, i listen på venstre side av dialogboksen
Parameternavn.
4. Velg Bruk følgende verdi.
5. Skriv inn verdien du vil bruke for parameteren, og velg OK.
6. Hvis du vil oppdatere dataene, velger du Oppdater data
på
verktøylinjen for eksterne data.

Vis alt

Kjøre en spørring i bakgrunnen eller
mens du venter
Hvis du kjører en spørring i bakgrunnen, kan du bruke Microsoft Excel mens
spørringen kjører.
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i
bakgrunnen, eller fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.
Merknader
Stanse en spørring Hvis du vil stanse kjøringen av en spørring når
Aktiver bakgrunnsoppdatering er slått av, trykker du ESC.
Stanse en bakgrunnsspørring Hvis du vil stanse en spørring som
kjøres i bakgrunnen, dobbeltklikker du ikonet Bakgrunnsoppdatering
på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksternt
dataområde vises, og du kan velge Avbryt oppdatering.
Registrere en makro
Mens du registrerer en makro som inneholder en
spørring, vil ikke spørringen bli kjørt i bakgrunnen. Hvis du vil endre den
registrerte makroen slik at spørringen kjøres i bakgrunnen, redigerer du
makroen i Visual Basic-redigering, og endre oppdateringsmetoden for
objektet QueryTable fra "BackgroundQuery := False" til
"BackgroundQuery := True". Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du redigerer makroer, se Hjelp for Visual Basic.

Vis alt

Installere en ODBC-driver
ODBC-driverne som leveres av Microsoft, installeres når du installerer
Microsoft Excel.
Hvis den eksterne databasen du vil ha tilgang til, ikke støttes av disse ODBCdriverne, må du installere en Microsoft Office-kompatibel ODBC-driver fra en
tredjeparts leverandør, for eksempel databaseprogrammet. Ta kontakt med
databaseleverandøren hvis du trenger installasjonsinstruksjoner.
Obs! OLAP-databaser krever ikke ODBC-drivere. Når du installerer Microsoft
Excel, installeres drivere og støtte for å gi tilgang til databaser som ble opprettet
ved hjelp av Microsoft SQL Server OLAP Services. Hvis du vil koble deg til
tredjeparts OLAP-databaser, må du installere en datakildedriver og
klientprogramvare.

Vis alt

Dele datatilkoblinger
Spørringsfiler er tekstfiler som inneholder informasjon om datakilden, blant
annet navnet på serveren der dataene finnes og tilkoblingsinformasjonen du
angir når du oppretter en datakilde. Ved hjelp av spørringsfiler kan du dele
spørringer med andre brukere.
Hvis du åpner enten en Office-databasetilkoblingsfil ( .odc) eller en
databasespørringsfil (DQY), kjøres spørringen og viser et regneark som
inneholder dataene som er hentet. Når du åpner en spørringsfil av typen ODC
eller OLAP-spørring (OQY), kobles du til OLAP-databasen eller -kuben, og det
vises et regneark med en tom pivottabellrapport for OLAP-dataene. Når du har
åpnet en spørringsfil, kan du lagre en Excel-arbeidsbokfil som inneholder de
hentede eksterne dataene. Du kan imidlertid ikke bruke Lagre-kommandoen på
Fil-menyen i Microsoft Excel til å lagre i spørringsfilformatene DQY eller OQY.
Opprette spørringsfiler
Opprette ODC-spørringsfiler Du kan opprette ODC-filer ved å koble til
eksterne data via dialogboksen Velg datakilde eller ved å bruke veiviseren for
datatilkobling for å koble til nye datakilder. Hvis du bare trenger én tabell, og du
ikke behøver å filtrere data, anbefales det at du bruker ODC-filer for å koble til
og dele data i relasjonsdatabaser, tekstfiler eller Microsoft Excel-lister.
Opprette DQY-spørringsfiler Du kan bruke Microsoft Query til å lagre
DQY-filer som inneholder spørringer for data i relasjonsdatabaser, tekstfiler eller
Microsoft Excel-lister. Når du åpner disse filene i Microsoft Query, kan du vise
dataene i spørringen og merke ulike data som spørringen skal hente inn. Du kan
lagre en DQY-fil for en hvilken som helst spørring du oppretter, enten ved å
bruke spørringsveiviseren eller direkte i Microsoft Query.
Opprette OQY-spørringsfiler Du kan lagre OQY-filer for å koble til data i
en OLAP-database, enten på en server eller i en frakoblet kubefil (CUB). Når du
bruker Microsoft Query til å opprette en datakilde for en OLAP-database eller kube, opprettes det automatisk en OQY-fil. Ettersom OLAP-databaser ikke er
ordnet i poster eller tabeller, kan du ikke opprette spørringer eller DQY-filer for å
få tilgang til disse databasene.

Du kan også bruke veiviseren for OLAP-kube i Query til å lagre en OQY-fil som
kobler til en kubefil eller definerer en kube som er opprettet fra data som er
spurt. Denne typen OQY-fil kan inneholde både informasjon som definerer hva
som er i kuben, og tilkoblingsinformasjon for relasjonsdatabasen. Når du åpner
denne typen OQY-fil i Query, vil veiviseren for OLAP-kube kjøre, slik at du kan
endre kubedefinisjonen.
Bruke andre spørringsfilformater
Bruke RQY-spørringsfiler Microsoft Excel kan åpne spørringsfiler i RQYformat for å støtte OLE DB-datakildedrivere som bruker dette formatet. Hvis du
vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen for driveren.
Bruke QRY-spørringsfiler Microsoft Query kan åpne og lagre spørringsfiler
i QRY-format for bruk med tidligere versjoner av Microsoft Query som ikke kan
åpne DQY-filer. Hvis du har en spørringsfil i QRY-format som du vil bruke i
Microsoft Excel, åpner du filen i Microsoft Query, og lagrer den deretter som en
DQY-fil. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer DQY-filer, se Hjelp
for Microsoft Query.
Bruke webspørringsfiler (IQY) Microsoft Excel kan åpne webspørringsfiler
(IQY) for å hente inn data fra World Wide Web. Du trenger ikke installere
Microsoft Query for å opprette og åpne IQY-filer i Microsoft Excel.
Dele data
Dele spørringsfiler Du kan dele spørringsfiler med andre personer for å gi
dem samme tilgang som du har til en ekstern database. Andre brukere trenger
ikke å opprette en datakilde for å åpne spørringsfilen, men de må installere
ODBC-driveren eller datakildedriveren som kreves for å få tilgang til de
eksterne dataene.
Hvis du ikke lagrer passordet når du oppretter datakilden for spørringsfilen, må
alle som åpner filen i Microsoft Excel, angi passordet før de kan få tilgang til
databasen.
Bruke spørringer på nytt og dele dem Microsoft Excel kan åpne ODC- og
DQY-filer direkte, og da kan du eller andre kan opprette flere eksterne
dataområder fra samme spørring. I både spørringsveiviseren og Microsoft Query

kan du opprette en DQY-spørringsfil som du kan endre, bruke på nytt og dele.
Hvis du vil dele et sammendrag eller en rapport som er basert på eksterne data,
kan du gi andre brukere en arbeidsbok som inneholder et eksternt dataområde,
eller du kan opprette en rapportmal. Ved hjelp av en rapportmal kan du lagre
sammendraget eller rapporten uten å lagre de eksterne dataene, slik at filen er
mindre. De eksterne dataene hentes når en bruker åpner rapportmalen.
Formatere og endre spørringer
Endre format og utforming
eksterne dataområdet.
Endre en rapportmal
malen etter behov.

Du kan endre format og utforming på det

Etter at du opprettet en rapportmal, kan du endre

Vis alt

Datakilder du har tilgang til
Microsoft Office inneholder drivere du kan bruke til å hente data fra følgende
datakilder:
Microsoft SQL Server OLAP Services (OLAP-tjeneste)
Microsoft Access
dBASE
Microsoft FoxPro
Microsoft Excel
Oracle
Paradox
SQL Server
Tekstfildatabaser
Tjenester fra tredjepartsleverandører
Du kan bruke ODBC-drivere eller datakildedrivere fra andre produsenter for å få
informasjon fra datakilder som ikke vises her, inkludert andre typer OLAPdatabaser. Hvis du vil ha mer informasjon om andre drivere, se filen
xlreadme.htm. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer en ODBCdriver eller datakildedriver som ikke vises her eller i filen xlreadme.htm, se
dokumentasjonen for den aktuelle databasen, eller kontakt forhandleren der
databasen ble kjøpt.
Veiviseren for datatilkobling gir også tilgang til en datakilde kalt en
datahentingstjeneste. En datahentingstjeneste er en webtjeneste som er installert
på Windows SharePoint Services for tilkobling til og henting av data. En
datahentingstjeneste kan gi tilgang til følgende datakilder:
lister og dokumentbiblioteker i Windows SharePoint Services
Microsoft SQL Server
Microsoft Business Solutions

Vis alt

Endre utseendet på en importert
tekstfil
1. Klikk en celle i den importerte tekstfilen.
2. Klikk Rediger tekstimport

på verktøylinjen for eksterne data.

3. Velg Importer i dialogboksen Importer tekstfil.
4. Gjør endringene i den importerte tekstfilen i tekstimportveiviseren, og velg
deretter Fullfør.

Vis alt

Endre navn på et eksternt
dataområde
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre navn på.
2. Klikk Egenskaper for dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
3. Skriv inn et navn på det eksterne dataområdet i navneboksen.

Vis alt

Kopiere formler når et eksternt
dataområde utvides
1. Skriv inn en formel i en celle ved siden av den første dataraden i det
eksterne dataområdet.
Obs! Den første dataraden kan være den første eller andre raden i det
eksterne dataområdet, avhengig av om den første raden inneholder
topptekster.
2. Merk cellen og dobbeltklikk fyllhåndtaket for å kopiere formelen til alle
rader i det eksterne dataområdet.
3. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
4. I dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde merker du av for
Autofyll formler i nabokolonner.
Obs! Hvis det eksterne dataområdet utvides når du oppdaterer, kopieres
bare de formlene som står umiddelbart inntil eller i det eksterne
dataområdet.

Vis alt

Opprette en rapportmal for å
importere data
Du må ha en pivottabellrapport eller et regneark med et eksternt dataområde for
å fortsette.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formater arbeidsboken slik du vil ha den.
Velg Lagre på Fil-menyen .
Skriv inn navnet på rapporten, i boksen Filnavn.
Velg Mal på listen Filtype.
Søk etter og velg mappen der du vil lagre malen, i listen Lagre i.
Velg Lagre.
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil slette det eksterne dataområdet fra regnearket og oppdatere
dataene automatisk når rapportmalen åpnes, velger du Ja.
Hvis du vil vise gjeldende data i det eksterne dataområdet hver gang
en kopi av rapportmalen åpnes, velger du Nei.
Tips!

Du kan når som helst endre en rapportmal ved å åpne rapportmalen i Microsoft
Excel og foreta de endringene du vil ha.

Vis alt

Tilpasse feltnavn i et eksternt
dataområde
Denne fremgangsmåten kan bare brukes ved data som hentes fra en database,
ikke ved data som hentes fra en tekstfil (TXT) eller en webspørring (IQY).
1. Sett inn en tom rad over det eksterne dataområdet.
Hvordan?
1. Gjør ett av følgende:
Sett inn nye, tomme celler Merk et celleområde hvor du vil sette
inn nye tomme celler. Merk samme antall celler som du vil sette inn.
Sett inn en enkelt rad Klikk i en celle i raden like under der du vil ha
den nye raden. Hvis du for eksempel vil sette inn en ny rad over rad 5,
klikker du en celle i rad 5.
Sett inn flere rader Merk radene like under der du vil ha de nye
radene. Merk like mange rader som du vil sette inn.
Sett inn en enkelt kolonne Hvis du vil sette inn en enkelt kolonne,
klikker du i en celle til høyre for der du vil sette inn den nye kolonnen.
Hvis du for eksempel vil sette inn en ny kolonne til venstre for
kolonne B, klikker du en celle i kolonne B.
Sett inn flere kolonner Hvis du vil sette inn flere kolonner, merker
du kolonnen til høyre for der du vil sette inn de nye kolonnene. Merk
like mange kolonner som du vil sette inn.
2. Velg Celler, Rader eller Kolonner på Sett inn-menyen.
3. Hvis du setter inn tomme celler, velger du Flytt celler mot høyre eller
Flytt celler nedoverfor å angi hvor du vil at de eksisterende cellene
skal flyttes.

Tips!
Hvis det finnes formatering, kan du bruke Alternativer for innsetting
for å velge formateringen på de insatte cellene, radene eller kolonnene.
2. Skriv inn etikettene du vil ha, i cellene i den tomme raden.
3. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
4. I dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde, under
Dataformatering og -oppsett, fjerner du merket for Inkluder feltnavn, og
velg deretter OK.
5. Hvis du vil fjerne eksisterende feltnavn og oppdatere det eksterne
dataområdet, klikker du en celle i det eksterne dataområdet, og velger
deretter Oppdater data .
Obs! Når du henter data fra en database, beholdes endringer i kolonnenavn i
Microsoft Query, i det eksterne dataområdet. Hvis du vil ha informasjon om
hvordan du endrer kolonnenavn i spørring, se Hjelp for Microsoft Query.

Vis alt

Slette et eksternt dataområde
1. Klikk regnarket som inneholder det eksterne dataområdet du vil slette.
2. På formellinjen klikker du pilen ved siden av boksen Navn, og deretter
velger du navnet på det eksterne dataområdet du vil slette.
3. Hvis du vil slette det eksterne dataområdet eller hele regnearket, inkludert
det eksterne dataområdet, men ikke den underliggende spørringen, velger
du Slett eller Slett ark på Rediger-menyen.
Hvis du trykker DEL på tastaturet i stedet for å velge Slett på Redigermenyen, fjernes det eksterne dataområdet, og du blir bedt om å velge om du
vil slette den underliggende spørringen.
Tips!
Du kan lage en rapportmal som gjør det mulig å fjerne det eksterne dataområdet
og samtidig beholde den underliggende spørringen på et regneark når du lukker
det.

Vis alt

Finne et eksternt dataområde
1. Merk regnearket der du vil søke etter et eksternt dataområde.
2. På formellinjen klikker du pilen ved siden av boksen Navn, og deretter
velger du navnet på det eksterne dataområdet du vil ha.

Vis alt

Fryse data i et eksternt dataområde
Hvis du fryser et eksternt dataområde, beholdes dataene, men ikke den
underliggende spørringen, så et fryst eksternt dataområde ikke kan oppdateres.
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil fryse, og velg deretter
Egenskaper for dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Fjern merket for alternativet Lagre spørringsdefinisjon under
Spørringsdefinisjon.
Obs! Når du har lagret arbeidsboken, slettes den underliggende spørringen fra
arbeidsboken. De lagrede databasespørringsfilene (DQY- eller ODC-filer) slettes
imidlertid ikke. Hvis du lagret spørringen da du opprettet den i
spørringsveiviseren eller i Microsoft Query, er spørringsfilen lagret på maskinen,
og du kan bruke den igjen til å hente eksterne data. Hvis du vil ha mer
informasjon, se Hjelp for Microsoft Query.

Vis alt

Oppdatere importerte data
Oppdatere data
Oppdatere data automatisk når en arbeidsbok åpnes
Når du åpner arbeidsboken, kan du oppdatere et eksternt dataområde automatisk,
og eventuelt lagre arbeidsboken uten å lagre de eksterne dataene, slik at
størrelsen på arbeidsboken reduseres.
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil oppdatere, og velg deretter
Egenskaper for dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Merk av for Oppdater data ved filåpning.
3. Hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de
eksterne dataene, merker du av for Fjern eksterne data fra regnearket før
lagring.
Oppdatere flere eksterne data
1. Hvis regnearket inneholder mer enn ett eksternt dataområde du vil
oppdatere, velger du Verktøylinjer på Vis-menyen, og velger Eksterne
data.
2. På verktøylinjen for eksterne data velger du Oppdater alt
for å
oppdatere alle de eksterne dataområdene i arbeidsboken.
Hvis mer enn én arbeidsbok er åpen, må du velge Oppdater alt i hver
arbeidsbok for å oppdatere eksterne data.
Oppdatere data i en importert tekstfil
1. Merk regnearket som inneholder den importerte tekstfilen.
2. Velg Oppdater data
på verktøylinjen for eksterne data.
3. I dialogboksen Importer tekstfil merker du tekstfilen, og velger deretter
Importer.

Tips!
Hvis du bare vil importere deler av dataene i en tekstfil som et dataområde som
kan oppdateres, kan du opprette en spørring for å hente dataene. Hvis du vil ha
mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Query.
Oppdatere data automatisk ved intervaller
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn antall minutter mellom hver
oppdatering.
Styre rekkefølgen på oppdateringer
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil oppdatere først, og velg
deretter Oppdater data på verktøylinjen for eksterne data.
2. Gjenta for hvert eksternt dataområde helt til alle er oppdatert i rekkefølgen
du vil ha.

Angi oppdateringsalternativer
Kreve passord for å oppdatere et eksternt dataområde
Hvis datakilden krever et passord for tilgang, kan du kreve at passordet blir
skrevet inn før det eksterne dataområdet kan oppdateres. Denne fremgangsmåten
kan ikke brukes ved data som hentes fra en tekstfil (TXT) eller en webspørring
(IQY).
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Fjern merket for alternativet Lagre passord under Spørringsdefinisjon.
Merknader
Lagrede passord krypteres ikke.
Du blir bare spurt om passordet første gang det eksterne dataområdet
oppdateres i hver Microsoft Excel-økt. Neste gang du starter Microsoft
Excel, blir du spurt om passordet igjen hvis du åpner arbeidsboken som
inneholder spørringen og deretter klikker Oppdater data .
Beholde celleformatering når du oppdaterer et eksternt dataområde
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Gjør ett eller begge av følgende:
Hvis du vil beholde celleformatering du bruker, merker du av for
Behold celleformatering under Dataformatering og -oppsett.
Hvis du vil beholde kolonnebredder du angir, fjerner du merket for
Juster kolonnebredde under Dataformatering og -oppsett.
3. Velg OK.
4. Hvis du vil oppdatere det eksterne dataområdet, velger du Oppdater data
på verktøylinjen for eksterne data.

Kjøre en spørring i bakgrunnen eller mens du venter
Hvis du kjører en spørring i bakgrunnen, kan du bruke Microsoft Excel mens
spørringen kjører.
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. Merk av for Aktiver bakgrunnsoppdatering for å kjøre spørringen i
bakgrunnen, eller fjern merket for å kjøre spørringen mens du venter.
Merknader
Stanse en spørring Hvis du vil stanse kjøringen av en spørring når
Aktiver bakgrunnsoppdatering er slått av, trykker du ESC.
Stanse en bakgrunnsspørring Hvis du vil stanse en spørring som
kjøres i bakgrunnen, dobbeltklikker du ikonet Bakgrunnsoppdatering
på statuslinjen, slik at dialogboksen Oppdateringsstatus for eksternt
dataområde vises, og du kan velge Avbryt oppdatering.
Registrere en makro
Mens du registrerer en makro som inneholder en
spørring, vil ikke spørringen bli kjørt i bakgrunnen. Hvis du vil endre den
registrerte makroen slik at spørringen kjøres i bakgrunnen, redigerer du
makroen i Visual Basic-redigering, og endre oppdateringsmetoden for
objektet QueryTable fra "BackgroundQuery := False" til
"BackgroundQuery := True". Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du redigerer makroer, se Hjelp for Visual Basic.
Obs! Du kan kontrollere statusen for en oppdatering ved å velge
Bakgrunnsoppdatering på statuslinjen. Hvis du vil avbryte spørringen,
velger du Avbryt oppdatering på verktøylinjen for eksterne data.

Vis alt

Angi hvordan nye data legges til i et
eksternt dataområde
1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet, og velg deretter Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data.
2. I dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde, under Hvis antall
rader i dataområdet endres etter oppdatering, velger du et alternativ for
å sette inn nye celler eller hele rader, eller å erstatte eksisterende data når du
oppdaterer.

Vis alt

Formatere regneark og data
Bruk disse formateringsfunksjonene til å vise dataene på en effektiv måte.
Formatere tekst og enkelttegn Hvis du vil fremheve tekst, kan du formatere
all teksten i en celle eller merkede tegn. Merk tegnene du vil formatere, og klikk
deretter en knapp på formateringsverktøylinjen.

Rotere tekst og kantlinjer Dataene i en kolonne er ofte svært smale, mens
etiketten for kolonnen er mye bredere. I stedet for å lage unødvendig brede
kolonner eller forkortede etiketter, kan du rotere tekst og bruke kantlinjer som er
rotert til samme grad som teksten.

Legge til kantlinjer, farger og mønstre Hvis du vil skille mellom ulike typer
informasjon i et regneark, kan du bruker kantlinjer på celler, skyggelegge celler
med en bakgrunnsfarge eller skyggelegge celler med et fargemønster.

Tallformater
Du kan ruke tallformater til å endre utseendet på tall, inkludert datoer og

klokkeslett, uten å endre tallet bak utseendet. Tallformatet påvirker ikke den
faktiske celleverdien som brukes ved beregninger. Den faktiske verdien vises på
formellinjen.

Tallformatet Generelt
Formatet Generelt er det standard tallformatet. I de fleste tilfeller blir tall som er
formatert med Generelt, vist nøyaktig slik du la dem inn. Hvis imidlertid cellen
ikke er bred nok til å vise hele tallet, vil Generelt-formatet avrunde tallene med
desimaler og bruke vitenskapelig notasjon for store tall.

Innebygde tallformater
Microsoft Excel inneholder mange innebygde tallformater du kan velge blant.
Du viser dem ved å velge Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
Formatet Spesielt inneholder formater for postkoder og telefonnumre.
Alternativer for hvert format vises til høyre for listen Format. Formatene vises i
kategorier til venstre, inkludert Regnskap, Dato, Klokkeslett, Brøk,
Eksponentielt og Tekst.
Formatere celler og lister
Bruke et autoformat på et område eller en liste Hvis du vil formatere en
hel liste eller et annet område som inneholder bestemte elementer – for eksempel
kolonne- og radetiketter, sammendragssummer og detaljdata – kan du bruke et
autoformat. Utformingen bruker spesielle formater for de ulike elementene i
området eller listen.
Opprette og bruke en stil Hvis du vil bruke flere formater i ett trinn, og
sikre at cellene har konsekvent formatering, kan du bruke en stil i cellene.
Microsoft Excel inneholder stiler du kan bruke til å formatere tall som valuta,
prosent eller med mellomrom som tusenskille. Du kan opprette dine egne stiler
slik at du kan bruke en skrift og en skriftstørrelse, tallformater, cellerammer og

skyggelegging, og forhindre at celler endres. Hvis dataene er i en disposisjon,
kan du bruke stiler i henhold til disposisjonsnivået.
Kopiere formater fra én celle eller ett område til et annet Hvis du allerede
har formatert noen celler i et regneark slik du vil, kan du bruke Kopier formatknappen til å kopiere formateringen til andre celler.
Automatisk utvide formater Når dette alternativer er merket, blir
formateringen automatisk utvidet når du legger inn rader på slutten av et område
du allerede har formatert. Du kan slå av automatisk formatering.
Formatere celler som oppfyller bestemte betingelser
Du kan overvåke formelresultater eller andre celleverdier ved å bruke betingede
formater. Du kan for eksempel bruke grønn tekstfarge i celler der salget
overskrider prognosen, og rød farge hvis salget er lavere enn prognosen.

Hvis betingelser endres
Hvis verdien i cellen endres og ikke lenger oppfyller
den angitte betingelsen, blir formateringen fjernet fra cellen. Betingelsen gjelder
fremdeles for cellen, og formateringen blir automatisk tatt i bruk når betingelsen
oppfylles.
Delte arbeidsbøker Betingede formater som ble tatt i bruk før arbeidsboken
deles, virker også etter at arbeidsboken er delt. Men du kan ikke endre de
betingede formatene eller velge å bruke nye.
Pivottabellrapporter Hvis du forsøker å bruke betingede formater for celler
i en pivottabellrapport, får du uventede resultater.
Formler som formateringsvilkår
Du kan sammenligne verdiene i de merkede cellene med en konstant eller med
resultatene av en formel. Hvis du vil evaluere data i celler utenfor det merkede
området, eller hvis du vi undersøke flere sett med vilkår, kan du bruke en logisk
formel til å angi formateringsvilkårene.

Bruke verdien i en celle som betingelsen Hvis du merker av for
Celleverdien er og sammenligner verdiene i de merkede cellene med
resultatet av en formel, må du begynne formelen med et likhetstegn (=).
Bruke en formel som vilkåret Hvis du merker alternativet Formelen
er, må formelen du angir, returnere en logisk verdi for SANN (1) eller
USANN (0). Du må begynne formelen med et likhetstegn (=). Formelen
kan evaluere data i det aktive regnearket. Hvis du vil evaluere data i et
annet ark eller i en annen arbeidsbok, kan du definere et navn i det aktive
regnearket på dataene i et annet ark eller i en annen arbeidsbok. Du kan
også skrive inn en referanse til dataene i en celle i det aktive regnearket.
Deretter refererer du til denne cellen eller dette navnet i formelen. Hvis du
for eksempel vil evaluere data i cellen A5 på Ark1 i arbeidsboken
Skatteår.xls, skriver du inn denne referansen, inkludert likhetstegnet (=), i
en celle i det aktive arket: =[Skatteår.xls]ARK1!$A$5
Formelen kan også evaluere vilkår som ikke er basert på regnearkdata.
Formelen =Ukedag("05.12.99")=1 returnerer for eksempel en verdi for
SANN hvis datoen 05.12.99 er en søndag. Hvis en formel ikke refererer
spesielt til de merkede cellene du formaterer, har dette ingen innvirkning på
celleverdiene enten betingelsen er sann eller usann. Hvis en formel refererer
til de merkede cellene, må du angi cellereferansen i formelen.
Bruke cellereferanser som vilkåret Du kan angi cellereferanser i en
formel ved å merke cellene direkte i et regneark. Når du merker cellene i
arket, blir absolutte cellereferanser satt inn i regnearket. Hvis du vil at
referansene skal justeres for hver celle i det merkede området, bruker du
relative cellereferanser.
Bruke datoer Datoer og klokkeslett evalueres som serienummer. Hvis
du for eksempel sammenligner celleverdien med datoen 7. januar 2001,
representeres datoen ved hjelp av serienummeret 36898.
Eksempel 1: Bruke data i en celle
I eksempelet nedenfor er betingede formater i området B2:E3 brukt til å
analysere kvartalsvise bidrag til totalsummen for hele året. Kvartalsvise
resultater som bidrar 30 prosent eller mer til totalsummen, vises som fete typer
med grønn farge. Kvartalsvise resultater som bidrar 20 prosent eller mindre,
vises som fete typer med rød farge.

Tabellen nedenfor summerer de betingede formatene som er brukt i området
B2:E3. Den relative delen (radnummeret) av cellereferansen $F2 i formelen, blir
justert slik at hver celle i området B2:E3 blir sammenlignet med den tilsvarende
totalsummen i kolonne F.
Celleverdien er Formel
Format
Betingelse 1 Større enn eller lik =$F2*0,3 Fet, grønn skrift
Betingelse 2 Mindre enn eller lik =$F2*0,2 Fet, rød skrift
Eksempel 2: Bruke en formel og eksterne cellereferanser
Formelen er
Format
=OG(GJENNOMSNITT($A$1:$A$5)>3000,
Betingelse 1
Grønn cellebakgrunn
MIN($A$1:$A$5)>=1800)
Eksempel 3: Bruke en formel og en cellereferanse
Formelen er Format
Betingelse 1 =MOD(A4,2)=0 Blå skrift
Denne formelen må evaluere hver celle i området. Når du skriver inn en slik
formel i dialogboksen Betinget formatering, skriver du imidlertid bare én
cellereferanse for den aktive cellen i det merkede området. Referansene til de
andre cellene justeres i forhold til den aktive cellen.
Bekrefte et betinget format før du bruker det Du kan kontrollere at
formelreferanser er korrekte på en enkel måte ved først å bruke den betingede
formateringen på én enkelt celle i området. Deretter merker du hele området,
velger Betinget formatering på Format-menyen og velger OK. Den betingede
formateringen du brukte i den første cellen, blir brukt i hele området, og
formelen justeres riktig for hver enkelt celle.

Vis alt

Bruke eller fjerne cellekantlinjer
1. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer

på formateringsverktøylinjen , og

velg deretter Tegn kantlinjer
2. Gjør ett av følgende:

på paletten.

Bruke cellekantlinjer
1. Klikk pilen ved siden av Tegn kantlinjer
kantlinjerutenett
velg deretter Tegn kantlinjer
2. Gjør ett av følgende:

eller Tegn

på verktøylinjen for kantlinjer, og
på paletten.

Tegne en kantlinje i celler Klikk linjen du vil bruke som kantlinje,
med tegneverktøyet for kantlinjer , eller klikk linjen og dra i linjene
du vil bruke som kantlinjer.
Tegne en utvendig kantlinje rundt en rad Klikk midt i cellen med
tegneverktøyet for kantlinjer , og dra i raden.
Tegne en utvendig kantlinje rundt en kolonne Klikk midt i cellen
med tegneverktøyet for kantlinjer , og dra kolonnen.
Bruke kantlinjer i rutenett
1. Klikk pilen ved siden av Tegn kantlinjer
kantlinjerutenett

eller Tegn

på verktøylinjen for kantlinjer, og

velg deretter Tegn kantlinjerutenett
2. Gjør ett av følgende:

på paletten.

Tegne en kantlinje rundt celler Klikk linjen du vil bruke som
kantlinje, med tegneverktøyet for kantlinjer i rutenett , eller klikk
linjen og dra i linjene du vil bruke som kantlinjer.
Tegne kantlinjer rundt hver celle i en rad Klikk midt i en celle

med tegneverktøyet for kantlinjer i rutenett

, og dra i raden.

Tegne kantlinjer rundt hver celle i en kolonne Klikk midt i en
celle med tegneverktøyet for kantlinjer i rutenett , og dra i kolonnen.
Obs!
Hvis du vil bruke en annen kantlinjestil, klikker du pilen ved siden av
Linjestil
, og velger deretter en linjestil på paletten.
Hvis du vil bruke en annen kantlinjefarge, klikker du Linjefarge ,
og velger deretter en farge på paletten.
Kantlinjene blir brukt på kantene av cellene, som blir rotert i samme
vinkel som den roterte teksten.
Når du holder CTRL-tasten nede, kan du midlertidig veksle mellom
Tegn kantlinjer-modus og Tegn kantlinjerutenett-modus samt la
modusen Slett kantlinje veksle mellom å slette kantlinje og slette
kantlinjerutenett.
Fjerne kantlinjer
1. På verktøylinjen for kantlinjer klikker du Slett kantlinje
paletten.
2. Gjør ett av følgende:

på

Slette en enkelt kantlinje Klikk kantlinjen du vil slette, med
sletteverktøyet .
Slette flere kantlinjer Dra sletteverktøyet
slette.

over kantlinjene du vil

Obs! Når du holder CTRL-tasten nede, kan du midlertidig veksle i Slett
kantlinje-modus mellom å slette kantlinjer og slette linjer i rutenett.

Vis alt

Bruke eller fjerne cellebakgrunn
1. Merk cellene du vil bruke eller fjerne cellebakgrunn.
2. Gjør ett av følgende:
Skyggelegge celler med heldekkende farger
Hvis du vil bruke fargen du valgte sist, klikker du Fyllfarge
formateringsverktøylinjen.

på

Hvis du vil bruke en annen farge, klikker du pilen ved siden av Fyllfarge
, og deretter velger du en farge på paletten.
Skyggelegge celler med mønstre
1. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Mønster.
2. Hvis du vil bruke en bakgrunnsfarge sammen med mønsteret, merker
du en farge i boksen Cellebakgrunn.
3. Klikk pilen ved siden av boksen Mønster, og velg mønsterstilen og
fargen du vil bruke.
Hvis du ikke velger en mønsterfarge, blir mønsteret svart.
Fjerne skyggelegging
Klikk pilen ved siden av Fyllfarge
velg deretter Ikke fyll.

på formateringsverktøylinjen, og

Vis alt

Bruke en ramme rundt en side
1. Velg celleområdet på siden som du vil legge til en ramme for eller slette en
ramme fra.
2. Gjør ett av følgende:
Bruke cellekantlinjer
Hvis du vil bruke kantlinjestilen du valgte sist, klikker du Kantlinjer
formateringsverktøylinjen.

på

Hvis du vil bruke en annen kantlinjestil, klikker du pilen ved siden av
Kantlinjer , og velger deretter en kantlinje på paletten.
Obs!
Flere rammeinnstillinger Hvis du vil bruke flere kantlinjestiler,
velger du Celler på Format-menyen, og deretter kategorien
Kantlinjer. Merk linjestilen du vil bruke, og klikk en knapp for å angi
kantlinjens plassering.
Kantlinjestiler Hvis du vil endre linjestilen til en eksisterende
kantlinje, merker du cellene som kantlinjen vises i. Klikk Celler på
Format-menyen, og klikk deretter kategorien Kantlinje.Velg en ny
stil fra listen Stil, og klikk deretter kantlinjen du vil endre, i
diagrammet under Kantlinje.
Fjerne cellekantlinjer
Klikk pilen ved siden av Kantlinjer
klikk deretter
på paletten.

på formateringsverktøylinjen, og

Vis alt

Legge til eller fjerne et
bakgrunnsmønster i et ark
1. Velg arket der du vil legge til eller slette et bakgrunnsmønster. Kontroller at
du bare har valgt ett ark.
2. Gjør ett av følgende:
Legge til et bakgrunnsmønster i et ark
1. Velg Ark på Format-menyen, og velg deretter Bakgrunn.
2. Velg grafikkfilen for bakgrunnsmønsteret.
Den merkede grafikken blir gjentatt slik at arket fylles. Du kan bruke
en heldekkende farge på celler som inneholder data.
Fjerne et bakgrunnsmønster i et ark
Velg Ark på Format-menyen, og velg deretter Bakgrunn.
Obs! Bakgrunnsmønstre skrives ikke ut, og beholdes ikke i individuelle
regneark eller i elementer du lagrer som websider. Hvis du imidlertid publiserer
en hel arbeidsbok som en webside, beholdes bakgrunnen

Vis alt

Legge til, endre eller fjerne betingede
formater
1. Merk cellene du vil legge til, endre eller fjerne betinget formatering for.
2. Velg Betinget formatering på Format-menyen.
3. Gjør ett av følgende:
Legge til et betinget format
1. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil bruke verdiene i de merkede cellene som
formateringsvilkår, merker du Celleverdien er, velger
sammenligningsgrunnlag og skriver inn konstantverdi eller en formel.
Hvis du skriver inn en formel, må den begynne med et likhetstegn (=).
Hvis du vil bruke en formel som formateringsvilkår (for å evaluere
data eller et annet vilkår enn verdiene i merkede celler), velger du
Formelen er, og skriver deretter inn formelen, som må returnere de
logiske verdiene SANN eller USANN.
2. Velg Format.
3. Velg formateringen du vil bruke når celleverdiene oppfyller
betingelsen eller formelen returnerer verdien SANN.
4. Du kan legge til en ny betingelse ved å klikke Legg til og gjenta trinn
1 til og med 3.
Du kan angi opptil tre betingelser. Hvis ingen av de angitte
betingelsene er sanne, beholder cellene de eksisterende formatene.
Obs! Bruke flere betingelser Hvis flere enn én angitt betingelse er
sann, blir bare formatene for den første sanne betingelsen brukt, selv om
flere betingelser er sanne.
Kopiere formater til andre celler

1. Merk cellene som har de betingede formatene du vil kopiere.
2. Velg Kopier format
på formateringsverktøylinjen, og velg deretter
cellene du vil formatere.
Endre eller fjerne et betinget format
Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil endre formater, velger du Format for betingelsen du vil
endre.
Hvis du vil velge formater på nytt i den gjeldende kategorien, velger
du Fjern i dialogboksen Formater celler og velger nye formater.
Hvis du vil fjerne en eller flere betingelser, velger du Slett og merker
av for betingelsene du vil slette.
Tips!
Hvis du vil fjerne alle betingede formater i tillegg til alle andre
celleformater for de merkede cellene, velger du Fjern på Rediger-menyen,
og deretter Formater.

Vis alt

Søke etter celler med betingede
formater
1. Hvis du vil søke etter alle celler som har betinget formatering, klikker du en
hvilken som helst celle.
Hvis du vil søke etter celler som har de samme innstillingene for betinget
formatering som innstillingene til en bestemt celle, klikker du denne cellen.
2.
3.
4.
5.

Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Betingede formater.
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil finne celler med en hvilken som helst betinget formatering,
klikker du Alle under Datavalidering.
Hvis du vil finne celler med identiske betingede formater, velger du Samme
under Datavalidering.

Vis alt

Endre kolonnebredde og radhøyde
Endre kolonnebredde:
På en enkelt kolonne
Dra kantlinjen til høyre for kolonneoverskriften for å endre kolonnebredden.

Kolonnebredden som vises, er det gjennomsnittlige antall sifre fra 0 til og med 9
i standardskriften som det er plass til i en celle.
På flere kolonner
Merk kolonnene du vil endre, og dra deretter en kantlinje til høyre for en merket
kolonneoverskrift.
Hvis du gjøre det samme for alle kolonnene i regnearket, klikker du knappen
Merk alt

, og drar kantlinjen til en kolonneoverskrift.

For å passe til innholdet
Dobbeltklikk kantlinjen til høyre for kolonneoverskriften.
Hvis du vil gjøre det samme for alle kolonnene i regnearket, klikker du knappen
Merk alt
, og dobbeltklikker deretter en kantlinje til høyre for en av
kolonneoverskriftene.
Til en bestemt kolonnebredde

Merk kolonnen, velg Kolonne på Format-menyen og deretter Bredde, og skriv
inn et tall.
For å passe til en annen kolonne
1. Merk en celle i kolonnen, velg Kopier
på standardverktøylinjen, og velg
deretter målkolonnen.
2. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen, og velg deretter
Kolonnebredder.

Endre standardbredden
1. Høyreklikk en arkfane og velg deretter Merk alle arkene på hurtigmenyen.
2. Velg Kolonne på Format-menyen, og velg deretter Standardbredde.
3. Skriv inn en ny bredde.
Tallet som vises i boksen Standard kolonnebredde er det gjennomsnittlige
antall sifre fra 0 til 9 i standardskriften, som det er plass til i en celle.
Tips!
Hvis du vil definere en standard kolonnebredde for alle nye arbeidsbøker og
regneark, kan du lage en arbeidsbok- og regnearkmal.

Endre radhøyde
På en enkelt rad
Dra kantlinjen under radoverskriften for å endre radhøyden.

På flere rader
Merk radene du vil endre, og dra deretter en kantlinje under en merket
radoverskrift.

Hvis du vil endre radhøyden for alle radene i regnearket, klikker du knappen
Merk alt

, og drar kantlinjen under en radoverskrift.

For å passe til innholdet
Dobbeltklikk kantlinjen under radoverskriften.
Til en bestemt radhøyde
Merk kolonnen, velg Rad på Format-menyen og deretter Høyde, og skriv inn et
tall.

Vis alt

Definere standard kolonnebredde
1. Høyreklikk en arkfane og velg deretter Merk alle arkene på hurtigmenyen.
2. Velg Kolonne på Format-menyen, og velg deretter Standardbredde.
3. Skriv inn en ny bredde.
Tallet som vises i boksen Standard kolonnebredde er det gjennomsnittlige
antall sifre fra 0 til 9 i standardskriften, som det er plass til i en celle.
Tips!
Hvis du vil definere en standard kolonnebredde for alle nye arbeidsbøker og
regneark, kan du lage en arbeidsbokmal og en regnearkmal.

Vis alt

Vise flere linjer med tekst i en celle
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Justering.
3. Merk av for alternativet Bryt tekst under Tekstkontroll.
Tips!
Hvis du vil begynne på ny linje et bestemt sted, klikker du der du vil bryte linjen
og trykker ALT+ENTER.

Vis alt

Plassere data i en celle
1. Merk cellene der du vil endre plasseringen. Hvis du vil midtstille eller
justere data som strekker seg over flere kolonner eller rader, for eksempel
kolonne- eller radetiketter, kan du slå sammen et merket område med celler
og deretter merke den sammenslåtte cellen for å endre plasseringen.
2. Gjør ett av følgende:
Midtstille, venstre- eller høyrejustere data
Velg riktig knapp på formateringsverktøylinjen.
Klikk Venstrejuster
for å justere teksten til venstre.
Klikk Midtstilt
for å midtstille teksten.
Klikk Høyrejuster
for å justere teksten til høyre.
Tips!
Hvis du vil gjenopprette standardjusteringen, merker du cellene du vil
gjenopprette, velger Celler på Format- menyen, og deretter kategorien
Justering. Velg Generelt i boksen Vannrett.
Øke eller redusere innrykk av tekst fra venstre kant i en celle
Velg Øk innrykk
eller Reduser innrykk
formateringsverktøylinjen.

på

Rykk inn tekst i en celle
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Justering.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil rykke inn tekst fra venstre, høyre eller fra begge sider
av cellen, klikker du Venstre (innrykk), Høyre (innrykk) eller
Distribuert (innrykk)) i dialogboksen Vannrett. Så velger du

graden av innrykk du vil ha i boksen Innrykk.
Hvis du vil rykke inn tekst øverst, nederst eller både øverst og
nederst i celle, kan du klikke Topp, Bunn eller Distribuert i
boksen Loddrett. Deretter velger du graden av innrykk i boksen
Innrykk.
Hvis du vil distribuere tekst vannrett som allerede er distribuert i
en celle, (innrykk fra begge sider), velger du Justert i boksen
Vannrett.
Hvis du vil distribuere tekst vannrett som ikke er distribuert i en
celle, velger du Distribuert (innrykk) og deretter Juster
distribuert i boksen Vannrett.
Hvis du vil justere tekst loddrett i en celle, velger du Justert i
boksen Loddrett.
Justere data øverst, midt i eller nederst i en celle
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Justering.
2. Velg alternativet du vil bruke, i boksen Loddrett.
Rotere tekst i en celle
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Justering.
2. Velg antall grader eller dra indikatoren til vinkelen du vil bruke, i
boksen Retning.
Hvis du vil vise teksten ovenfra og nedover, velger du den loddrette
Tekst-boksen under Retning.

Vis alt

Legge til eller fjerne et valutasymbol
Legge til eller fjerne et valutasymbol
1.
2.
3.
4.

Merk cellene du vil formatere.
Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
Velg Valuta fra listen Format.
Gjør ett av følgende i listen Symbol:
Hvis du vil legge til et valutasymbol, merker du det du vil bruke.
Hvis du vil fjerne et valutasymbol, velger du Ingen.

Legge til standard valutasymbol
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Klikk Valutaformat
på formateringsverktøylinjen.

Vis alt

Endre antall desimaler som vises
I et regneark
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Hvis du vil vise flere eller færre sifre etter desimaltegnet, klikker du Øk
desimaler
eller Reduser desimaler
på formateringsverktøylinjen.

I et innebygd tallformat
1. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
2. I listen Format velger du Valuta, Regnskap, Prosent eller Vitenskapelig.
3. I boksen Antall desimaler angir du antall desimaler som skal vises.
4. Hvis du vil endre valutasymbolet, merker du symbolet du vil bruke i listen
Symbol.

Vis alt

Konvertere tall som er lagret som
tekst, til tall
En celle om gangen
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Feilkontroll.
2. Kontroller at det er merket av for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen og
Tall lagret som tekst.
3. Merk en celle som inneholder en grønn feilindikator øverst i venstre hjørne
.
4. Klikk knappen som vises
ved siden av cellen, og velg deretter
Konverter til tall.
Et helt område om gangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skriv inn tallet 1 i en tom celle.
Merk cellen, og velg Kopier på Rediger-menyen.
Merk området med tall som er lagret som tekst, og som du vil konvertere.
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
Velg deretter Multipliser under Operasjon.
Velg OK.
Slett celleinnholdet som du skrev inn i det første trinnet.

Obs! Enkelte regnskapsprogrammer viser negative verdier med minustegnet (-)
til høyre for verdien. Hvis du vil konvertere tekststrengene til verdier, må du
returnere alle tegnene i tekststrengen unntatt tegnet helt til høyre (minustegnet)
og deretter gange resultatet med -1. Hvis for eksempel verdien i celle A2 er
"156-" , vil følgende formel konvertere teksten til verdien -156.
Data
Formel
156- =VENSTRE(A2,LENGDE(A2)-1)*-1

Vis alt

Opprette eller slette et egendefinert
tallformat
Opprette et egendefinert tallformat
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Klikk en kategori som er lik den du vil ha, i Kategori-listen, og angi
deretter innebygde formater som ligner på formatene du vil ha. (Du
forandrer ikke det innebygde formatet, men du oppretter en kopi som kan
tilpasses.)
4. Velg Egendefinert fra Kategori-boksen.
5. Rediger tallformatkodene for å opprette formatet du vil bruke, i boksen
Type.
Du kan angi opptil fire inndelinger for formatkoder. Formatkodene, som er
atskilt med semikolon, definerer formatene for positive tall, negative tall,
nullverdier og tekst, i denne rekkefølgen. Hvis du bare angir to inndelinger,
brukes den første for positive tall og nuller, og den andre brukes for
negative tall. Hvis du bare angir én inndeling, brukes den for alle tall. Hvis
du hopper over en inndeling, må du inkludere semikolonet til slutt i denne
inndelingen.

Bruk formatkodene som beskriver hvordan du vil vise et tall, en dato eller
et klokkeslett, en valuta, en prosent eller en eksponentiell notasjon samt
tekst eller mellomrom.
Formatkoder
Tekst og mellomrom
Vise både tekst og tall Hvis du vil vise både tekst og tall i en celle,

omslutter du teksttegnene i doble anførselstegn (" "), eller du setter en
omvendt skråstrek (\) foran et enkelt tegn. Inkluder tegnene i riktig del av
formatkodene. Skriv for eksempel inn 0,00" Overskudd";-0,00"
Underskudd" for å vise et positiv beløp som "125,74 Overskudd" og et
negativt beløp som "-125,74 Underskudd". Følgende tegn vises uten bruk
av anførselstegn: kr - + / ( ) : ! ^ & ' (enkelt venstre anførselstegn) ' (enkelt
høyre anførselstegn) ~ { } = < > og mellomromstegnet.
Inkludere en tekstdel Hvis en tekstdel inkluderes, er den alltid den siste
delen i tallformatet. Sett inn et krøllalfategn (@) i delen der du vil vise tekst
i cellen. Hvis krøllalfaen utelates fra tekstdelen, vil ikke teksten du skriver
inn, vises. Hvis du alltid vil vise bestemte teksttegn sammen med teksten du
skriver inn, kan du sette inn teksten med doble anførselstegn (" "), for
eksempel "brutto mottak for"@
Hvis formatet ikke inneholder en tekstdel, har formatet ingen innvirkning
på teksten du skriver inn.
Legge til mellomrom Hvis du vil vise et mellomrom med samme bredde
som et tegn, i et tallformat, kan du sette inn et understrekingstegn (_)
etterfulgt av et tegn. Hvis du for eksempel skriver inn en sluttparentes etter
et understrekingstegn (_)), vil positive tall justeres riktig i forhold til
negative tall som står i parenteser.
Gjenta tegn Hvis du vil gjenta det neste tegnet i formatet slik at det fyller
hele kolonnens bredde, tar du med en stjerne (*) i tallformatet. Du skriver
for eksempel 0*- for å få med nok bindestreker etter et tall for å fylle cellen.
Antall desimaler, mellomrom, farger og betingelser
Antall desimaler og signifikante sifre Du kan endre formater for brøker
eller desimaltall ved å sette inn plassholdere for sifre i formatkoden. Hvis et
tall har flere sifre til høyre for desimaltegnet enn det er plassholdere i
formatet, blir tallet avrundet til like mange desimaler som det er
plassholdere. Hvis det er flere sifre til venstre for desimaltegnet enn det er
plassholdere, vises de ekstra sifrene. Hvis formatet bare inneholder
nummertegn (#) til venstre for desimaltegnet, begynner tall som er mindre
enn én, med et desimaltegn.

# viser bare signifikante sifre og ikke nuller som ikke har betydning
for tallets verdi.
0 (null) viser insignifikante nuller hvis et tall har færre sifre enn det er
nuller i formatet.
? legger inn mellomrom for insignifikante nuller på hver side av
desimaltegnet, slik at desimaltegnene justeres når de formateres med
en skrift med fast bredde, for eksempel Courier New. Du kan også
bruke ? for brøker som har varierende antall sifre.
Bruker du denne
Hvis du vil vise
koden
1234,59 som 1234,6
####,#
8,9 som 8,900
#,000
0,631 som 0,6
0,#
12 som 12,0 og 1234,568 som 1234,57
#,0#
44,398, 102,65 og 2,8 med justerte desimaler
???,???
5,25 som 5 1/4 og 5,3 som 5 3/10, med justert
# ???/???
divisjonstegn
Tusenskilletegn Hvis du vil vise et komma som et tusenskilletegn, eller
skalere et tall med et multiplum av ett tusen, tar du med et komma i
tallformatet.
Hvis du vil vise
Bruker du denne koden
12000 som 12 000 # ###
12000 som 12
#,
12200000 som 12,2 #,#(mellomrom)(mellomrom)
Farge Hvis du vil angi en farge for en del i formatet, skriver du inn
navnet på en av disse åtte fargene i hakeparanteser i delen. Fargekoden må
være det første elementet i delen.
[Svart]
[Blå]
[Cyan]
[Grønn]
[Magenta] [Rød]
[Hvit]
[Gul]
Betingelser Hvis du vil angi tallformater som bare skal brukes hvis et tall
oppfyller en betingelse du definerer, angir du betingelsen i hakeparenteser.

Betingelsen består av en sammenligningsoperator og en verdi. Formatet
nedenfor viser for eksempel tall som er mindre enn eller lik 100 i rødt, og
tall som er større enn 100 i blått.
[Rød][<=100];[Blå][>100]
Hvis du vil bruke betinget formatering på celler – for eksempel
fargelegging som er avhengig av verdien i en celle – bruker du
kommandoen Betinget formatering på Format-menyen.
Valuta, prosent og eksponentiell notasjon
Valutasymboler Hvis du vil skrive inn et av valutasymbolene nedenfor i
et tallformat, aktiverer du NUM LOCK og skriver inn ANSI-koden for
valutasymbolet på det numeriske tastaturet.
Hvis du vil skrive inn Holder du nede ALT og skriver inn denne koden
¢
0162
£
0163
¥
0165
0128
Obs! Egendefinerte formater lagres sammen med arbeidsboken. Hvis du
alltid vil bruke et bestemt valutasymbol i Microsoft Excel, kan du endre
valutasymbolet som er valgt i Regionale innstillinger i Kontrollpanel, før
du starter Excel.
Prosent Hvis du vil vise tall som en prosent av 100, kan du sette inn
prosenttegnet (%) i tallformatet. Tallet 0,08 vises for eksempel som 8 %, og
2,8 vises som 280 %.
Eksponentiell notasjon Hvis du vil vise tall i et eksponentielt format,
kan du bruke eksponentkodene "E-," "E+," "e-," or "e+" i en del. Hvis et
format inneholder en null (0) eller et nummertegn (# ) til høyre for en
eksponentkode, viser Excel tallet i eksponentielt format og setter inn en "E"
eller "e". Antall nuller eller nummertegn til høyre for en kode bestemmer
antall siffer i eksponenten. "E-" eller "e-" plasserer et minustegn ved
negative eksponenter. "E+" eller "e+" plasserer et minustegn ved negative

eksponenter og et plusstegn ved positive eksponenter.
Datoer og klokkeslett
Dager, måneder og år Hvis du bruker "m" umiddelbart etter koden "t"
eller "tt", eller umiddelbart foran koden "ss", vises minutter i stedet for
måneden.
Hvis du vil vise
Bruker du denne koden
Måneder som 1–12
m
Måneder som 01–12
mm
Måneder som jan–des
mmm
Måneder som januar–desember
mmmm
Måneder som den første bokstaven i måneden mmmmm
Dager som 1–31
d
Dager som 01–31
dd
Dager som søn–lør
ddd
Dager som søndag–lørdag
dddd
År som 00–99
åå
År som 1900–9999
åååå
-Timer, minutter og sekunder
Hvis du vil vise
Bruker du denne koden
Timer som 0–23
T
Timer som 00–23
tt
Minutter som 0–59
m
Minutter som 00–59
mm
Sekunder som 0–59
s
Sekunder som 00–59
ss
Timer som 4 AM
t AM/PM
Et klokkeslett som 4:36 PM
t:mm AM/PM
Et klokkeslett som 4:36:03 P
t:mm:ss A/P
En tidsperiode i timer, for eksempel 25.02
[t]:mm
En tidsperiode i minutter, for eksempel 63.46 [mm]:ss

En tidsperiode i sekunder
Deler av et sekund

[ss]
tt:mm:ss.00

AM og PM Hvis formatet inneholder AM eller PM, er timene basert på
en klokketid på 12 timer, der "AM" eller "A" angir timer fra midnatt til kl
12 midt på dagen og "PM" eller "P" angir timer fra kl. 12 midt på dagen til
midnatt. I alle andre tilfeller er tidsangivelse basert på 24 timer. Kodene
"m" og "mm" må stå umiddelbart etter kodene "t" eller "tt" eller
umiddelbart foran koden "ss". Hvis ikke, vises måneden i stedet for
minuttene.
Obs! Du kan også bruke & (ampersand)tekstoperatoren til å koble sammen
eller sette sammen to verdier.
Slette et egendefinert tallformat.
1. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
2. Velg Egendefinert fra Kategori-boksen.
3. Velg det egendefinerte formatet du vil slette, nederst i boksen Type. Velg
det egendefinerte formatet du vil slette.
4. Velg Slett.
Microsoft Excel bruker standard generelt format til hvilken som helst celle i
arbeidsboken som var blitt formatert med det slettede egendefinerte
formatet.

Vise minustegn foran negative tall
1. Merk cellene du vil endre.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Gjør ett av følgende:
For vanlige tall velger du Tall i Format-boksen.
For valuta velger du Valuta i Format-boksen.
4. Merk visningsstilen for negative tall i boksen Negative tall.

Vise tall som datoer eller klokkeslett
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg Dato eller Klokkeslett fra listen Format, og merk deretter formatet
du vil bruke.
Obs! Hvis du ikke finner det du vil bruke, kan du lage et egendefinert tallformat
ved hjelp av formatkoder for datoer og klokkeslett.

Vis alt

Vise tall som brøker eller prosenter
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil tallene som brøker, velger du Brøk fra listen Format og
deretter brøktypen du vil bruke.
Hvis du vil vise tallene som prosenter, velger du Prosent fra listen
Format. I boksen Antall desimaler angir du antall desimaler som skal
vises.
Hvis du raskt vil vise tall som prosentformat på 100, klikker du
Prosentformat
på formateringsverktøylinjen.
Obs! Tall over 1 angis automatisk som prosent, og tall under 1 konverteres
til prosent ved å multiplisere med 100. Hvis du for eksempel skriver inn 10,
vises 10 %, og 0,1 viser 10 %. Hvis du vil konvertere alle tall ved å
multiplisere med 100, velger du Alternativer på Verktøy-menyen, velger
kategorien Rediger og fjerner merket for Aktiver automatisk
prosentinnsetting.

Vise tall som postnummer,
personnummer eller telefonnummer
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg Spesielt fra listen Format og deretter formatet du vil bruke.
Merknader
Hvis et celleområde inneholder både femsifrede og nisifrede postnumre,
kan du bruke et tilpasset format som viser begge postnumrene på riktig
måte. Velg Egendefinert fra listen Format, og skriv deretter inn følgende i
boksen Type:
[<=99999]00000;00000-0000
Hvis du ikke finner det formatet du vil bruke, kan du lage et egendefinert
tallformat.

Vise tall med eksponentiell notasjon
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg Eksponentielt i Format-boksen. Skriv inn antall desimaler du vil
vise, i boksen Antall desimaler.

Vis alt

Vise eller skjule alle verdier i en celle
1. Merk cellene som inneholder skjulte verdier eller verdier du vil skjule.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Gjør ett av følgende:
Vise skjulte verdier i en celle
I listen Format velger du Standard hvis du vil bruke standard tallformat.
Hvis du vil vise en dato, et klokkeslett eller verdier med et bestemt
tallformat, på nytt, merker du det aktuelle formatet i kategorien Tall.
Skjule alle verdier i en celle
1. Velg Egendefinert fra listen Format.
2. I boksen Type merker du de eksisterende kodene, og trykker
TILBAKE.
3. Skriv inn ;;; (tre semikolon) i boksen Type.

Vis alt

Vise eller skjule tusenskilletegnet i et
tall
Legge til eller fjerne et tusenskilletegn
1.
2.
3.
4.

Merk cellene du vil formatere.
Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
Velg Tall fra listen Format.
Merk av for eller fjern merket for Bruk tusenskilletegn (.).

Legge til standard tusenskilletegn
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Klikk Kommaformat

på formateringsverktøylinjen.

Formatere tall som tekst
Formatere celler som tekst
1.
2.
3.
4.

Merk cellene du vil formatere.
Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
Velg Tekst fra listen Format, og trykk OK.
Skriv inn tallene i de formaterte cellene.

Formatere eksisterende tall som tekst
Hvis du allerede har skrevet inn tallene, kan du endre tallene til tekstdata.
1. Merk cellene som inneholder tallene du vil formatere som tekst.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg Tekst fra listen Format, og trykk OK.

Vis alt

Formatkoder for tall
Tekst og mellomrom
Vise både tekst og tall Hvis du vil vise både tekst og tall i en celle, omslutter
du teksttegnene i doble anførselstegn (" ") eller setter en omvendt skråstrek (\)
foran et enkelt tegn. Inkluder tegnene i riktig del av formatkodene. Skriv for
eksempel inn 0,00" Overskudd";-0,00" Underskudd" for å vise et positiv
beløp som "125,74 Overskudd" og et negativt beløp som "-125,74 Underskudd".
Følgende tegn vises uten å bruke anførselstegn: kr - + / ( ) : ! ^ & ' (enkelt
venstre anførselstegn) ' (enkelt høyre anførselstegn) ~ { } = < > og
mellomromstegnet.
Inkludere en tekstdel Hvis en tekstdel inkluderes, er den alltid den siste delen
i tallformatet. Sett inn et krøllalfategn (@) i delen der hvor du vil vise tekst i
cellen. Hvis krøllalfaen utelates fra tekstdelen, vil ikke teksten du skriver inn,
vises. Hvis du alltid vil vise bestemte teksttegn sammen med teksten du skriver
inn, kan du sette inn teksten med doble anførselstegn (" "), for eksempel "brutto
mottak for"@
Hvis formatet ikke inneholder en tekstdel, har formatet ingen innvirkning på
teksten du skriver inn.
Legge til mellomrom Hvis du vil vise et mellomrom med samme bredde som
et tegn, i et tallformat, kan du sette inn et understrekingstegn (_) etterfulgt av et
tegn. Hvis du for eksempel skriver inn en sluttparentes etter et
understrekingstegn (_)), vil positive tall justeres riktig i forhold til negative tall
som står i parenteser.
Gjenta tegn Hvis du vil gjenta det neste tegnet i formatet slik at det fyller hele
kolonnens bredde, tar du med en stjerne (*) i tallformatet. Du skriver for
eksempel inn 0*- for å få med nok bindestreker etter et tall for å fylle cellen.
Antall desimaler, mellomrom, farger og betingelser
Antall desimaler og signifikante sifre

Du kan endre formater for brøker

eller desimaltall ved å sette inn plassholdere for sifre i formatkoden. Hvis et tall
har flere sifre til høyre for desimaltegnet enn det er plassholdere i formatet, blir
tallet avrundet til like mange desimaler som det er plassholdere. Hvis det er flere
sifre til venstre for desimaltegnet enn det er plassholdere, vises de ekstra sifrene.
Hvis formatet bare inneholder nummertegn (#) til venstre for desimaltegnet,
begynner tall som er mindre enn én, med et desimaltegn.
# viser bare signifikante sifre og ikke nuller som ikke har betydning for
tallets verdi.
0 (null) viser insignifikante nuller hvis et tall har færre sifre enn det er
nuller i formatet.
? legger inn mellomrom for insignifikante nuller på hver side av
desimaltegnet, slik at desimaltegnene justeres når de formateres med en
skrift med fast bredde, for eksempel Courier New. Du kan også bruke ? for
brøker som har varierende antall sifre.
Hvis du vil vise
1234,59 som 1234,6
8,9 som 8,900
,631 som 0,6
12 som 12,0 og 1234,568 som 1234,57
44,398, 102,65 og 2,8 med justerte desimaler
5,25 som 5 1/4 og 5,3 som 5 3/10, med justert
divisjonstegn

Bruker du denne
koden
####,#
#,000
0,#
#,0#
???,???
# ???/???

Tusenskilletegn Hvis du vil vise et mellomrom som et tusenskilletegn eller
skalere et tall med et multiplum av ett tusen, bruker du et mellomrom i
tallformatet.
Hvis du vil vise
Bruker du denne koden
12000 som 12 000 # ###
12000 som 12
#(mellomrom)
12200000 som 12,2 #,#(mellomrom)(mellomrom)
Farge Hvis du vil angi en farge for en del i formatet, skriver du inn navnet på
en av de åtte fargene nedenfor i hakeparenteser i delen. Fargekoden må være det
første elementet i delen.

[Svart]
[Blå]
[Cyan]
[Grønn]
[Magenta] [Rød]
[Hvit]
[Gul]
Betingelser Hvis du vil angi tallformater som bare skal brukes hvis et tall
oppfyller en betingelse du definerer, angir du betingelsen i hakeparenteser.
Betingelsen består av en sammenligningsoperator og en verdi. Formatet
nedenfor viser for eksempel tall som er mindre enn eller lik 100 i rødt, og tall
som er større enn 100 i blått.
[Rød][<=100];[Blå][>100]
Hvis du vil bruke betinget formatering på celler – for eksempel fargelegging som
er avhengig av verdien i en celle – bruker du kommandoen Betinget
formatering på Format-menyen.
Valuta, prosent og eksponentiell notasjon
Valutasymboler Hvis du vil skrive inn et av de følgende valutasymbolene i
et tallformat, slår du på NUM LOCK og skriver inn ANSI-koden for
valutasymbolet på det numeriske tastaturet.
Hvis du vil skrive inn Holder du nede ALT og skriver inn denne koden
¢
0162
£
0163
¥
0165
0128
Obs! Egendefinerte formater lagres sammen med arbeidsboken. Hvis du alltid
vil bruke et bestemt valutasymbol i Microsoft Excel, kan du endre
valutasymbolet som er valgt i Regionale innstillinger i Kontrollpanel, før du
starter Excel.
Prosent Hvis du vil vise tall som en prosent av 100, kan du sette inn
prosenttegnet (%) i tallformatet. Tallet 0,08 vises for eksempel som 8 %, og 2,8
vises som 280 %.

Eksponentiell notasjon Hvis du vil vise tall i et eksponentielt format, kan du
bruke eksponentkodene "E-," "E+," "e-," or "e+" i en del. Hvis et format
inneholder en null (0) eller et nummertegn (# ) til høyre for en eksponentkode,
viser Excel tallet i eksponentielt format og setter inn en "E" eller "e". Antall
nuller eller nummertegn til høyre for en kode bestemmer antall siffer i
eksponenten. "E-" eller "e-" plasserer et minustegn ved negative eksponenter.
"E+" eller "e+" plasserer et minustegn ved negative eksponenter og et plusstegn
ved positive eksponenter.
Datoer og klokkeslett
Dager, måneder og år Hvis du bruker "m" umiddelbart etter koden "t" eller
"tt", eller umiddelbart foran koden "ss", vises minutter i stedet for måneden.
Hvis du vil vise
Bruker du denne koden
Måneder som 1–12
m
Måneder som 01–12
mm
Måneder som jan–des
mmm
Måneder som januar–desember
mmmm
Måneder som den første bokstaven i måneden mmmmm
Dager som 1–31
d
Dager som 01–31
dd
Dager som søn–lør
ddd
Dager som søndag–lørdag
dddd
År som 00–99
åå
År som 1900–9999
åååå
Timer, minutter og sekunder
Hvis du vil vise
Timer som 0–23
Timer som 00–23
Minutter som 0–59
Minutter som 00–59
Sekunder som 0–59
Sekunder som 00–59

Bruker du denne koden
T
tt
m
mm
s
ss

Timer som 4 AM
t AM/PM
Et klokkeslett som 4:36 PM
t:mm AM/PM
Et klokkeslett som 4:36:03 P
t:mm:ss A/P
En tidsperiode i timer, for eksempel 25.02
[t]:mm
En tidsperiode i minutter, for eksempel 63.46 [mm]:ss
En tidsperiode i sekunder
[ss]
Deler av et sekund
tt:mm:ss.00
AM og PM Hvis formatet inneholder AM eller PM, er timene basert på en
klokketid på 12 timer, hvor "AM", eller "A" angir timer fra midnatt til kl. 12
midt på dagen, og "PM" eller "P" angir timer fra kl. 12 midt på dagen til midnatt.
I alle andre tilfeller er tidsangivelse basert på 24 timer. Kodene "m" og "mm" må
stå umiddelbart etter kodene "t" eller "tt" eller umiddelbart foran koden "ss".
Hvis ikke, vises måneden i stedet for minuttene.

Tilbakestille et tallformat
1. Merk cellene du vil tilbakestille til standard tallformat.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg Standard fra listen Format.

Vis alt

Oppheve avrunding av tall
Utseendet på tall i Microsoft Excel er atskilt fra tallet som er lagret i cellen. I de
fleste tilfeller der det ser ut som om tallet er avrundet, er det som regel bare
visningen som er avrundet. Beregninger som bruker tallet, bruker tallet bak
visningen.

Det vises for få desimaler.
Du kan øke antall desimaler som vises.
Hvordan?

I et regneark
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Hvis du vil vise flere eller færre sifre etter desimaltegnet, klikker du Øk
desimaler
eller Reduser desimaler
på formateringsverktøylinjen.

I et innebygd tallformat
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall.
2. I listen Kategori velger du Valuta, Regnskap, Prosent eller
Vitenskapelig.
3. I boksen Antall desimaler skriver du inn antall desimaler som skal vises.

Kolonnen er ikke bred nok til å vise tallet.
Hvis kolonnen ikke er bred nok, blir visningen av tallet avrundet. Øk bredden på
kolonnen.
Hvordan?

Endre kolonnebredde:
På en enkelt kolonne
Dra kantlinjen til høyre for kolonneoverskriften for å endre kolonnebredden.

Den kolonnebredden som vises det gjennomsnittlige antall sifre fra 0 til 9 i
standardskriften, som det er plass til i en celle.
På flere kolonner
Merk kolonnene du vil endre, og dra deretter en kantlinje til høyre for en merket
kolonneoverskrift. Hvis du vil gjøre det samme for alle kolonnene på regnearket,
velger du knappen Merk alt
kolonneoverskriftene.

, og drar deretter en kantlinje for en av

Slik at innholdet får plass
Dobbeltklikk kantlinjen til høyre for kolonneoverskriften. Hvis du vil gjøre det
samme for alle kolonnene på regnearket, velger du knappen Merk alt
og dobbelklikker en kantlinje til høyre for en av
kolonneoverskriftene.

Til en bestemt kolonnebredde
Merk først kolonnen, velg Kolonne på Format-menyen, og velg deretter
Bredde og skriv tilslutt inn et tall.
For å passe til en annen kolonne
1. Merk en celle i kolonnen, velg Kopier
på standardverktøylinjen, og velg
deretter målkolonnen.
2. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen, og velg deretter
Kolonnebredder.

Endre standardbredden
Definere standard kolonnebredde
1. Hvis du vil definere standard kolonnebredde for alle regneark i en
arbeidsbok, merker du alle regneark.
Hvordan?
Når du skriver inn eller endrer data, har det innvirkning på alle arkene som
er merket. Disse endringene kan erstatte data i det aktive arket og i andre
merkede ark.
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Klikk arkfanen.

Ett ark

Hvis du ikke ser fanen du leter etter, klikker du
rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter
klikker du fanen.

To eller flere
tilstøtende ark
To eller flere ark
som ikke er
tilstøtende
Alle arkene i en
arbeidsbok

Klikk fanen for det første arket, hold nede SKIFT, og
klikk fanen for det siste arket.
Klikk fanen for det første arket, hold nede CTRL, og
klikk fanene for de andre arkene.
Høyreklikk en arkfane, og velg deretter Merk alle
arkene på hurtigmenyen.

Obs! Hvis arkfanene er fargekodet, vil arkfanenavnet være understreket
med en brukerdefinert farge når arket er merket. Arket er ikke merket hvis
arkfanen vises med en bakgrunnsfarge.
Avbryte merking av flere ark
Hvis du vil oppheve merkingen av flere ark i en arbeidsbok, klikker du et
ark som ikke er merket.
Hvis ingen umerkede ark vises, høyreklikker du fanen for et merket ark.
Velg Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.
2. Velg Kolonne på Format-menyen, og velg deretter Standardbredde.
3. Skriv inn en ny bredde.
Tallet som vises i boksen Standard kolonnebredde er det gjennomsnittlige
antall sifre fra 0 til 9 i standardskriften, som det er plass til i en celle.
Tips!
Hvis du vil definere en standard kolonnebredde for alle nye arbeidsbøker og
regneark, kan du lage en arbeidsbokmal og en regnearkmal.

Endre radhøyde
For en enkelt rad
Dra kantlinjen under radoverskriften for å endre radhøyden.

For flere rader
Merk radene du vil endre, og dra deretter en kantlinje under en merket
radoverskrift. Hvis du vil endre radhøyden for alle radene i regnearket, klikker
du Merk alt

, og deretter drar du i kanten under en radoverskrift.

Slik at innholdet får plass
Dobbeltklikk kantlinjen under radoverskriften.
Til en bestemt radhøyde
Merk kolonnen, velg Rad på Format-menyen, velg Høyde, og skriv deretter inn
et tall.

Vis alt

Bruke en stil
En stil er en samling av formater, for eksempel fet tekst eller bakgrunnsskygge.
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Stil på Format-menyen.
3. Hvis du vil bruke en av grunnstilene, velger du stilen du vil bruke i boksen
Stilnavn.
Hvis du vil bruke vanlige stiler på tall, velger du Kommaformat ,
Valutaformat
eller Prosentformat
på formateringsverktøylinjen.

Vis alt

Kopiere stiler fra en annen
arbeidsbok
1. Åpne arbeidsboken som inneholder stilene du vil kopiere.
2. Åpne arbeidsboken som stilene skal kopieres til, og velg deretter Stil på
Format-menyen.
3. Velg Flett.
4. Dobbeltklikk arbeidsboken som inneholder stilene du vil kopiere, i boksen
Flett stiler.
Obs! Hvis de to arbeidsbøkene inneholder stiler med samme navn, må du
bekrefte at du vil flette stilene. Hvis du vil erstatte stilene i den aktive
arbeidsboken med stilene du har kopiert, velger du Ja. Hvis du vil beholde
stilene i den aktive arbeidsboken, velger du Nei. Denne advarselen kommer bare
opp én gang, uansett hvor mange motstridende filnavn det er.

Vis alt

Opprette eller slette en stil
Gjør ett av følgende:
Opprette en ny stil
1. Merk en celle som har kombinasjonen av formater du vil bruke i den nye
stilen. (Du kan angi formatene når du navngir stilen.)
2. Velg Stil på Format-menyen.
3. Skriv inn et navn på den nye stilen i boksen Stilnavn.
4. Velg OK for å definere og bruke stilen på de merkede cellene.
Hvis du vil definere stilen uten å bruke den, velger du Legg til og deretter
Lukk.
Angi formater for en stil
1. Velg Stil på Format-menyen.
2. Skriv inn et navn for den nye stilen i boksen Stilnavn.
Hvis du vil endre formater for en eksisterende stil, klikker du stilen du vil
endre.
3. Velg Endre.
4. Merk formatene du vil bruke i en av kategoriene i dialogboksen, og velg
deretter OK.
5. Fjern avmerkingen for formattyper du ikke vil bruke i stilen.
6. Velg OK for å definere og bruke stilen på de merkede cellene.
Hvis du vil definere stilen uten å bruke den, velger du Legg til og deretter
Lukk.
Fjerne en stil fra merkede celler
1. Merk cellene som er formatert med stilen du vil fjerne.
2. Velg Stil på Format-menyen.

3. Velg Normal i boksen Stilnavn.
Slette en stil fra stillisten
1. Velg Stil på Format-menyen.
2. Velg stilen du vil slette, i boksen Stilnavn.
3. Velg Slett.
Obs! Du kan ikke slette normalstilen. Hvis du sletter stilene for valuta, komma
eller prosent, kan du ikke bruke knappene Kommaformat , Valutaformat
eller Prosentformat
på formateringsverktøylinjen.

Vis alt

Lagre stiler til bruk i nye
arbeidsbøker
1. Åpne en ny, tom arbeidsbok.
2. Åpne arbeidsboken som inneholder stilene du vil lagre.
3. Kopier stilene fra arbeidsboken til den tomme arbeidsboken.
Hvordan?
1. Åpne arbeidsboken som inneholder stilene du vil kopiere.
2. Åpne arbeidsboken som stilene skal kopieres til, og velg deretter Stil
på Format-menyen.
3. Velg Flett.
4. Dobbeltklikk arbeidsboken som inneholder stilene du vil kopiere, i
boksen Flett stiler.
Obs! Hvis de to arbeidsbøkene inneholder stiler med samme navn, må du
bekrefte at du vil flette stilene. Hvis du vil erstatte stilene i den aktive
arbeidsboken med stilene du har kopiert, velger du Ja. Hvis du vil beholde
stilene i den aktive arbeidsboken, velger du Nei. Denne advarselen kommer
bare opp én gang, uansett hvor mange motstridende filnavn det er.
4.
5.
6.
7.
8.

Velg Lagre som på Fil-menyen i den tomme arbeidsboken.
Skriv bok i boksen Filnavn.
Velg Mal (*.xlt) i listen Filtype.
Merk mappen Maler i listen Lagre i.
Velg Lagre.
Obs! Stilene du lagrer, vil være tilgjengelige i alle nye arbeidsbøker du
senere oppretter ved å velge Ny .

Vis alt

Bruke eller fjerne automatisk
formatering av et celleområde
1. Merk området du vil formatere eller fjerne autoformat fra.
2. Velg Autoformat på Format-menyen.
3. Gjør ett av følgende:
Bruke et autoformat Klikk formatet du vil ha.
Fjerne et autoformat

Nederst på listen klikker du formatet over Ingen.

Obs! Hvis du bare vil bruke utvalgte deler av et format når du autoformaterer
eller fjerner et autoformat, klikker du Alternativer og fjerner merket for
formatene du ikke vil bruke. Når du fjerner et autoformat for skriften, brukes den
angitte skriften i kategorien Generelt i dialogboksen Alternativer i Excel.

Vis alt

Endre formatering av tekst
1. Merk celler eller tekst du vil formatere.
Hvordan?
Hvis du vil
merke

Gjør du dette
Hvis redigering i en celle er aktivert, merker du cellen,
dobbeltklikker i den og merker teksten i den.

Tekst i en celle

Hvis redigering i en celle er deaktivert, merker du den
og merker teksten i formellinjen.

En celle

Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.
Klikk den første cellen i området og dra til den siste
cellen.
Klikk den første cellen i området, hold nede SKIFT og
klikk den siste cellen i området. Du kan bruke
rullepilene for å gjøre den siste cellen synlig.
Klikk Merk alt-knappen.

Et celleområde
Et stort
celleområde

Alle cellene i et
regneark
Celler eller
celleområder som Merk den første cellen eller det første celleområdet, og
ikke ligger ved
hold nede CTRL og merk de andre cellene eller
siden av
områdene.
hverandre
Klikk rad- eller kolonneoverskriften.
En hel rad eller

kolonne

Rader og kolonner
som ligger ved
siden av
hverandre
Rader eller
kolonner som ikke
ligger ved siden
av hverandre
Flere eller færre
celler enn det
aktive merkede
området
Avbryte merking
av celler

Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den
første raden eller kolonnen, hold nede SKIFT og merk
den siste raden eller kolonnen.
Merk den første raden eller kolonnen, hold nede CTRL
og merk de andre radene eller kolonnene.
Hold nede SKIFT og klikk den siste cellen du vil ta
med i det nye, merkede området. Det rektangulære
området mellom den aktive cellen og cellen du klikker,
blir det nye, merkede området.
Klikk hvilken som helst celle i regnearket.

2. Gjør ett av følgende:
Endre skrift eller skriftstørrelse
Velg en skrift i boksen Skrift

på formateringsverktøylinjen.

Velg en skriftstørrelse i boksen Skriftstørrelse

.

Endre tekstfarge
Hvis du vil bruke den fargen du brukte sist, velger du Skriftfarge
formateringsverktøylinjen.

på

Hvis du vil bruke en annen farge, klikker du pilen ved siden av Skriftfarge
, og velger deretter en farge i paletten.
Formatere merket tekst eller merkede tall som fet, kursiv eller
understreket

Velg knappen for det formatet du vil bruke, på formateringsverktøylinjen.
Hvis du vil endre teksten til
Velg
Fet
Fet .
Kursiv
Kursiv
Understreket
Understreket
Redusere skriftstørrelsen slik at alle data i cellen blir synlige
Hvis en liten del av dataene ikke vises i en celle, kan du forminske
skriftstørrelsen på dataene, slik at du slipper å endre størrelsen på kolonnen.
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Justering.
3. Merk av for alternativet Tilpass størrelse.
Vise flere linjer med tekst i en celle
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Justering.
3. Merk av for Bryt tekst.
Obs! Du kan også trykke ALT+Enter for å sette inn et hardt linjeskift i
teksten.
Endre standard skrift og skriftstørrelse som brukes i nye arbeidsbøker
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien
Generelt.
2. Velg en skrift i boksen Standardskrift.
3. Skriv inn en størrelse i boksen Størrelse.
Obs! Du må starte Microsoft Excel på nytt før du kan begynne å bruke den
nye standardskriften og standard skriftstørrelsen. Den nye standardskriften
og skriftstørrelsen blir bare brukt i arbeidsbøkene du lager etter at du har
startet Microsoft Excel på nytt. Eksisterende arbeidsbøker blir ikke endret.

Vis alt

Kopiere formater fra en celle eller et
område til et annet
1. Merk en celle eller et område som har formateringen du vil kopiere.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil kopiere celle- eller områdeformateringen, klikker du
Kopier format
på Standard-verktøylinjen.
Hvis du vil kopiere formateringen i den merkede cellen eller det
merkede området, til flere steder, dobbeltklikker du knappen Kopier
format. Når du er ferdig med å kopiere formateringen, klikker du
knappen på nytt.
Hvis du vil kopiere kolonnebredder, merker du overskriften i kolonnen
med bredden du vil kopiere, klikker Kopier format-knappen og
deretter kolonneoverskriften du vil kopiere bredden til.

Vis alt

Slå sammen eller dele opp celler eller
data
Fordele innholdet i én celle over mange celler

Tekst er fordelt og midtstilt over flere celler
Advarsel! Det er bare dataene øverst til venstre i området som er merket, som
blir plassert i den sammenslåtte cellen. Hvis det finnes data i andre celler, blir de
slettet.
1. Kopier dataene du vil ha, til cellen øverst til venstre i området.
2. Merk cellene du vil slå sammen.
3. Hvis du vil slå sammen celler i en rad eller kolonne og midtstille
celleinnholdet, klikker du Slå sammen og midtstill
på
formateringsverktøylinjen .
Tips!
Du kan endre justeringen av tekst i en sammenslått celle ved å klikke
Venstrejuster , Midtstill
eller Høyrejuster
på
formateringsverktøylinjen. Hvis du vil justere teksten ytterligere, inkludert
loddrett justering, bruker du alternativene i kategorien Justering (kommandoen
Celler på Format-menyen).
Dele opp sammenslåtte celler
1. Merk den sammenslåtte cellen.
Når celler er slått sammen, er Slå sammen og midtstill
formateringsverktøylinjen valgt.
2. Klikk Slå sammen og midtstill

på

på formateringsverktøylinjen.

Fordele tekst over flere celler
1. Merk celleområdet som inneholder tekstverdiene. Området kan være flere
rader høyt, men bare én kolonne bredt.
Obs! Det må være én eller flere tomme kolonner til høyre for kolonnen
som er merket. Hvis ikke, overskrives dataene til høyre for kolonnen.
2. Velg Tekst til kolonner på Data-menyen.
3. Følg instruksene i veiviseren for konvertering av tekst til kolonner for å
angi hvordan du vil dele opp teksten i kolonner.
Kombinere tekst fra flere celler i én celle ved hjelp av en formel
Bruk &-tegnet eller funksjonen KJEDE.SAMMEN.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Fornavn
Nina
Andreas

B
Etternavn
Davidsen
Fredriksen

Formel
1
2 =A2&" "&B2
3
=B3&", "&A3

Beskrivelse (resultat)
Setter sammen navnene ovenfor, skilt med
et mellomrom (Nina Davidsen)
Setter sammen navnene ovenfor, skilt med
et komma (Fredriksen, Andreas)
Setter sammen navnene ovenfor, skilt med
=KJEDE.SAMMEN(A2;" ";B2)
et mellomrom (Nina Davidsen)

Obs! Formelen setter inn et mellomrom mellom for- og etternavnet, angitt med

et mellomrom i anførselstegn. Du bruker anførselstegn til å angi tekst som skal
gjengis slik den står – altså tekst som ikke skal forandres – i resultatet.

Funksjonsdetaljer
KJEDE.SAMMEN

Aktivere eller deaktivere utvidede
formater og formler
Når du aktiverer eller deaktiverer utvidede formater og formler, formateres
automatisk ny data som du skriver inn i slutten av en liste, slik at dataene får
samme formatering som de foregående radene, og formler som gjentas i hver
rad, kopieres automatisk. For at formater og formler skal utvides, må de vises i
minst tre av de fem listeradene som er foran den nye raden.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil formatere nye elementer automatisk slik at de tilsvarer resten av
listen, merker du av for Utvid listeformater og formler.
Hvis du vil deaktivere automatisk formatering, fjerner du merket i boksen.

Vis alt

Endre datavalideringsinnstillinger
1. Hvis arbeidsboken er delt, må du oppheve delingen.
Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken.
Hvis andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som
ikke er lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen.
Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut
et Loggark eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut Loggark, velger du Skriv ut .
Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker
du cellene du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en
annen arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte
dataene og velger Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende
versjonene av arbeidsboken, fordi disse endringene ikke vil gjelde
senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den
kopierte loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som
har åpnet denne arbeidsboken.

5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i
avmerkingsboksen.
Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.
2. Hvis regnearket er beskyttet, må du oppheve beskyttelsen.
Hvordan?
Fjerne brukertillatelser for et område
1. Bytt til det beskyttede regnearket.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Skriv inn passordet for beskyttelse for regnearket hvis du blir bedt om
det.
4. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Tillat brukere
å endre områdene.
5. Velg området der du vil fjerne tillatelser, fra listen Områder som kan
låses opp ved hjelp av passord når regnearket er beskyttet .
6. Velg Slett.
Fjerne beskyttelse fra et regneark
1. Bytt til det beskyttede regnearket.

2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Skriv inn passordet for beskyttelse for regnearket hvis du blir bedt om
det.
Fjerne beskyttelse fra en arbeidsbok
1. Åpne den beskyttede arbeidsboken.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Opphev
arbeidsbokbeskyttelse.
3. Skriv inn passordet for beskyttelse for arbeidsboken hvis du blir bedt
om det.
Fjerne beskyttelse fra en delt arbeidsbok
Når du fjerner beskyttelse mens et passord er i bruk, opphever du også
delingen av arbeidsboken, noe som kobler andre brukere fra arbeidsboken
og sletter endringsloggen. Hvis det ikke er noen passord i bruk, fortsetter
arbeidsboken å være delt etter at du opphever beskyttelsen.
1. Åpne den beskyttede arbeidsboken.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
beskyttelse av delt arbeidsbok.
3. Skriv inn passordet for arbeidsboken, hvis du blir bedt om det.
4. På spørsmål om virkningene på andre brukere ved å fjerne
beskyttelsen, velger du Ja.
Fjerne passordet for å vise og redigere en arbeidsbokfil
1. Åpne arbeidsboken.
2. Velg Lagre som på Fil-menyen.
3. Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.

4. Dobbeltklikk stjernene i boksen Passord for åpning og/eller i boksen
Passord for endring, og trykk deretter DEL-tasten.
5. Velg OK, og velg deretter Lagre.
6. Velg Ja hvis du vil erstatte den eksisterende arbeidsboken.
3. Klikk en celle med datavalideringsinnstillinger du vil endre.
4. Velg Validering på Data-menyen.
5. Velg og endre de alternativene du ønsker, i alle kategoriene.
Hvis du vil gjøre de samme endringene i andre celler i regnearket, merker
du av for Bruk disse endringene på alle celler med samme innstillinger i
kategorien Innstillinger.
Obs! Du kan ikke endre datavalidering for celler i en liste som er koblet til et
SharePoint-område.

Vis alt

Kopiere datavalideringsinnstillinger
1.
2.
3.
4.

Klikk i cellen med innstillingene du vil kopiere, og velg Kopier
Merk cellene du vil kopiere innstillingene for.
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
Velg Validering.

.

Obs! Du kan ikke kopiere eller lime inn datavalidering i celler i en liste som er
koblet til et SharePoint-område.
Tips!
Alternativene Alt og Alt unntatt rammer i dialogboksen Lim inn utvalg limer
også inn innstillingene for datavalidering.

Vis alt

Angi gyldige celleoppføringer
1. Merk cellen du vil validere.
2. Velg Validering på Data-menyen og deretter kategorien Innstillinger.
3. Angi hvilken type validering du vil bruke:
Tillat verdier fra liste
1. Velg Liste i boksen Tillat.
2. Klikk boksen Kilde og gjør ett av følgende:
Hvis du vil definere listen lokalt, skriver du inn listeverdiene
atskilt ved hjelp av komma.
Hvis du vil bruke et celleområde med et definert navn, skriver du
inn likhetstegn (=) etterfulgt av navnet på området.
Hvis du vil bruke cellereferanser, merker du cellene på regnearket
og trykker ENTER.
Obs! Cellereferanser må være til celler i det samme regnearket.
Hvis du må referere til et annet regneark eller en annen
arbeidsbok, bruker du et definert navn og sørger for at
arbeidsboken allerede er åpen.
3. Kontroller at det er merket av for Rullegardinmeny i celle.
Tillate tall innenfor grenser
1. Velg Heltall eller Desimaltall i boksen Tillat.
2. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke i boksen Data. Hvis du for
eksempel vil angi en øvre og nedre grense, velger du mellom.
3. Skriv inn minimums- eller maksimumsverdier eller spesielle verdier
som tillates.
Tillate datoer eller klokkeslett innenfor et tidsrom

1. Klikk Dato eller Klokkeslett i boksen Tillat.
2. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke i boksen Data. Hvis du for
eksempel vil tillate datoer etter en bestemt dag, velger du større enn.
3. Skriv inn start- eller sluttdatoen eller en bestemt dato eller et bestemt
klokkeslett som tillates.
Tillate tekst av en angitt lengde
1. Velg Tekstlengde i boksen Tillat.
2. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke i boksen Data. Hvis du for
eksempel vil tillate opptil et bestemt antall tegn, velger du mindre enn
eller lik.
3. Skriv inn minimums- eller maksimumslengden eller en spesiell lengde
på teksten.
Beregne hva som er tillatt, basert på innholdet i en annen celle
1. Velg datatypen i boksen Tillat.
2. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke i boksen Data.
3. I boksen eller boksene under Data-boksen velger du cellen du vil
bruke til å angi hva som er tillatt. Hvis du for eksempel bare vil tillate
oppføringer for en konto hvis resultatet ikke overstiger budsjettet,
velger du Desimaltall for Tillat, velger mindre enn eller lik for Data,
og klikker cellen som inneholder budsjettbeløpet i boksen
Maksimum.
Bruke en formel til å beregne hva som er tillatt
1. Velg Egendefinert i boksen Tillat.
2. I boksen Formel angir du en formel som beregner en logisk verdi
(SANN for gyldige oppføringer eller USANN for ugyldige
oppføringer). Hvis du for eksempel bare vil tillate verdien i cellen for

landturkontoen hvis det ikke er budsjettert med noe for
fullmaktskontoen (celle D6) og det totale budsjettet (D20) også er
mindre enn de 40 000 kronene som er tildelt, kan du bruke den
egendefinerte formelen =OG(D6=0,D20<40000).
4. Angi om cellen skal være tom.
Hvis du vil tillate tomme (null-) verdier, merker du av for Ignorer
tomme celler.
Hvis du vil forhindre at tomme (null-) verdier skrives inn, fjerner du
merket for Ignorer tomme celler.
Obs! Hvis de tillatte verdiene er basert på celleområder med definerte navn
og det finnes tomme celler i området, vil du kunne skrive inn enhver verdi i
den validerte cellen hvis du merker av for Ignorer tomme celler. Dette
gjelder også alle celler det blir referert til i valideringsformler. Hvis noen av
cellene det refereres til, er tomme, kan du merke av for Ignorer tomme
celler for å kunne skrive inn verdier i den validerte cellen.
5. Du kan vise en valgfri melding ved innskriving som blir vist når cellen blir
klikket, ved å velge kategorien Inndatamelding, kontrollere at det er
merket av for Vis inndatamelding når cellen merkes, og deretter fylle ut
tittel og tekst for meldingen.
6. Angi hvordan du vil at Microsoft Excel skal reagere når det settes inn
ugyldige data.
Hvordan?
1. Velg kategorien Advarsel om feil, og kontroller at det er merket av for
Vis denne feilmeldingen når ugyldige data skrives inn.
2. Velg ett av disse alternativene i boksen Stil:
Hvis du vil vise informasjon som ikke forhindrer at det settes inn
ugyldige data, velger du Informasjon.
Hvis du vil vise en advarsel som ikke forhindrer at det blir satt inn
ugyldige data, velger du Advarsel.
Hvis du vil forhindre at det blir satt inn ugyldige data, velger du

Stopp.
3. Fyll ut tittelen og teksten til meldingen (opptil 225 tegn).
Obs! Hvis du ikke skriver inn noen tittel eller tekst, vises
standardtittelen " Microsoft Excel" og standardmeldingen: "Den
angitte verdien er ugyldig. En annen bruker har satt restriksjoner på
hvilke verdier som kan skrives inn i denne cellen."
Obs! Bruk av datavalidering i en celle vil ikke formatere cellen.

Vis alt

Vise eller skjule sirkler rundt
ugyldige data
Sirkle inn ugyldige celler
Alle celler som ikke oppfyller vilkårene for datavalidering, blir sirklet inn,
inkludert verdier som ble skrevet inn, kopiert eller fylt ut i cellene, og verdier
som ble beregnet av formler eller lagt inn av makroer.
1. Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Vis
revisjonsverktøylinje.
2. Velg Sirkle inn ugyldige data .

Skjule valideringssirkler
Hvis du vil fjerne sirkelen fra én enkelt celle, skriver du inn gyldige data i
cellen.
Hvis du vil skjule alle sirklene, velger du Formelrevisjon på Verktøymenyen. Kontroller at det er merket av for Vis revisjonsverktøylinje og
velg Fjern valideringssirkler .

Søke etter celler med datavalidering
Søke etter alle celler med datavalidering
1.
2.
3.
4.

Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Datavalidering.
Velg Alle.

Søke etter celler som svarer til bestemte
datavalideringsinnstillinger
1.
2.
3.
4.
5.

Velg en celle som inneholder datavalideringsinnstillingene du vil søke etter.
Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Datavalidering.
Velg Samme.

Vis alt

Fjerne datavalidering
1. Merk cellene der du vil fjerne datavalidering.
Hvis du vil fjerne datavalidering fra alle lignende celler eller fra alle celler
som har datavalidering, i et regneark, kan du søke etter cellene.
Hvordan?

Søke etter alle celler med datavalidering
1.
2.
3.
4.

Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Datavalidering.
Velg Alle.

Søke etter celler som svarer til bestemte
datavalideringsinnstillinger
1. Velg en celle som inneholder datavalideringsinnstillingene du vil søke
etter.
2. Velg Gå til på Rediger-menyen.
3. Velg Utvalg.
4. Velg Datavalidering.
5. Velg Samme.
2. Velg Validering på Data-menyen, og gjør ett av følgende:
Hvis du får spørsmål om å slette gjeldende innstillinger og fortsette, velger
du OK og deretter Avbryt.
Hvis dialogboksen Datavalidering vises, velger du kategorien
Innstillinger og klikker Fjern alt.
Obs! Du kan ikke fjerne datavalidering for celler i en liste som er koblet til et
SharePoint-område.

Vis alt

Skrive inn data i en celle fra en angitt
liste

Du kan lage en rullegardinliste som får valgene i listen fra celler et annet sted i
regnearket.
1. Skriv inn oppføringene for rullegardinlisten i en enkelt kolonne eller rad.
Ikke bruk tomme celler i listen.
Hvis du skriver inn listen i et annet regneark enn cellen med
dataoppføringer, må du definere et navn på listen.
Hvordan?
1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte området du vil gi
navn til.
2. Klikk i boksen Navn til venstre på formellinjen
.

Navneboks
3. Skriv inn navnet på cellene.
4. Trykk ENTER.
Obs! Du kan ikke gi navn til en celle mens du endrer innholdet i den.
Hvis du skriver inn listen i en annen arbeidsbok, må du definere et navn
med en ekstern referanse til listen.
Hvordan?

2.
3.
4.
5.

1. Åpne arbeidsboken som inneholder listen med
rullegardinlisteoppføringer.
2. Åpne arbeidsboken der du vil validere celler, velg Navn på Sett innmenyen, og velg deretter Definere.
3. Skriv inn navnet i boksen Navn i arbeidsboken.
4. Slett innholdet i boksen Refererer til, og behold innsettingspunktet i
boksen.
5. Klikk navnet på arbeidsboken som inneholder listen
rullegardinlisteoppføringer i Vindu-menyen, og velg deretter det
regenarket som inneholder listen.
6. Merk cellene som inneholder listen.
7. Velg Legg til i dialogboksen Definer navn, og klikk deretter Lukk.
Merk cellen der du vil ha rullegardinlisten.
Velg Validering på Data-menyen og deretter kategorien Innstillinger.
Velg Liste i boksen Tillat.
Hvis listen er i samme regneark, setter du inn en referanse til listen i boksen
Kilde.
Hvis listen er et annet sted, skriver du inn navnet du definerte for listen i
boksen Kilde.
Kontroller at det står et likhetstegn (=) foran referansen eller navnet.

6. Kontroller at det er merket av for Rullegardinmeny i celle.
7. Angi om cellen skal være tom: Merk av for eller fjern merket for Ignorer
tomme celler.
8. Du kan vise valgfrie instruksjoner for innskriving som blir vist når cellen
blir klikket, ved å velge kategorien Inndatamelding, kontrollere at det er
merket av for Vis inndatamelding når cellen merkes, og deretter fylle ut
tittel og tekst i meldingen.
9. Angi hvordan du vil at Microsoft Excel skal reagere når det settes inn
ugyldige data.
Hvordan?
1. Velg kategorien Advarsel om feil, og kontroller at det er merket av for
Vis denne feilmeldingen når ugyldige data skrives inn.
2. Velg ett av disse alternativene i boksen Stil:

Hvis du vil vise informasjon som ikke forhindrer at det settes inn
ugyldige data, velger du Informasjon.
Hvis du vil vise en advarsel som ikke forhindrer at det blir satt inn
ugyldige data, velger du Advarsel.
Hvis du vil forhindre at det blir satt inn ugyldige data, velger du
Stopp.
3. Fyll ut tittelen og teksten til meldingen (opptil 225 tegn).
Obs! Hvis du ikke skriver inn noen tittel eller tekst, vises
standardtittelen " Microsoft Excel" og standardmeldingen: "Den
angitte verdien er ugyldig. En annen bruker har satt restriksjoner på
hvilke verdier som kan skrives inn i denne cellen."
Obs! Bruk av datavalidering i en celle vil ikke formatere cellen.
Tips!
Hvis listen med oppføringer er kort, kan du skrive oppføringene direkte inn i
boksen Kilde, skilt fra hverandre med listeskilletegnet i Windows (norsk
standard er semikolon). Du kan for eksempel skrive inn Lav; Gjennomsnitt;
Høy i boksen Kilde i stedet for å skrive inn de tre ordene i et regneark.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med lister
Formler mangler i listen.
Hvis du legger til en ny kolonne som inneholder en formel, i listen, og listen er
koblet til et SharePoint-område, konverteres formelen til en beregnet verdi.
Du kan beholde formlene ved å publisere listen uten å koble den til Microsoft
Windows SharePoint Services.
Formelen er skrivebeskyttet og kan ikke oppdateres i en liste som er koblet
til et SharePoint-område.
Det vises en formel i en liste i Microsoft Excel bare hvis SharePoint-listen ble
eksportert til Excel og inneholder en kolonne som er angitt som en beregnet
kolonne i en SharePoint-liste. Denne kolonnen er skrivebeskyttet og kan ikke
endres.
Jeg kan ikke opprette en liste i en delt arbeidsbok.
Du kan ikke opprette lister i arbeidsbøker som er delte. I tillegg er Dele
arbeidsbok-kommandoen deaktivert hvis arbeidsboken inneholder lister. Du må
først deaktivere deling av arbeidsboken hvis du vil bruke lister i regnearket.
Jeg kan ikke opprette en liste i et beskyttet regneark.
Du kan ikke opprette lister i en arbeidsbok eller et regneark som er beskyttet. Du
må første oppheve beskyttelsen av regnearket eller arbeidsboken før du kan
opprette lister.
Jeg kan ikke opprette en liste når regneark er grupperte.
Hvis du har valgt flere regneark, kan du ikke opprette en liste fordi regnearkene
er grupperte. Hvis du vil opprette en liste, må du bare ha valgt ett regneark.
Jeg kan ikke se listerammen.

Hvis du ikke kan se listerammen når listen ikke er aktiv (det vil si når en celle
utenfor listen er merket), er listerammer skjult for inaktive lister. Klikk Liste på
Data-menyen, og klikk deretter Skjul ramme for inaktive lister.
Når jeg skriver inn en rad direkte under en liste, utvides ikke listen
automatisk.
Hvis totalraden vises i listen, utvides ikke listen automatisk når du skriver inn
raden under listen.
Jeg gjorde endringer i en liste som er koblet til en SharePoint-liste, og jeg
kan ikke oppdatere endringene fordi listen er redigert på SharePoint-området.
Hvis SharePoint-listen har innstillingsendringer i en kolonne som er redigert i
Microsoft Excel, går endringene tapt hvis du velger å oppdatere listen i
dialogboksen som vises når du forsøker å synkronisere. Hvis du vil beholde
endringene du gjorde i Excel, må du klikke Avbryt i denne dialogboksen.
Jeg kan ikke publisere listen fordi jeg har for mange kolonner i listen.
Det finnes begrensninger på antall kolonner for hver datatype når du publiserer
en liste.
Datatype
Antall kolonner
Kort tekst
64
Flerlinjet tekst 32
Tall
32
Valuta
32
Dato/klokkeslett 16
Hyperkobling 64
Når jeg kopierer og limer inn data i en liste og deretter skriver inn nye data i
cellen jeg limte inn i, oppstår det en datavalideringsfeil, selv om dataene er i
henhold til kolonnebegrensningene.
Når du kopierer en celle ved å dra den eller ved å klikke Klipp ut
eller
Kopier
og Lim inn , blir hele cellen kopiert, inkludert formler og
resultatverdier, merknader og celleformatering.

Hvis du for eksempel kopierer et tall fra en celle i en kolonne som er angitt som
en tekstkolonne, og limer det inn i en celle i en kolonne som krever et tall,
oppstår det en datavalideringsfeil. Hvis du deretter forsøker å skrive inn et tall i
den cellen for å løse feilen, oppstår det en ny datavalideringsfeil. Denne siste
feilen oppstår fordi formatet for cellen ble endret til tekst når du kopierte data til
cellen fra en annen celle som har tekstformat. I tekstformatceller behandles tall
som tekst.
Hvis du vil løse denne feilen, endrer du celleformatet tilbake til et format som er
gyldig for datatypen. Hvis du for eksempel vil løse problemet ovenfor, gjør du
følgende:
1. Merk cellen du vil endre, og klikk Celler på Format-menyen.
2. I Tall-kategorien i dialogboksen Formater celler velger du Genereltformatet.
3. Klikk OK for å bruke formatet.
Jeg får en uventet feil når jeg prøver å publisere en liste.
Når du publiserer en liste, kan det oppstå uventede feil av flere forskjellige
grunner.
Du klarer kanskje ikke å få tilgang til webområdet for Microsoft Windows
SharePoint. URL-adressen som er angitt for SharePoint-området, kan være
feil, eller en administrator kan ha konfigurert SharePoint-området slik at det
ikke gir tilgang.
Navnet på listen kan være for langt. Gi listen et kortere navn før du prøver å
publisere den på nytt.
Du har kanskje avbrutt publiseringen mens data ble overført til SharePointområdet.
Det kan være en versjonskonflikt mellom Microsoft Excel og SharePointområdet.
Det kan ha vært en skjemakonflikt mellom listen i Excel og listen på
SharePoint-området.
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Delsummer

I Microsoft Excel kan du automatisk beregne delsum- og totalsumverdier i en
liste. Når du setter inn automatiske delsummer i en liste, disponeres listen slik at
du kan vise eller skjule detaljradene for hver enkelt delsum.
Hvis du vil sette inn delsummer, må du først sortere listen slik at radene som det
skal beregnes delsummer for, er gruppert sammen. Deretter kan du beregne
delsummer for en kolonne som inneholder tall.
Hvis dataene ikke er ordnet som en liste, eller hvis du bare vil ha en enkelt sum,
kan du bruke Autosummer-knappen
delsummer.

i stedet for automatiske

Hvordan beregnes delsummer
Delsummer I Excel beregnes delsumverdier ved hjelp av en
summeringsfunksjon, for eksempel Summer eller Gjennomsnitt. Du kan vise
delsummer i en liste som inneholder flere typer beregninger.
Totalsummer Totalsumverdier beregnes på grunnlag av detaljdata, og ikke
på grunnlag av verdiene i radene med delsummer. Hvis du for eksempel bruker
summeringsfunksjonen Gjennomsnitt, viser raden med totalsummen et
gjennomsnitt av alle detaljradene i listen, ikke et gjennomsnitt av verdiene i
radene med delsummer.
Automatisk beregning på nytt I Excel beregnes delsum- og totalsumverdier
automatisk når du redigerer detaljdataene.
Neste delsummer

Du kan sette inn delsummer for mindre grupper i eksisterende grupper med
delsummer. I eksemplet nedenfor finner du delsummer for hver sport i en liste
som allerede har delsummer for hver region.

Ytre delsummer
Nestede delsummer
Før du setter inn nestede delsummer, må du huske å sortere listen etter alle
kolonnene som du vil beregne delsumverdier for, slik at radene du vil beregne
delsummer for, grupperes sammen.
Sammendragsrapporter og -diagrammer
Opprette sammendragsrapporter Når du legger til delsummer i en liste,
blir listen disponert slik at du kan se strukturen. Du kan lage en
sammendragsrapport ved å klikke disposisjonssymbolene
, og for å
skjule detaljer og bare vise delsummene.

Diagram med sammendragsdata Du kan lage et diagram som bare bruker
de synlige dataene i en liste som inneholder delsummer. Hvis du viser eller
skjuler detaljer i den disponerte listen, oppdateres også diagrammet slik at det
viser eller skjuler dataene.
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Sette inn delsummer
Sette inn individuelle delsummer

Kolonne som skal delsummeres
Delsummer
1. Kontroller at dataene du skal delsummere, er i følgende format: Alle
kolonnene har en etikett i første rad og inneholder lignende data, og det
finnes ingen tomme rader eller kolonner i området.
2. Merk en celle i kolonnen som ska delsummeres. I eksemplet ovenfor er det
en celle i Sport-kolonnen, kolonne B.
3. Klikk Sorter stigende
eller Sorter synkende .
4. Velg Delsummer på Data-menyen.
5. I boksen Ved hver endring i velger du kolonnen du vil delsummere. I
eksemplet ovenfor er det Sport-kolonnen.
6. I boksen Bruk funksjonen velger du summeringsfunksjonen du vil bruke
til å beregne delsummene.
7. I boksen Lag delsammendrag for merker du av for hver kolonne som
inneholder verdier som skal delsummeres. I eksemplet ovenfor er det Sportkolonnen.
8. Merk av for Sideskift mellom grupper hvis du automatisk vil sette inn et
sideskift etter hver delsum.
9. Fjern merket for Sammendrag under data hvis du vil at delsummene skal
vises over de delsummerte radene i stedet for under dem.
10. Velg OK.
Obs! Du kan bruke kommandoen Delsummer for å legge til flere delsummer
med ulike summeringsfunksjoner. Du unngår å overskrive eksisterende

delsummer ved å fjerne merket for Erstatt gjeldende delsammendrag.
Tips!
Hvis du vil vise en oversikt over bare del- og totalsummene, klikker du
disposisjonssymbolene
ved siden av radnumrene. Bruk og -symbolene
til å vise eller skjule detaljradene for de enkelte delsummene.
Sette inn nestede delsummer

Ytre delsummer
Nestede delsummer
1. Kontroller at dataene du skal delsummere, er i følgende format: Alle
kolonnene har en etikett i første rad og inneholder lignende data, og det
finnes ingen tomme rader eller kolonner i området.
2. Sorter området over flere kolonner. Begynn med å sortere etter ytre
delsumkolonne, deretter den neste indre kolonnen for nestede delsummer
osv. I eksemplet ovenfor ville du sortert etter Region-kolonnen og deretter
etter Sport-kolonnen.
Hvordan?
For å få best mulig resultat, bør området du sorterer, ha kolonneetiketter.
1. Klikk en celle i området du vil sortere.
2. Velg Sorter på Data-menyen.
3. Velg kolonnene du vil sortere, i boksene Sorter etter og Deretter
etter.

4. Velg eventuelle andre sorteringsalternativer og velg OK.
3. Sett inn ytre delsummer.
Hvordan?
1. Velg Delsummer på Data-menyen.
2. I boksen Ved hver endring i velger du kolonnen for de ytre
delsummene. I eksemplet ovenfor er det Region-kolonnen.
3. I boksen Bruk funksjonen velger du summeringsfunksjonen du vil
bruke til å beregne delsummene.
4. I boksen Lag delsammendrag for merker du av for hver kolonne som
inneholder verdier som skal delsummeres. I eksemplet ovenfor er det
Salg-kolonnen.
5. Merk av for Sideskift mellom grupper hvis du automatisk vil sette
inn et sideskift etter hver delsum.
6. Fjern merket for Sammendrag under data hvis du vil at delsummene
skal vises over de delsummerte radene i stedet for under dem.
4. Sett inn nestede delsummer.
Hvordan?
1. Velg Delsummer på Data-menyen.
2. I boksen Ved hver endring velger du den nestede delsummerte
kolonnen. I eksemplet ovenfor er det Sport-kolonnen.
3. Velg summeringsfunksjonen og andre alternativer.
4. Fjern merket for Erstatt gjeldende delsammendrag.
5. Gjenta forrige trinn hvis du vil sette inn flere nestede delsummer. Begynn
med de ytterste delsummene og arbeid deg innover.
Sette inn en totalrad i en liste
1. Sørg for at listen er aktiv ved å merke en celle i listen.
2. Klikk Aktiver/deaktiver totalrad
på listeverktøylinjen.
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Fjerne delsummer
Når du fjerner delsummer, blir også disposisjonen og eventuelle sideskift som du
har satt inn i listen, fjernet sammen med delsummene.
1. Klikk en celle i listen som inneholder delsummer.
2. Velg Delsummer på Data-menyen.
3. Velg Fjern alle.
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Sammendragsfunksjoner for
dataanalyse
Sammendragsfunksjoner brukes i automatiske delsammendrag,
datakonsolideringer og pivottabell- og pivotdiagramrapporter. I pivottabell- og
pivotdiagramrapporter er følgende sammendragsfunksjoner tilgjengelige for alle
typer kildedata, unntatt OLAP.
Funksjon

Beregner
Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for numeriske
Summer
data.
Antall dataverdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på
Antall
samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er
standardfunksjonen for data som ikke er tall.
Gjennomsnitt Gjennomsnittet av verdiene.
Maks
Den største verdien.
Min
Den minste verdien.
Produkt
Produktet av verdiene.
Antall dataverdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall
Antall tall
virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.
Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et
StdAvvik
delsett av hele populasjonen.
Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle dataene i
Stdavp
sammendraget.
Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av
Var
hele populasjonen.
Variansen i en populasjon der populasjonen er alle dataene i
Varp
sammendraget.
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Disposisjon av et regneark

Microsoft Excel kan opprette en disposisjon for dataene, slik at du kan vise og
skjule detaljnivåer med et enkelt museklikk. Du kan klikke
disposisjonssymbolene
, og for raskt å vise bare de radene eller
kolonnene som inneholder sammendrag eller overskrifter for deler av regnearket,
eller du kan bruke symbolene til å se detaljer under et enkelt sammendrag elller
en enkelt overskift.
Forberede data for disposisjonsvisning
Data som skal vises som disposisjon, bør være i området, der hver kolonne har
en etikett i den første raden og inneholder like verdier, og der det ikke er noen
tomme rader eller kolonner i området.
Før du starter disponeringen, kan det være du må sortere dataene, slik at radene
som skal grupperes, holdes sammen. I eksemplet foran ble området sortert etter
region og deretter etter måned, slik at detaljradene Mars og April i region Øst
holdes sammen, og radene for hver måned i region Vest holdes sammen.
Angi sammendragsrader, enten over eller under hver gruppe med detaljrader.
Hvis du vil ha best resultat, bør sammendragsrader inneholde formler som
referererer til celler i hver av detaljradene. I eksemplet er det en totalrad under
detaljene for hver måned og region. Salgene i rad 11 til 13 er for eksempel
summert i rad 14. Du kan også disponere data der sammendragsradere
inneholder beskrivende tekst eller andre data.
Hvis du disponerer kolonner i stedet for rader, må du passe på at området har
etiketter i den første kolonnen, og at du har sammendragskolonner enten til
venstre eller til høyre for detaljkolonnene.

Vise og skjule disponerte data
En disposisjon kan ha opptil åtte detaljnivåer, der hvert indre nivå gir detaljer om
det foregående ytre nivået. I eksemplet er raden Alle_salg, som inneholder
totalsummen for alle radene, nivå 1. Radene som inneholder totalsummen for
hver måned er nivå 2, og detaljradene for salgene er nivå 3. Hvis du bare vil vise
radene for et bestemt nivå, kan du klikke tallet for nivået du vil vise. I eksemplet
er detaljradene for region Øst og for April i region Vest skjult, men du kan klikke
for å vise disse radene.
Automatisk i motsetning til manuell disponering
Automatisk disponering Hvis du har summert data ved hjelp av formler som
inneholder funksjoner, for eksempler SUMMER, kan Excel automatisk
disponere dataene, slik det er vist i eksemplet. Sammendragsdataene må ligge
ved siden av detaljdataene.
Hvis du setter inn automatiske delsummer i et området organisert i rader,
disponerer Excel automatisk regnearket samtidig, slik at du kan vise eller skjule
så mye detaljer som du ønsker.
Manuell disponering Hvis dataene ikke er organisert slik at Excel kan
disponere dem automatisk, kan du opprette en disposisjon manuelt. Du må for
eksempel disponere data manuelt hvis radene eller kolonnene med
sammendragsdata inneholder verdier eller beskrivende tekst i stedet for formler.
Tilpasse en disposisjon med stiler
Du kan bruke automatiske stiler på en disposisjon, enten når du oppretter den
eller senere. I disponerte rader bruker Excel stiler som for eksempel Radnivå_1
og Radnivå_2. I disponerte kolonner bruker Excel stiler som Kolonnenivå_1 og
Kolonnenivå_2. Stilene bruker fet, kursiv og andre tekstformater til å skille
mellom sammendragsradene i dataene. Ved å endre hvordan stilene blir definert,
kan du bruke forskjellige tekst- og celleformater til å tilpasse utseendet til
disposisjonen. Du kan også bruke autoformater til å formatere disponerte data.
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Lage en disposisjon

Denne disposisjonen lar deg vise og skjule detaljradene for månedlige salg.
1. Hvis sammendragsradene er over detaljradene, eller hvis
sammendragskolonnene er til venstre for detaljkolonnene, kan du endre
retningsinnstillingen.
Hvordan?
1. Velg Grupper og disponer på Data-menyen, og velg deretter
Innstillinger.
2. Fjern merket for Sammendrag under poster, Sammendrag til høyre
for poster eller begge deler.
2. Hvis du vil angi disposisjonsstiler som skal brukes automatisk når du
oppretter disposisjonen, velger du alternativet Automatiske stiler.
Hvordan?
1. Velg Grupper og disponer på Data-menyen, og velg deretter
Innstillinger.
2. Merk av for Automatiske stiler.
Obs! Hvis du ikke vil bruke automatiske stiler før du begynner, kan du
bruke dem etter at du har opprettet disposisjonen.
3. Avgjøre om regnearket skal disponeres automatisk eller manuelt.
Du kan disponere alle regneark manuelt.

Du kan disponere regneark automatisk hvis de har
sammendragsformler som refererer til celler i detaljdataene. Alle
kolonner som inneholder sammendragsformler, må være enten til
høyre eller til venstre for detaljdataene, og alle rader som inneholder
sammendragsformler, må være enten under eller over dataljdataene.
Hvis du ikke er sikker på om regnearket ditt oppfyller disse kravene,
kan du forsøke å disponere det automatisk, og hvis resultatene ikke blir
slik du forventet, kan du angre operasjonen og foreta disponeringen
manuelt i stedet.
4. Gjør ett av følgende:
Disponere data automatisk
1. Merk celleområdet du vil lage en disposisjon for.
Hvis disposisjonen skal omfatte hele regnearket, klikker du hvilken
som helst celle i regnearket.
2. Pek på Grupper og disponer på Data-menyen, og klikk deretter
Automatisk disposisjon.
Disponere data manuelt
1. Merk radene eller kolonnene som inneholder detaljdata.
Detaljradene eller -kolonnene grenser vanligvis til raden eller
kolonnen som inneholder sammendragsformlen eller en overskrift.
Hvis for eksempel rad 6 inneholder totalsummer for radene 3 til og
med 5, merker du radene 3 til og med 5. Hvis rad 8 inneholder en
overskrift som beskriver radene 9 til og med 12, merker du radene 9 til
og med 12.
2. Klikk Grupper og disponer på Data-menyen, og velg deretter
Grupper.
Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.
3. Fortsett å merke og gruppere detaljrader eller -kolonner til du har laget

alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.
5. Hvis du ikke valgte automatiske stiler, kan du bruke stiler nå.
Hvordan?
1. Merk cellene der du vil bruke disposisjonsstiler.
2. Velg Grupper og disponer på Data-menyen, og velg deretter
Innstillinger.
3. Merk av for Automatiske stiler.
4. Velg Bruk stiler.
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Vise eller skjule disponerte data
1. Hvis du ikke ser disposisjonssymbolene
, og , velger du
Alternativer på Verktøy-menyen, velger kategorien Vis og merker av for
Disposisjonssymboler.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Vise eller skjule detaljer for en gruppe
Hvis du vil vise detaljdata for en gruppe, klikker du for gruppen.
Hvis du vil skjule detaljene for en gruppe, klikker du for gruppen.
Vise eller skjule hele disposisjonen opp til et bestemt nivå
I disposisjonssymbolene
klikker du tallet for nivået du vil vise.
Detaljene på lavere nivåer blir da skjult.
Hvis for eksempel en disposisjon har fire nivåer, kan du skjule det
fjerde nivået og bare vise de andre nivåene, ved å klikke .
Vise eller skjule alle disposisjonsdetaljene
Hvis du vil vise alle detaljene, klikker du det laveste nivået i
disposisjonssymbolene
. Hvis disposisjonen for eksempel har tre
nivåer, klikker du .
Hvis du vil skjule alle detaljer, klikker du .

Fjerne en disposisjon
Data slettes ikke når du fjerner en disposisjon.
1. Klikk i regnearket.
2. Pek på Grupper og disponer på Data-menyen, og velg deretter Fjern
disposisjon.
3. Hvis rader eller kolonner fortsatt er skjult, drar du over de synlige rad- eller
kolonneoverskriftene på begge sider av de skjulte radene eller kolonnene,
peker på Rad eller Kolonne på Format-menyen og velger Ta frem.
Obs!
Du kan også dele opp grupper i disposisjonen uten å fjerne hele
disposisjonen. Hold ned SHIFT mens du klikker i eller for gruppen, pek
på Grupper og disponer på Data-menyen og velg Del opp gruppe.
Hvis du vil skjule disposisjonen uten å fjerne den, viser du alle dataene ved
å klikke det høyeste tallet i
disposisjonssymbolene og velger
Alternativer på Verktøy-menyen. Velg deretter kategorien Vis og fjern
merket for Disposisjonssymboler.

Vis alt

Feilsøking i disposisjonen av et
regneark
Detaljdata kopieres sammen med sammendragsrader
1. Bruk disposisjonssymbolene
, og
vil kopiere.
2. Merk området med sammendragsrader.
3. Velg Gå til på Rediger-menyen.
4. Velg Utvalg.
5. Velg Bare synlige celler.
6. Velg OK og kopier dataene.

til å skjule detaljdataene du ikke

Dataene grupperes ikke riktig
Merke bare detaljdata for gruppering Når du grupperer rader og kolonner
manuelt, merker du bare detaljradene eller -kolonnene som inngår i gruppen.
Ikke ta med den tilhørende sammendragsraden eller -kolonnen i det merkede
området. Hvis for eksempel rad 6 inneholder totalsummer for dataene i rad 3 til
og med 5, merker du bare rad 3 til og med 5 når du definerer gruppen.
Vise alle data før gruppering
Når du grupperer flere disposisjonsnivåer, er
det best om alle dataene vises. Hvis du grupperer manuelt, bør du kontrollere at
du har merket alle de underordnede sammendragsradene eller -kolonnene samt
de tilhørende detaljdataene. Rad 6 og 10 inneholder for eksempel
delsammendrag for henholdsvis rad 3 til og med 5 og rad 7 til og med 9. Rad 11
inneholder hovedsammendrag. Når du vil gruppere detaljdataene for rad 11,
merker du rad 3 til og med 10.
Endre retning for disposisjonsområde Hvis eller vises ved siden av feil
rad eller kolonne i disposisjonen, må du først vise eventuelle skjulte data, og
deretter merke det disponerte området. Pek på Grupper og disponer på Datamenyen, velg Innstillinger og bekreft at alternativene under Retning er riktige.
Hvis sammendragsradene eller -kolonnene er plassert over eller på venstre side
av de tilhørende detaljradene og -kolonnene, fjerner du merket for Sammendrag

under poster eller Sammendrag til høyre for poster.
Disposisjonssymbolene mangler
1.
2.
3.
4.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Vis.
Merk av for Disposisjonssymboler.
Hvis symbolene fremdeles ikke er synlige eller leselige, bruker du
zoomeboksen på standardverktøylinjen til å endre forstørrelsen til 100 %.
Data er fremdeles skjult etter at disposisjonen er delt opp eller fjernet

Hvis du deler opp grupper eller fjerner en disposisjon når detaljdataene er skjult,
kan detaljradene eller -kolonnene forbli skjult. Du kan vise dataene ved å dra
over de synlige radnumrene eller kolonnebokstavene ved siden av de skjulte
radene og kolonnene. Pek på Rad eller Kolonne på Format-menyen, og velg
deretter Vis.
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Konsolidere data
Du konsoliderer data ved å kombinere verdiene fra flere dataområder. Hvis du
for eksempel har et regneark over utgifter for hvert regionskontor, kan du
konsolidere dataene for å legge alle utgiftene inn i et regnearke for hele
organisasjonen.
Det finnes flere måter å konsolidere data på i Excel. Den mest fleksible måten er
å lage formler som refererer til celler i hvert av dataområdene som skal
kombineres. Formler som refererer til celler i flere regneark, kalles
tredimensjonale formler.
Bruke tredimensjonale formler
Når du bruker 3D-referanser i formler, er det ingen begrensninger med hensyn til
oppsettet av de enkelte dataområdene. Du kan endre konsolideringen akkurat
slik du ønsker. Konsolideringen oppdateres automatisk når dataene i
kildeområdet endres.
Bruke formler til å kombinere data
I følgende eksempel vil formelen i celle
A2 legge til tre tall som er plassert på forskjellige steder i tre forskjellige
regneark.

Legge til data i en konsolidering med 3D-referanser Når alle
kilderegnearkene har samme oppsett, kan du bruke et område av arknavn i 3Dformler. Hvis du vil legge til et nytt regneark i en konsolidering, flytter du bare
arket til det området formelen refererer til.

Konsolidere etter plassering
Konsolider etter plassering når dataene i alle kildeområdene er plassert i samme
rekkefølge og posisjon. Hvis du for eksempel har data fra en serie med regneark
som er opprettet på grunnlag av den samme malen, kan du konsolidere dataene
etter plassering.
Du kan angi at konsolideringen automatisk skal oppdateres når kildedataene
endres, men du vil ikke kunne endre hvilke celler og områder som tas med i
konsolideringen. Eller du kan oppdatere konsolideringen manuelt slik at du kan
endre cellene og områdene som inkluderes.
Konsolidere etter kategori
Konsolider etter kategori når du vil summere et sett med regneark som har
samme rad- og kolonneetiketter, men har dataene ordnet på forskjellige måter.
Denne måten kombinerer data som har like etiketter fra hvert regneark.
Du kan angi at konsolideringen automatisk skal oppdateres når kildedataene
endres, men du vil ikke kunne endre hvilke celler og områder som tas med i
konsolideringen. Eller du kan oppdatere konsolideringen manuelt slik at du kan
endre cellene og områdene som inkluderes.
Andre måter å kombinere data på
Du kan opprette en pivottabellrapport fra flere konsolideringsområder. Denne
måten er lik konsolidering etter kategori, men er mer fleksibel med hensyn til å
omorganisere kategorier.

Vis alt

Konsolidere data
1. Undersøk dataene og bestem deg for om du vil konsolidere dataene med
tredimensjonale referanser i formler, etter plassering eller etter kategori.
Formler Du kan bruke tredimensjonale referanser i formler for alle
typer eller oppsett av data. Denne metoden anbefales.
Plassering Hvis du skal kombinere data fra den samme cellen i alle
områdene, kan du konsolidere etter plassering.
Kategori Hvis du har flere områder med forskjellige oppsett og du skal
konsolidere data fra rader og kolonner som har samsvarende etiketter, kan
du konsolidere etter kategori.
2. Gjør ett av følgende:
Konsolidere data med tredimensjonale referanser eller formler
1. I konsolideringsregnearket kopierer eller skriver du inn etikettene du
vil gi de konsoliderte dataene.
2. Klikk i en celle du vil skal inneholde konsoliderte data.
3. Skriv inn en formel som inneholder en referanse til kildecellene i hvert
regneark som inneholder data du vil konsolidere.
Hvis du for eksempel vil konsolidere dataene i celle B3 i regnearkene
Ark 2 til og med Ark 7, skriver du inn =SUMMER(Ark2:Ark7!B3).
Hvis dataene som skal konsolideres, ligger i forskjellige celler i
forskjellige regneark, skriver du inn denne formelen:
=SUMMER(Ark3!B4; Ark4!A7; Ark5!C5). Hvis du vil legge inn en
referanse, for eksempel Ark3!B4, i en formel uten å skrive den inn,
skriver du inn formelen frem til der referansen skal stå og klikker
arkfanen og deretter cellen.
Konsolidere etter plassering eller kategori
1. Angi dataene som skal konsolideres.

Hvordan?
Kontroller at alle dataområdene er i listeformat: Alle kolonnene
har en etikett i første rad og inneholder lignende data, og det
finnes ingen tomme rader eller kolonner i listen.
Plasser hvert område i et eget regneark. Ikke legg noen av
områdene i regnearket der du skal plassere de konsoliderte
dataene.
Hvis du konsoliderer etter plassering, må du sørge for at alle
områdene har samme oppsett.
Hvis du konsoliderer etter kategori, må du kontrollere at
etikettene for kolonnene eller radene du vil kombinere, har
samme stavemåte og bruk av store og små bokstaver.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Navngi områdene: Merk hele området, velg Navn på Sett innmenyen og deretter Definer. Skriv inn et navn for området.
Klikk cellen øverst til venstre i området der du vil at de konsoliderte
dataene skal vises.
Velg Konsolider på Data-menyen.
I boksen Funksjon velger du summeringsfunksjonen du vil bruke til å
konsolidere dataene.
Velg boksen Referanse, klikk arkfanen for det første området som skal
konsolideres, skriv inn navnet du gav området, og velg Legg til.
Gjenta dette trinnet for hvert område.
Hvis du vil oppdatere konsolideringstabellen automatisk hver gang
data i kildeområdene endres, og du er sikker på at du ikke vil inkludere
andre eller flere områder i konsolideringen senere, merker du av for
Lag koblinger til kildedata.
Hvis du konsoliderer etter plassering, lar du boksene under Bruk
etiketter i være tomme. Rad- og kolonneetikettene i kildeområdene
blir ikke kopiert til konsolideringen. Hvis du vil ha etiketter for de
konsoliderte dataene, kan du kopiere dem fra et av kildeområdene eller
skrive dem inn.
Hvis du konsoliderer etter kategori, merker du avmerkingsboksene
under Bruk etiketter i som angir hvor etikettene er plassert i
kildeområdene. Enten øverste rad, venstre kolonne eller begge.
Eventuelle etiketter som ikke samsvarer med etikettene i de andre

kildeområdene, resulterer i egne rader eller kolonner i konsolideringen.
Obs! Du kan også konsolidere data ved å opprette en pivottabellrapport fra flere
konsolideringsområder.
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Endre en datakonsolidering
Hvis du brukte tredimensjonale referanser eller andre formler til å
konsolidere dataene, kan du endre konsolideringen ved å redigere formlene.
Hvis du brukte kommandoen Konsolider på Data-menyen, kan du endre
konsolideringen på følgende måte:
1. Klikk i cellen øverst til venstre i de konsoliderte dataene.
2. Velg Konsolider på Data-menyen.
Du kan bare endre konsolideringen hvis du ikke tidligere har merket av for
Lag koblinger til kildedata. Hvis du merket av for dette, velger du Lukk,
og lager deretter konsolideringen på nytt.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Legge til et annet kildeområde i konsolideringen
Det nye kildeområdet må ha data i samme posisjoner eller kolonneetiketter
som samsvarer med de i de andre områdene i konsolideringen.
1. Klikk Referanse-boksen.
2. Klikk arkfanen til det første området du vil konsolidere.
3. Skriv navnet du gav til området, eller merk området.
4. Velg Legg til.
Justere størrelsen eller formen på et kildeområde
1. Velg kildeområdet du vil endre, under Alle referanser.
2. Rediger den valgte referansen, i boksen Referanser.
3. Velg Legg til.

Slette et kildeområde fra konsolideringen
1. Velg kildeområdet du vil slette, under Alle referanser.
2. Velg Slett.
Oppdatere konsolideringen automatisk
Obs! Når du har foretatt denne endringen, kan du ikke legge til, endre eller
slette noen av kildeområdene.
Merk av for Lag koblinger til kildedata.
4. Hvis du vil oppdatere konsolideringen med endringene, klikker du OK.
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Feilsøking i forbindelse med
datakonsolidering
Punktene nedenfor gjelder bare for konsolideringer som ble opprettet ved hjelp
av Konsolider-kommandoen på Data-menyen. De gjelder ikke konsolideringer
som ble opprettet ved hjelp av 3D-referanser i formler.
Alle konsolideringer
Kontroller kildeområdereferansene
kildeområdereferansene korrekt.

Kontroller at du har skrevet inn alle

Kontroller summeringsfunksjonen Kontroller at du valgte den riktige
summeringsfunksjonen i dialogboksen Konsolider.
Kontroller konsolideringen Du kan unngå problemer med utformingen av
målområdet ved å merke øvre celle til venstre i området, før du oppretter
konsolideringen. Kontroller at du har tilstrekkelig med celler til høyre for og
under denne cellen for de konsoliderte dataene. Konsolider-kommandoen fyller
ut området etter behov.
Konsolidering etter plassering
Kontroller at hvert kildeområde inneholder det samme området med lignende
data i samme rekkefølge.
Konsolidering etter kategori
Inkluder rad- og kolonneetiketter Kontroller at du har merket av for
Øverste rad eller Venstre kolonne, eller begge, under Bruk etiketter i
dialogboksen Konsolider. Kontroller også at du har inkludert tilsvarende
etiketter i kildeområdene.
Se etter identiske kategorietiketter Kontroller at du angav
kategorietikettene med samme stavemåte og bruk av store og små bokstaver i

alle kildeområdene. Etikettene Årlig gj.snitt og Årlig gjennomsnitt er ulike, og
de konsolideres ikke.
Se etter entydige kategorier Kontroller at eventuelle kategorier du ikke vil
konsolidere, har entydige etiketter som vises i bare ett kildeområde.
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Målsøking
Målsøking er en del av en serie med kommandoer som noen ganger kalles
verktøy for hva-skjer-hvis-analyser. Når du kjenner det ønskede resultatet av en
enkelt formel, men ikke inndataverdien formelen trenger for å bestemme
resultatet, kan du bruke funksjonen Målsøking, som er tilgjengelig ved å velge
Målsøking på Verktøy-menyen. Når du utfører målsøking i Microsoft Excel,
varieres verdien i én bestemt celle inntil en formel som er avhengig av den
cellen, returnerer det ønskede resultatet.

Du kan for eksempel bruke Målsøking for å endre renten i celle B3 trinnvist
inntil betalingsverdien i B4 er lik kr 9 000,00.
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Justere verdien for en celle for å få et
spesifikt resultat for en annen celle
1. Velg Målsøking på Verktøy-menyen.
2. Skriv inn referansen til cellen som inneholder formelen du vil løse, i boksen
Sett celle.
3. Skriv inn resultatet du ønsker, i boksen Til verdi.
4. Skriv inn referansen til cellen som inneholder verdien du vil justere, i
boksen Ved å endre celle. Denne cellen må være referert til av formelen i
cellen du angav i boksen Sett celle.
5. Velg OK.
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Datatabeller
Datatabeller er en del av en serie med kommandoer som noen ganger kalles
verktøy for hva-skjer-hvis-analyser. En datatabell er et celleområde som viser
hvordan endring av visse verdier i formlene har innvirkning på resultatene av
formlene. Datatabeller gir deg en snarvei du kan bruke til å beregne flere
versjoner i én operasjon, og til å vise og sammenligne resultatene av alle de
forskjellige variasjonene sammen på regnearket.
Datatabeller med én variabel Du kan for eksempel bruke en datatabell med
én variabel hvis du vil se hvordan forskjellige renter påvirker et månedlig
avdrag. I følgende eksempel inneholder celle D2 betalingsformelen
=PMT(B3/12,B4,-B5), som refererer til inndatacellen B3.

Datatabeller med to variabler En datatabell med to variabler kan vise
hvordan forskjellige renter og lånebetingelser påvirker avdraget. I følgende
eksempel inneholder celle C2 betalingsformelen =PMT(B3/12,B4,-B5), som
bruker to inndataceller, B3 og B4.

Datatabellberegninger Datatabeller beregnes på nytt når et regneark beregnes
på nytt, selv om de ikke er endret. Hvis du vil at beregningen av et regneark som
inneholder en datatabell, skal gå raskere, kan du endre alternativene for
Beregning slik at regnearket beregnes på nytt automatisk, men ikke datatabeller.
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Legge til en formel i en datatabell
med én variabel
Formler som brukes i datatabeller med én variabel, må referere til den samme
inndatacellen.
1. Gjør ett av følgende:
Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn den nye formelen
i en tom celle til høyre for en eksisterende formel i den øverste
tabellraden.
Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn den nye formelen i en
tom celle under en eksisterende formel i den første kolonnen i tabellen.
2. Merk datatabellen, inkludert kolonnen eller raden som inneholder den nye
formelen.
3. Velg Tabell på Data-menyen.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferansen
for inndatacellen i boksen Innsettingscelle, kolonne.
Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for
inndatacellen, i boksen Innsettingscelle, rad.
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Tømme en datatabell
Tømme en hel tabell
1. Merk hele datatabellen, inkludert alle formler, inndataverdier,
resultatverdier, formater og merknader.
2. Velg Fjern på Rediger-menyen og velg deretter Alt.
Fjerne resultatverdiene fra en datatabell
Obs! Resultatverdiene ligger i en matrise, og du må derfor fjerne alle verdiene.
Hvis du ikke vil fjerne hele datatabellen, må du passe på at du ikke merker
formler og inndataverdier.
1. Merk alle resultatverdiene i datatabellen.
2. Velg Fjern på Rediger-menyen og deretter Innhold.
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Konvertere resultatverdier fra en
datatabell til konstantverdier
1. Merk alle resultatverdiene i datatabellen.
2. Klikk Kopier
på standardverktøylinjen, og merk cellen øverst til venstre
i innlimingsområdet.
3. Klikk pilen ved siden av Lim inn , og velg Verdier.
Obs! Resultatverdiene ligger i en matrise, og du må derfor konvertere alle
verdiene til konstanter.
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Lage en datatabell med én variabel
Datatabeller må lages med én variabel, slik at inndataverdier vises nedover i en
kolonne (kolonneorientert) eller langs en rad (radorientert). Formler som brukes
i en datatabell med én variabel, må referere til en inndatacelle.
1. Skriv inn verdilisten du vil bruke i innsettingscellen, ned en kolonne eller
langs en rad.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn formelen i raden
over den første verdien og én celle til høyre for kolonnen med
verdier. Skriv inn eventuelle andre formler til høyre for den første
formelen.
Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn formelen i kolonnen til
venstre for den første verdien og én celle under raden med verdier.
Hvis du vil bruke flere formler, skriver du dem inn under den første
formelen.
3. Merk celleområdet som inneholder formlene og verdiene du vil endre.
4. Velg Tabell på Data-menyen.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferansen
for inndatacellen i boksen Innsettingscelle, kolonne.
Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for
innsettingscellen, i boksen Innsettingscelle, rad.
Tips!
Du kan legge inn flere formler i en datatabell med én variabel.
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Opprette en datatabell med to
variabler
Datatabeller med to variabler bruker bare én formel med to lister over
inndataverdier. Formlen må referere til to forskjellige innsettingsceller.
1. Skriv inn formelen som refererer til de to innsettingscellene, i en celle i
regnearket.
I eksemplet nedenfor der formelens startverdier skrives inn i celle B3, B4
og B5, skriver du inn formelen =AVDRAG(B3/12;B4;-B5) i celle C2.
2. Skriv inn én liste over inndataverdier i den samme kolonnen, under
formelen.
I eksemplet nedenfor skriver du inn de ulike rentesatsene i celle C3, C4 og
C5.
3. Skriv inn den andre listen i den samme raden, til høyre for formelen.
I eksemplet nedenfor skriver du inn lånebetingelsene (i måneder) i celle D2
og E2.
4. Merk celleområdet som inneholder formelen samt raden og kolonnen med
verdier.
I eksemplet nedenfor merker du området C2:E5.
5. Velg Tabell på Data-menyen.
6. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i raden, i
boksen Innsettingscelle, rad.
I eksemplet nedenfor skriver du inn celle B4, i boksen Innsettingscelle,
rad.
7. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i kolonnen, i
boksen Innsettingscelle, kolonne.

I eksemplet nedenfor skriver du inn celle B3, i boksen Innsettingscelle,
kolonne.
8. Velg OK.
Eksempel
En datatabell med to variabler kan vise hvordan forskjellige renter og
lånebetingelser påvirker avdraget. I følgende eksempel inneholder celle C2
betalingsformelen =AVDRAG(B3/12;B4;-B5), som bruker to innsettingsceller,
B3 og B4.
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Øke beregningshastigheten for et
regneark som inneholder en
datatabell
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Beregning.
2. Velg Automatisk unntatt tabeller.
Obs! Når du velger dette beregningsalternativet, hoppes det over datatabeller
når resten av arbeidsboken blir beregnet på nytt. Hvis du vil beregne
datatabellene på nytt manuelt, merker du formelen og trykker F9.
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Problemløser
Problemløser er en del av en serie med kommandoer som noen ganger kalles
verktøy for hva-skjer-hvis-analyser. Med problemløseren kan du finne en
optimal verdi for en formel i en celle, kalt målcellen, i et regneark.
Problemløseren arbeider med en gruppe celler du angir, som enten direkte eller
indirekte er tilknyttet formelen i målcellen. Disse cellene kalles endringsceller,
og problemløseren justerer verdiene i disse for å komme frem til resultatet du har
angitt i målcelleformelen. Du kan definere begrensninger for å sette grenser for
verdiene problemløseren kan bruke i modellen. Begrensningene kan også
referere til andre celler som påvirker målcelleformelen.
Bruk problemløseren til å bestemme maksimums- eller minimumsverdien for en
celle ved å endre andre celler. Du kan for eksempel endre beløpet for forventet
reklamebudsjett og se hvilken innvirkning det har på det forventede
overskuddsbeløpet.
Eksempel på en problemløservurdering
I eksempelet nedenfor påvirker beløpet som brukes til reklame hvert kvartal,
antall solgte enheter, og dermed indirekte salgsinntekter, de tilknyttede utgiftene
og overskudd. Problemløseren kan justere kvartalsbudsjettet for reklame (cellene
B5:C5) opp til en samlet budsjettbegrensning på kr 200 000 (celle F5) til verdien
for samlet overskudd er så høy som mulig. Verdiene i endringscellene brukes til
å beregne overskuddet for hvert kvartal. De er med andre ord knyttet til formelen
i målcellen F7: =SUMMER(K1 Overskudd: K2 Overskudd).

Justerbare celler
Begrensede celler

Målcelle
Når du har kjørt problemløseren, blir de nye verdiene som følger:

Eksempelregneark i problemløseren
Det ligger en arbeidsbok, Eksempel.xls, som viser forskjellige typer problemer
du kan løse, i mappen Office\Samples.
Du kan bruke eksempelregnearkene i Eksempel.xls som hjelp når du definerer
problemer. Når du vil åpne et av de seks regnearkene Produktblanding,
Transportproblem, Arbeidsskjema, Inntektsmaksimering, Aksjeportefølje eller
Konstruksjonsproblem, åpner du arbeidsboken, klikker arkfanen for regnearket
du vil bruke, og velger Problemløseren på Verktøy-menyen. Målcellen,
endringscellene og begrensningene for regnearket er allerede angitt.
Algoritmer og metoder som brukes i problemløseren
I problemløseren i Microsoft Excel brukes den ikke-lineære
optimaliseringskoden generalisert redusert gradient (GRG2), utviklet av Leon
Lasdon ved University of Texas i Austin og Allan Waren ved Cleveland State
University.
For lineære problemer og heltallsproblemer brukes simpleksmetoden med
begrensninger for variablene og "branch-and-bound-metoden" utviklet av John
Watson og Dan Fylstra, Frontline Systems, Inc. Hvis du vil ha mer informasjon
om de interne løsningsprosessene som brukes i problemløseren, kan du kontakte:
Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Webområde: http://www.frontsys.com
E-post: info@frontsys.com
Enkelte deler av programkoden for Problemløseren i Microsoft Excel har
opphavsrett for 1990, 1991, 1992 og 1995 ved Frontline Systems, Inc. Andre

deler har opphavsrett for 1989 ved Optimal Methods, Inc.
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Legge til, endre eller slette en
begrensning i problemløseren
1. Velg Problemløseren på Verktøy-menyen.
Problemløseren ikke er tilgjengelig på Verktøy-menyen, må du laste inn
tilleggsprogrammet Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. Legge til eller endre begrensninger.
Hvordan?
Legge til en begrensning
1. Klikk Legg til under Begrensninger i dialogboksen Problemløseren:
parametere.
2. Skriv inn referansen til eller navnet på celleområdet du vil begrense
verdiene i, i boksen Cellereferanse.
3. Velg operatoren (<=, =, >=, Helt eller Bin) som beskriver forholdet
mellom hver celle og begrensningen. Hvis du velger Helt, vises
"heltall" i boksen Begrensning. Hvis du velger Bin, vises "binær" i
boksen Begrensning.

4. Skriv inn et tall, en cellereferanse, et navn eller en formel i boksen
Begrensning.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en, velger du
Legg til.
Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til dialogboksen
Problemløseren: parametere, velger du OK.
Obs!
Du kan bruke forholdene Helt og Bin bare i begrensninger for
endringsceller.
Når du har merket av for Anta lineær modell i dialogboksen
Alternativer, finnes det ingen grenser for antall begrensninger. I ikkelineære problemer kan hver justerbar celle ha opptil 100
begrensninger, i tillegg til grenser, og heltallsbegrensninger på
variablene.
Endre eller slette en begrensning
1. Velg den begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen
Begrensninger.
2. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.
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Endre måten Problemløseren finner
løsninger på
1. Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
Hvis kommandoen Problemløser ikke er tilgjengelig på Verktøy-menyen,
må du installere tillegget Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. Velg Alternativer i dialogboksen Problemløseren: parametere.
3. Angi ett eller flere av følgende alternativer i dialogboksen Alternativer:
Løsningstid og gjentakelser
1. Skriv inn antall sekunder du vil tillate som løsningstid, i boksen Maks.
tid.
2. Skriv inn det høyeste antall gjentakelser du vil tillate, i boksen
Gjentakelser.
Obs! Hvis løsningsprosessen når den maksimale tidsgrensen eller det
maksimale antall gjentakelser før Problemløseren finner en løsning, vises
dialogboksen Vis prøveløsning.
Nøyaktighetsgrad

Skriv inn nøyaktighetsgraden du ønsker, i boksen Presisjon. Jo lavere
tall, jo høyere presisjon.
Toleranse for heltall
Skriv inn feilprosenten du vil tillate i løsningen, i boksen Toleranse.
Tilnærmingsgrad
Skriv inn hvor stor relativ endring du vil tillate i de fem siste
gjentakelsene før Problemløseren stopper ved en løsning, i boksen
Konvergens. Jo lavere tall, jo mindre relativ endring er tillatt.
Obs! Du kan bruke knappen Hjelp i dialogboksen hvis du vil ha mer
informasjon om andre alternativer.
4. Velg OK.
5. Velg Løs eller Lukk i dialogboksen Problemløseren: parametere.

Vis alt

Opprette en Problemløser-rapport
1. Definer og løs et problem.
Hvordan?
1. Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
2. Hvis kommandoen Problemløser ikke er tilgjengelig på Verktøymenyen, må du installere tillegget Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen
Tilgjengelige tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og
velg OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
3. Skriv inn en cellereferanse eller et navn for målcellen i boksen
Målcelle. Målcellen må inneholde en formel.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så høy som mulig,
velger du Maks.
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så lav som mulig,
velger du Min.
Hvis du vil at målcellen skal justeres til en bestemt verdi, velger
du Verdi og skriver inn den ønskede verdien i boksen.
5. Skriv inn navnet eller referansen for hver justerbare celle i boksen
Endringsceller, og skill referanser som ikke ligger ved siden av
hverandre, med semikolon. De justerbare cellene må være direkte eller

indirekte koblet til målcellen. Du kan angi opptil 200 justerbare celler.
6. Hvis du vil la Problemløseren foreslå justerbare celler automatisk på
grunnlag av målcellen, velger du Automatisk.
7. Angi eventuelle begrensninger du vil bruke, i boksen Begrensninger.
Hvordan?
Legge til en begrensning
1. Klikk Legg til under Begrensninger i dialogboksen
Problemløseren: parametere.
2. Skriv inn referansen til eller navnet på celleområdet du vil
begrense verdiene i, i boksen Cellereferanse.
3. Velg operatoren (<=, =, >=, Helt eller Bin) som beskriver
forholdet mellom hver celle og begrensningen. Hvis du velger
Helt, vises "heltall" i boksen Begrensning. Hvis du velger Bin,
vises "binær" i boksen Begrensning.
4. Skriv inn et tall, en cellereferanse, et navn eller en formel i
boksen Begrensning.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en,
velger du Legg til.
Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til
dialogboksen Problemløseren: parametere, velger du OK.
Obs!
Du kan bruke forholdene Helt og Bin bare i begrensninger for
endringsceller.
Når du har merket av for Anta lineær modell i dialogboksen
Alternativer, finnes det ingen grenser for antall begrensninger. I

ikke-lineære problemer kan hver justerbar celle ha opptil 100
begrensninger, i tillegg til grenser, og heltallsbegrensninger på
variablene.
Endre eller slette en begrensning
1. Velg den begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen
Begrensninger.
2. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.
8. Velg Problemløser, og gjør ett av følgende:
Hvis du vil beholde løsningsverdiene i regnearket, velger du
Behold løsningen i dialogboksen Problemløseren: resultater.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige dataene, velger du
Gjenopprett opprinnelige verdier.
Tips!
Du kan avbryte løsningsprosessen ved å trykke ESC. Regnearket
beregnes på nytt med de siste verdiene som er funnet for de justerbare
cellene.
2. Hvis Problemløseren finner en løsning, kan du velge en rapporttype i
boksen Rapporter og deretter velge OK.
Rapporten opprettes i et nytt regneark i arbeidsboken.

Vis alt

Definere og løse et problem ved hjelp
av Problemløseren
1. Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
2. Hvis kommandoen Problemløser ikke er tilgjengelig på Verktøy-menyen,
må du installere tillegget Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
3. Skriv inn en cellereferanse eller et navn for målcellen i boksen Målcelle.
Målcellen må inneholde en formel.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så høy som mulig, velger
du Maks.
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så lav som mulig, velger
du Min.
Hvis du vil at målcellen skal justeres til en bestemt verdi, velger du
Verdi og skriver inn den ønskede verdien i boksen.
5. Skriv inn navnet eller referansen for hver justerbare celle i boksen
Endringsceller, og skill referanser som ikke ligger ved siden av hverandre,
med semikolon. De justerbare cellene må være direkte eller indirekte koblet
til målcellen. Du kan angi opptil 200 justerbare celler.

6. Hvis du vil la Problemløseren foreslå justerbare celler automatisk på
grunnlag av målcellen, velger du Automatisk.
7. Angi eventuelle begrensninger du vil bruke, i boksen Begrensninger.
Hvordan?
Legge til en begrensning
1. Klikk Legg til under Begrensninger i dialogboksen Problemløseren:
parametere.
2. Skriv inn referansen til eller navnet på celleområdet du vil begrense
verdiene i, i boksen Cellereferanse.
3. Velg operatoren (<=, =, >=, Helt eller Bin) som beskriver forholdet
mellom hver celle og begrensningen. Hvis du velger Helt, vises
"heltall" i boksen Begrensning. Hvis du velger Bin, vises "binær" i
boksen Begrensning.
4. Skriv inn et tall, en cellereferanse, et navn eller en formel i boksen
Begrensning.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en, velger du
Legg til.
Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til dialogboksen
Problemløseren: parametere, velger du OK.
Obs!
Du kan bruke forholdene Helt og Bin bare i begrensninger for
endringsceller.
Når du har merket av for Anta lineær modell i dialogboksen
Alternativer, finnes det ingen grenser for antall begrensninger. I ikkelineære problemer kan hver justerbar celle ha opptil 100
begrensninger, i tillegg til grenser, og heltallsbegrensninger på

variablene.
Endre eller slette en begrensning
1. Velg den begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen
Begrensninger.
2. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.
8. Velg Problemløser, og gjør ett av følgende:
Hvis du vil beholde løsningsverdiene i regnearket, velger du Behold
løsningen i dialogboksen Problemløseren: resultater.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige dataene, velger du
Gjenopprett opprinnelige verdier.
Tips!
Du kan avbryte løsningsprosessen ved å trykke ESC. Regnearket beregnes
på nytt med de siste verdiene som er funnet for de justerbare cellene.

Laste inn en problemmodell for
problemløseren
Før du laster inn et problem, må du tidligere ha lagret en modell.
1.
2.
3.
4.

Velg Problemløseren på Verktøy-menyen.
Velg Alternativer i dialogboksen Problemløseren: parametere.
Velg Hent modell i dialogboksen Alternativer.
Legg inn referansen til hele celleområdet som inneholder problemmodellen.

Tilbakestille til standardinnstillingene
for problemløseren
1. Velg Problemløseren på Verktøy-menyen.
2. Hvis du vil tilbakestille alle innstillingene til de opprinnelige verdiene,
velger du Tilbakestill alt.

Vis alt

Lagre en Problemløserproblemmodell
1. Definer og løs et problem.
Hvordan?
1. Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
Hvis kommandoen Problemløser ikke er tilgjengelig på Verktøymenyen, må du installere tillegget Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen
Tilgjengelige tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og
velg OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. Skriv inn en cellereferanse eller et navn for målcellen i boksen
Målcelle. Målcellen må inneholde en formel.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så høy som mulig,
velger du Maks.
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så lav som mulig,
velger du Min.
Hvis du vil at målcellen skal justeres til en bestemt verdi, velger
du Verdi og skriver inn den ønskede verdien i boksen.
4. Skriv inn navnet eller referansen for hver justerbare celle i boksen

Endringsceller, og skill referanser som ikke ligger ved siden av
hverandre, med semikolon. De justerbare cellene må være direkte eller
indirekte koblet til målcellen. Du kan angi opptil 200 justerbare celler.
Hvis du vil la Problemløseren foreslå justerbare celler automatisk på
grunnlag av målcellen, velger du Automatisk.
5. Angi eventuelle begrensninger du vil bruke, i boksen Begrensninger.
Hvordan?
Legge til en begrensning
1. Klikk Legg til under Begrensninger i dialogboksen
Problemløseren: parametere.
2. Skriv inn referansen til eller navnet på celleområdet du vil
begrense verdiene i, i boksen Cellereferanse.
3. Velg operatoren (<=, =, >=, Helt eller Bin) som beskriver
forholdet mellom hver celle og begrensningen. Hvis du velger
Helt, vises "heltall" i boksen Begrensning. Hvis du velger Bin,
vises "binær" i boksen Begrensning.
4. Skriv inn et tall, en cellereferanse, et navn eller en formel i
boksen Begrensning.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en,
velger du Legg til.
Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til
dialogboksen Problemløseren: parametere, velger du OK.
Merknader
Du kan bruke forholdene Helt og Bin bare i begrensninger for
endringsceller.
Når du har merket av for Anta lineær modell i dialogboksen
Alternativer, finnes det ingen grenser for antall begrensninger. I
ikke-lineære problemer kan hver justerbar celle ha opptil 100
begrensninger, i tillegg til grenser, og heltallsbegrensninger på

variablene.
Endre eller slette en begrensning
1. Velg den begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen
Begrensninger.
2. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.
6. Velg Problemløser, og gjør ett av følgende:
Hvis du vil beholde løsningsverdiene i regnearket, velger du
Behold løsningen i dialogboksen Problemløseren: resultater.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige dataene, velger du
Gjenopprett opprinnelige verdier.
Tips!

2.
3.
4.
5.

Du kan avbryte løsningsprosessen ved å trykke ESC. Regnearket beregnes
på nytt med de siste verdiene som er funnet for de justerbare cellene.
Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
Velg Alternativer.
Velg Lagre modell.
Skriv inn referansen til den første cellen i et loddrett område med tomme
celler der du vil plassere problemmodellen.
Tips!

Du kan lagre de siste, merkede områdene i dialogboksen Problemløseren:
parametere sammen med et regneark ved å velge Lagre på Fil-menyen. Du kan
også definere mer enn ett problem for et regneark ved hjelp av Lagre modell
hvis du vil lagre problemene enkeltvis.

Vis alt

Lagre verdier for justerbare celler i
Problemløseren som et scenario
1. Definer et problem.
Hvordan?
1. Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
Hvis kommandoen Problemløser ikke er tilgjengelig på Verktøymenyen, må du installere tillegget Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen
Tilgjengelige tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og
velg OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. Skriv inn en cellereferanse eller et navn for målcellen i boksen
Målcelle. Målcellen må inneholde en formel.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så høy som mulig,
velger du Maks.
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så lav som mulig,
velger du Min.
Hvis du vil at målcellen skal justeres til en bestemt verdi, velger
du Verdi og skriver inn den ønskede verdien i boksen.
4. Skriv inn navnet eller referansen for hver justerbare celle i boksen

Endringsceller, og skill referanser som ikke ligger ved siden av
hverandre, med semikolon. De justerbare cellene må være direkte eller
indirekte koblet til målcellen. Du kan angi opptil 200 justerbare celler.
Hvis du vil la Problemløseren foreslå justerbare celler automatisk på
grunnlag av målcellen, velger du Automatisk.
5. Angi eventuelle begrensninger du vil bruke, i boksen Begrensninger.
Hvordan?
Legge til en begrensning
1. Klikk Legg til under Begrensninger i dialogboksen
Problemløseren: parametere.
2. Skriv inn referansen til eller navnet på celleområdet du vil
begrense verdiene i, i boksen Cellereferanse.
3. Velg operatoren (<=, =, >=, Helt eller Bin) som beskriver
forholdet mellom hver celle og begrensningen. Hvis du velger
Helt, vises "heltall" i boksen Begrensning. Hvis du velger Bin,
vises "binær" i boksen Begrensning.
4. Skriv inn et tall, en cellereferanse, et navn eller en formel i
boksen Begrensning.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en,
velger du Legg til.
Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til
dialogboksen Problemløseren: parametere, velger du OK.
Merknader
Du kan bruke forholdene Helt og Bin bare i begrensninger for
endringsceller.
Når du har merket av for Anta lineær modell i dialogboksen
Alternativer, finnes det ingen grenser for antall begrensninger. I
ikke-lineære problemer kan hver justerbar celle ha opptil 100
begrensninger, i tillegg til grenser, og heltallsbegrensninger på

variablene.
Endre eller slette en begrensning
1. Velg den begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen
Begrensninger.
2. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.
6. Velg Problemløser, og gjør ett av følgende:
Hvis du vil beholde løsningsverdiene i regnearket, velger du
Behold løsningen i dialogboksen Problemløseren: resultater.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige dataene, velger du
Gjenopprett opprinnelige verdier.
Tips!
Du kan avbryte løsningsprosessen ved å trykke ESC. Regnearket beregnes
på nytt med de siste verdiene som er funnet for de justerbare cellene.
2. Velg Lagre scenario i dialogboksen Problemløseren: resultater.
3. Skriv inn et navn for scenariet i boksen Scenarionavn.
Tips!
Hvis du vil vise ulike sett med verdier for justerbare celler du har lagret,
viser du hvert enkelt scenario.
Hvis du vil opprette et scenario uten å lagre Problemløser-løsningen, eller
uten å vise resultatet i regnearket, må du lagre scenariet i dialogboksen
Problemløseren: resultater og velge Gjenopprett opprinnelige verdier.

Vis alt

Gå trinnvis gjennom prøveløsningene
i Problemløseren
1. Definer et problem.
Hvordan?
1. Velg Problemløser på Verktøy-menyen.
2. Hvis kommandoen Problemløser ikke er tilgjengelig på Verktøymenyen, må du installere tillegget Problemløser.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen
Tilgjengelige tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og
velg OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
3. Skriv inn en cellereferanse eller et navn for målcellen i boksen
Målcelle. Målcellen må inneholde en formel.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så høy som mulig,
velger du Maks.
Hvis du vil at verdien i målcellen skal være så lav som mulig,
velger du Min.
Hvis du vil at målcellen skal justeres til en bestemt verdi, velger
du Verdi og skriver inn den ønskede verdien i boksen.
5. Skriv inn navnet eller referansen for hver justerbare celle i boksen

Endringsceller, og skill referanser som ikke ligger ved siden av
hverandre, med semikolon. De justerbare cellene må være direkte eller
indirekte koblet til målcellen. Du kan angi opptil 200 justerbare celler.
6. Hvis du vil la Problemløseren foreslå justerbare celler automatisk på
grunnlag av målcellen, velger du Automatisk.
7. Angi eventuelle begrensninger du vil bruke, i boksen Begrensninger.
Hvordan?
Legge til en begrensning
1. Klikk Legg til under Begrensninger i dialogboksen
Problemløseren: parametere.
2. Skriv inn referansen til eller navnet på celleområdet du vil
begrense verdiene i, i boksen Cellereferanse.
3. Velg operatoren (<=, =, >=, Helt eller Bin) som beskriver
forholdet mellom hver celle og begrensningen. Hvis du velger
Helt, vises "heltall" i boksen Begrensning. Hvis du velger Bin,
vises "binær" i boksen Begrensning.
4. Skriv inn et tall, en cellereferanse, et navn eller en formel i
boksen Begrensning.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil godta begrensningen og legge inn enda en,
velger du Legg til.
Hvis du vil godta begrensningen og gå tilbake til
dialogboksen Problemløseren: parametere, velger du OK.
Obs!
Du kan bruke forholdene Helt og Bin bare i begrensninger for
endringsceller.

Når du har merket av for Anta lineær modell i dialogboksen
Alternativer, finnes det ingen grenser for antall begrensninger. I
ikke-lineære problemer kan hver justerbar celle ha opptil 100
begrensninger, i tillegg til grenser, og heltallsbegrensninger på
variablene.
Endre eller slette en begrensning
1. Velg den begrensningen du vil endre eller slette, i dialogboksen
Begrensninger.
2. Klikk Endre og gjør forandringene, eller klikk Slett.
8. Velg Problemløser, og gjør ett av følgende:
Hvis du vil beholde løsningsverdiene i regnearket, velger du
Behold løsningen i dialogboksen Problemløseren: resultater.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige dataene, velger du
Gjenopprett opprinnelige verdier.
Tips!
Du kan avbryte løsningsprosessen ved å trykke ESC. Regnearket
beregnes på nytt med de siste verdiene som er funnet for de justerbare
cellene.
2. Velg Alternativer i dialogboksen Problemløseren: parametere.
3. Merk av for Vis gjentakelsesresultater i dialogboksen Alternativer hvis
du vil vise verdiene for hver prøveløsning, og velg deretter OK.
4. Velg Løs i dialogboksen Problemløseren: parametere.
5. I dialogboksen Vis prøveløsning gjør du ett av følgende:
Hvis du vil avbryte løsningsprosessen og vise dialogboksen
Problemløseren: resultater, velger du Stopp.
Hvis du vil fortsette løsningsprosessen og vise neste prøveløsning,
velger du Fortsett.

Vis alt

Feilsøking i problemløseren
Problemløseren stopper før den har funnet en løsning.
Problemløseren kan stoppe før den har nådd en løsning av én av følgende
grunner:
Du avbrøt løsningsprosessen.
Du valgte Vis gjentakelsesresultater i dialogboksen Alternativer før du
valgte Løs.
Du valgte Stopp mens du gikk trinnvis gjennom gjentakelsene eller da
maksimal tid eller høyeste antall gjentakelser ble nådd.
Du merket av for Anta lineær modell i dialogboksen Alternativer, mens
problemet er ikke-lineært.
Verdien i Målcelle i dialogboksen Problemløseren: parametere økes eller
reduseres uten grenser.
Du må gi problemløseren mer tid til å finne en løsning. Juster innstillingene
for Maks. tid, Gjentakelser eller Toleranse.
For problemer med heltallsbegrensninger må du redusere
toleranseinnstillingene i dialogboksen Alternativer slik at problemløseren
kan finne en bedre heltallsløsning.
Du må redusere konvergensinnstillingene for ikke-lineære problemer i
dialogboksen Alternativer, slik at problemløseren kan fortsette å søke etter
en løsning når verdien i målcellen endres langsomt.
Du må merke av for alternativet Bruk automatisk skalering i
dialogboksen Alternativer fordi noen av inndataverdiene er flere
størrelsesordener fra hverandre, eller fordi inndata- og utdataverdiene ligger
flere størrelsesordener fra hverandre.
Når problemløseren stopper, vises en fullføringsmelding i dialogboksen
Problemløseren: resultater. Velg Behold løsningen eller Gjenopprett
opprinnelige verdier, gjør de endringene du ønsker, og prøv på nytt.
De justerbare cellene og begrensningen eller målcellene har forskjellige
størrelsesordener.

Når verdiene i endringscellene og begrensningscellene eller målcellene avviker
med mer enn noen få størrelsesordener, merker du av for Bruk automatisk
skalering i dialogboksen Alternativer. Før du velger Løs i dialogboksen
Problemløseren: parametere må du passe på at startverdiene i endringscellene
er i samme størrelsesorden som de som forventes som sluttverdier for ikkelineære problemer.
Jeg fikk ikke løsningen jeg forventet.
For ikke-lineære problemer kan det være nyttig å forsøke forskjellige startverdier
for endringscellene, spesielt hvis problemløseren har funnet en løsning som er
vesentlig forskjellig fra det du ventet. Du kan også redusere løsningstiden ved å
stille inn endringscellene til verdier du tror er nærmere de optimale.
I lineære modeller (det vil si når du har merket av for Anta lineær modell i
dialogboksen Alternativer) påvirker ikke startverdiene i endringscellene
sluttverdiene eller løsningstiden.
Løsningen som ble funnet av problemløseren, var forskjellig fra det forrige
resultatet.
Problemløseren viser følgende melding: "Problemløseren har kommet til
gjeldende løsning. Alle begrensningene er oppfylt." Den relative endringen i
målcellen er mindre enn innstillingen Sammenfall i dialogboksen Alternativer
for de fem siste prøveløsningene. Hvis du legger inn en mindre verdi i
Konvergens, vil problemløseren forsøke å finne en bedre løsning, men det vil ta
lengre tid.
Problemløseren klarer ikke å finne en optimal løsning.
Nedenfor vises fullføringsmeldinger som vises i problemløseren.
Kan ikke forbedre gjeldende løsning. Alle begrensninger er oppfylt.
Det er bare funnet en tilnærmet løsning, men gjentakelsene av prosessen gir ikke
et bedre sett verdier enn de som vises. Enten er det ikke mulig å oppnå større
nøyaktighet, eller så er presisjonsinnstillingen for lav. Forsøk å endre
presisjonsinnstillingen til et høyere tall i dialogboksen Alternativer og kjør

problemløseren på nytt.
Du valgte å stoppe da maksimumstiden ble nådd.
Maksimumstiden har utløpt uten at det er funnet en tilfredsstillende løsning.
Hvis du vil lagre verdiene som er funnet så langt og spare fremtidig
omberegningstid, velger du Behold løsningen eller Lagre scenario.
Du valgte å stoppe da det maksimale antall gjentakelser ble nådd.
Det maksimale antall gjentakelser er nådd uten at det er funnet en
tilfredsstillende løsning. Det kan hjelpe å øke antall gjentakelser, men dette
avhenger av problemet. Hvis du vil lagre verdiene som er funnet så langt og
spare fremtidig omberegningstid, velger du Behold løsningen eller Lagre
scenario.
Målcelleverdiene konvergerer ikke.
Verdien for målcellen økes (eller reduseres) uten grenser, selv om alle
begrensninger er oppfylt. Du kan ha utelatt én eller flere begrensninger da du
satte opp problemet. Undersøk verdiene i regnearket for å se hvordan løsningen
avviker, undersøk begrensningene og kjør problemløseren på nytt.
Problemløseren fant ingen mulige løsninger.
Problemløseren klarte ikke å finne en prøveløsning som oppfyller alle
begrensningene, innenfor de angitte presisjonskravene. Det er sannsynlig at
begrensningene ikke stemmer overens. Kontroller at det ikke er feil i
begrensningsformlene eller i valget av begrensninger.
Problemløseren ble stoppet av brukeren.
Du klikket Stopp i dialogboksen Vis prøveløsning enten da løsningsprosessen
ble avbrutt eller da du gikk trinnvis gjennom prøveløsningen.
Vilkårene for å anta lineær modell er ikke oppfylt.
Du merket av for Anta lineær modell, men de siste beregningene gir verdier

som ikke passer til den lineære modellen. Løsningen er ikke gyldig for
regnearkformlene. Hvis du vil undersøke om problemet er ikke-lineært, merker
du av for Bruk automatisk skalering og kjør problemløseren på nytt. Hvis du
ser denne meldingen igjen, må du fjerne merket for Anta lineær modell og
kjøre problemløseren på nytt.
Problemløseren fant en feilverdi i en av målcellene eller i en av
begrensningscellene.
Én eller flere formler gir en feilverdi i den siste beregningen. Finn mål- eller
begrensningscellen som inneholder feilen, og endre formelen slik at den gir den
riktige numeriske verdien.
Du skrev inn et ugyldig navn eller en ugyldig formel i dialogboksen Legg til
begrensning eller Endre begrensning, eller du skrev inn "heltall" eller "binær" i
boksen Begrensning. Hvis du vil begrense en verdi til heltall, velger du Helt i
listen over sammenligningsoperatorer. Hvis du vil angi en binær begrensning,
velger du Bin.
Det er ikke nok tilgjengelig minne til å løse det problemet.
Problemløseren kunne ikke tildeles nok minne. Lukk noen filer eller
programmer og prøv på nytt.
En annen utgave av Microsoft Excel Solver.dll kjøres. Prøv igjen senere.
Mer enn én Microsoft Excel-økt kjøres, og i en økt brukes Solver.dll. Solver.dll
kan bare brukes i én økt av gangen.
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Scenarier
Scenarier er en del av en serie med kommandoer som noen ganger kalles verktøy
for hva-skjer-hvis-analyser. Et scenario er et sett med verdier som Microsoft
Excel lagrer og kan erstatte automatisk i regnearket. Du kan bruke scenarier til å
forutse resultatet av en regnearkmodell. Du kan opprette og lagre forskjellige
grupper med verdier i et regneark og deretter bytte til et av disse nye scenariene
for å vise forskjellige resultater.
Opprette scenarier Hvis du for eksempel vil lage et budsjett, men ikke er
sikker på inntektene, kan du definere ulike verdier for inntekten, og deretter
bytte mellom scenariene for å utføre hva-hvis-analyser.

I eksemplet ovenfor, kan du gi scenariet navnet Verste scenario, angi verdien i
celle B1 til kr 50 000, og angi verdien i celle B2 til kr 13 200.

Du kan gi det andre scenariet navnet Beste scenario, og endre verdien i B1 til kr
150 000 og B2 til kr 26 000.
Sammendragsrapporter Hvis du vil sammenligne flere scenarier, kan du
lage en rapport som lager et sammendrag over dem på samme side. Scenariene
kan vises side ved side i rapporten, eller i en pivottabellrapport.

Vis alt

Opprette et scenario
1.
2.
3.
4.

Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
Velg Legg til.
I boksen Scenarionavn skriver du inn et navn for scenariet.
Skriv inn referansen til cellene du vil endre, i boksen Endringsceller.
Obs! Hvis du vil ta vare på de opprinnelige verdiene for endringscellene,
oppretter du et scenario som bruker de opprinnelige celleverdiene, før du
oppretter scenarier som endrer verdiene.

5. Velg alternativene du vil bruke, under Beskyttelse.
6. Velg OK.
7. Skriv inn verdiene du vil bruke i endringscellene, i dialogboksen
Scenarioverdier.
8. Velg OK for å lage scenariet.
9. Hvis du vil lage flere scenarier, velger du Legg til på nytt og gjentar
trinnene i fremgangsmåten. Når du er ferdig med å lage scenarier, velger du
OK og deretter Lukk i dialogboksen Scenariobehandling.

Vis alt

Lage en sammendragsrapport
1.
2.
3.
4.

Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
Velg Sammendrag.
Velg Scenariosammendrag eller Scenario-pivottabell.
Skriv inn referansen til de cellene som refererer til celler med verdier som
endres av scenariene, i boksen Resultatceller. Hvis du skriver inn flere
referanser, skiller du dem med komma.

Obs! Du trenger ikke resultatceller for å lage en sammendragsrapport for
scenarier, men du trenger dem for å lage en pivottabellrapport for scenarier.

Vis alt

Slette et scenario
1. Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
2. Merk scenariet du vil slette, og velg deretter Slett.

Vis alt

Vise et scenario
Når du viser et scenario, endrer du verdiene i cellene som er lagret som en del av
scenariet.
1. Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
2. Klikk navnet til scenariet du vil vise.
3. Velg Vis.

Vis alt

Redigere et scenario
Hvis du beholder det opprinnelige navnet på scenariet etter at du har gjort
endringer i det, vil de nye verdiene for endringsceller erstatte verdiene i det
opprinnelige scenariet.
1.
2.
3.
4.

Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
Klikk navnet på scenariet du vil redigere, og velg deretter Rediger.
Foreta endringene du vil gjøre.
Skriv inn verdiene du vil bruke i endringscellene, i dialogboksen
Scenarioverdier.
5. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil lagre endringene, velger du OK.
Hvis du vil gå tilbake til dialogboksen Scenariobehandling uten å
endre det gjeldende scenariet, velger du Avbryt.

Vis alt

Flette scenarier fra et annet regneark
Det er enklere å flette scenarier når alle hva-skjer-hvis-modellene i regnearkene
er identiske. Alle endrende celler i kilderegnearket må referere til de tilsvarende
endrende cellene i det aktive regnearket. Microsoft Excel kopierer alle
scenariene i kildearket til det aktive regnearket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpne alle arbeidsbøker som inneholder scenariene du vil flette.
Bytt til regnearket der du vil flette scenariene.
Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
Velg Flett.
Klikk et arbeidsboknavn i boksen Bok.
Klikk navnet på regnearket som inneholder scenariene du vil flette, i boksen
Ark, og velg deretter OK.
7. Gjenta denne prosessen hvis du vil flette scenarier fra flere regneark.

Vis alt

Hindre endringer i et scenario
1.
2.
3.
4.

Velg Scenarier på Verktøy-menyen.
I boksen Scenarier merker du scenariet.
Velg Rediger.
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil forhindre at andre foretar endringer i scenariene, merker du
av for Forhindre endringer.
Hvis du vil fjerne et scenario fra listen i dialogboksen
Scenariobehandling, merker du av for Skjul.

5.
6.
7.
8.

Velg OK.
Velg OK i dialogboksen Scenarioverdier, og velg deretter Lukk.
Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt regneark.
Merk av for Beskytt regneark og innholdet i låste celler, og kontroller at
det ikke er merket av for Redigere scenarier.

Obs! Du kan legge til scenarier i et beskyttet regneark, men du kan ikke
redigere eller slette eksisterende scenarier før du har fjernet merket for
Forhindre endringer i dialogboksen Rediger scenario. Du kan redigere verdier
i endringscellene i regnearket, hvis cellene ikke er låst.

Vis alt

Bruke skjemaer

I Microsoft Excel kan du arbeide med flere typer skjemaer. Du kan bruke
skjemaer som følger med Excel, til å legge inn data i lister i områder eller i andre
databaser. Du kan utforme skjemaer som kan brukes til utskrift eller online, blant
annet skjemaer du kan åpne i Excel og skjemaer du kan legge ut på en webside.
Du kan bruke en Excel-arbeidsbok, et annet program eller en annen database når
du skal samle inn og ordne data i eletroniske skjemaer.
Innebygde skjemaer for Excel-data Du kan vise et dataskjema for områder
eller lister i et Excel regneark som gjør det mulig å legge inn nye data, finne
rader basert på celleinnhold, oppdatere data og slette rader fra området eller
listen.
Ferdige skjemaer for vanlige forretningsoppgaver Med Excel følger
Regnearkmaler: ferdige maler som kan være en hjelp når du skal lage
reiseregninger, fakturaer og innkjøpsordre. Disse malene gjør det også mulig å
lagre informasjon som er lagt inn i skjemaer, i en database.
Utforme egne skjemaer i Excel Du kan lage Excel-skjemaer til utskrift eller
til bruk online. Elektroniske skjemaer kan inneholde kontroller, for eksempel
alternativknapper og rullegardinlister. Du kan beskytte elektroniske skjemaer
slik at andre bare kan legge inn data i bestemte celler, og du kan bekrefte data
slik at brukerne bare kan legge inn datatyper som passer i skjemaet. Du kan
gjøre elektroniske skjemaer tilgjengelige fra Excel, på websider eller fra
Microsoft Visual Basic for Applications-programmer (VBA).

Vis alt

Dataoppføringsskjemaer
I Microsoft Excel finner du følgende skjematyper du kan bruke til å skrive inn
data i et regnearkområde:
Dataskjemaer
Det kan genereres et innebygd dataskjema for området. Dataskjemaet viser alle
kolonneetikettene i en enkelt dialogboks, med en tom plass ved siden av hver
etikett der du kan fylle inn dataene for kolonnen. Du kan legge inn nye data,
finne rader basert på celleinnholdet, oppdatere eksisterende data og slette rader
fra området.
Du bruker et dataskjema når det er nok med et enkelt skjema som viser
kolonnene, og du ikke trenger avanserte eller egendefinerte funksjoner. Det er
enklere å legge inn data i dataskjemaer enn det er å skrive på tvers av kolonnene
når du har et bredt område med flere kolonner enn det er plass til på skjermen
samtidig.
Regnearkskjemaer
Hvis du trenger et avansert eller spesielt dataoppføringsskjema, kan du opprette
et regneark eller en mal som kan brukes som et skjema, og deretter tilpasse
regnearkskjemaet slik at det oppfyller kravene dine. Du kan for eksempel
opprette et utgiftsrapportskjema som personer kan fylle ut elektronisk eller på et
utskrevet skjema.
Bruk denne metoden når du vil ha fleksible løsninger når du skal egendefinere
skjemaet. Regnearkskjemaer er spesielt nyttige når du vil bruke individuelle
kopier av skjemaene som kan skrives ut. Du kan opprette et
dataoppføringsprogram ved hjelp av Microsoft Visual Basic Editor hvis du vil
holde dataene borte fra skjemaene i et Excel-område.

Vis alt

Kontroller: Når bør du bruke
ActiveX-kontroller og kontroller på
skjemaverktøylinjen

Kontroller er grafikkobjekter som du plasserer i et skjema for å vise eller
registrere data, utføre en handling eller gjøre skjemaet lettere å lese. Disse
objektene inkluderer tekstbokser, listebokser, alternativknapper,
kommandoknapper og flere. Kontroller er alternativer eller knapper en bruker
kan velge eller klikke for å kjøre makroer eller webskript.
Microsoft Excel bruker to typer kontroller. ActiveX-kontroller kan brukes i de
fleste situasjoner og fungerer sammen med makroer i Microsoft Visual Basic for
Applications (VBA) og webskript. Kontroller på skjemaverktøylinjen er
kompatible med tidligere versjoner av Excel, til og med Excel versjon 5.0, og
kan brukes i XLM-makroark.
Om ActiveX-kontroller
Når bør de brukes
Bruk ActiveX-kontroller for de fleste elektroniske
skjemaer, spesielt når du vil styre forskjellige hendelser som forekommer når
kontrollen brukes. Du kan for eksempel legge til en listebokskontroll i et
regneark, og deretter skrive en makro som utfører forskjellige handlinger
avhengig av alternativet brukeren velger fra listen.
Hva kan kontrollene gjøre ActiveX-kontroller ligner kontroller i
programmeringsspråk som Microsoft Visual Basic, og er de samme kontrollene
som du kan legge til i egendefinerte skjemaer i Visual Basic Editor. Når du setter
inn en ActiveX-kontroll i et regneark, skriver du en makrokode som refererer til

ID-nummeret til kontrollen, i motsetning til en makro som kjøres når du klikker
kontrollen. Når noen bruker kontrollen i skjemaet, blir koden kjørt for å
behandle eventuelle hendelser som forekommer.
Hva kan ikke kontrollene gjøre Du kan ikke bruke ActiveX-kontroller i
diagramark eller XLM-makroark. I disse tilfellene bruker du kontrollene på
skjemaverktøylinjen. Hvis du vil knytte til en makro som skal kjøres direkte fra
en kontroll, bruker du en kontroll på skjemaverktøylinjen.
ActiveX-kontroller i egendefinerte løsninger ActiveX-kontroller har
egenskaper du kan endre. Du kan for eksempel angi utseendet på pekeren når en
bruker peker på kontrollen. Du kan skrive makroer som gir respons på hendelser
som er knyttet til ActiveX-kontroller. Du kan bruke ActiveX-kontroller i Excelskjemaer og i skjemaer og dialogbokser i VBA-programmer.
ActiveX-kontroller på websider I Excel-skjemaer og -data som du skal
legge ut på weben, kan du inkludere ActiveX-kontroller og skrive Webskript (i
stedet for makrokode) som kjøres når kontrollen blir brukt i webleseren. Du kan
skrive skriptene i VBScript eller JavaScript i Excel ved hjelp av Microsoft
Skriptredigering.
Hvor finner du kontrollene Kontrollverktøykassen er en verktøylinje som
gir tilgang til ActiveX-kontroller. Noen av disse kontrollene ligner på
kontrollene på skjemaverktøylinjen, mens andre, som veksleknapper og
bildekontroller, er ikke tilgjengelige fra skjemaverktøylinjen.
Kontrollverktøykassen inneholder også egendefinerte ActiveX-kontroller som
installeres av andre programmer, for eksempel videokontrollen som installeres
av Microsoft Internet Explorer.
Om kontroller på skjemaverktøylinjen
Når bør de brukes
Bruk en kontroll på skjemaverktøylinjen når du vil spille
inn alle makroene for et skjema, men ikke vil skrive eller endre makrokode i
VBA. Du kan også bruke kontrollene på skjemaverktøylinjen i diagramark.
Hva kan kontrollene gjøre Disse kontrollene er utformet for bruk i
regnearkskjemaer som andre brukere fyller ut fra Microsoft Excel. Du kan knytte
en eksisterende makro til en kontroll eller skrive eller spille inn en ny makro.
Kontrollen kjører makroen når noen bruker kontrollen i skjemaet.

Hva kan ikke kontrollene gjøre Kontroller på skjemaverktøylinjen kan ikke
brukes til å styre hendelser på samme måte som du kan med ActiveX-kontroller.
Du kan heller ikke bruke kontroller på skjemaverktøylinjen til å kjøre
webskript på websider.
Hvor finner du kontrollene

Kontroller finner du på skjemaverktøylinjen.
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Legge til en kontroll fra
skjemaverktøylinjen
1. Hvis du vil at kontrollen skal kjøre en eksisterende makro, åpner du
arbeidsboken som inneholder makroen.
2. Klikk regnearket du vil sette kontrollen inn i.
3. Hvis du vil vise skjemaverktøylinjen, velger du først Verktøylinjer på Vismenyen og deretter Skjema.
4. Klikk kontrollen du vil legge til.
5. Klikk regnearket på det stedet du vil plassere kontrollen.
6. Dra kontrollen til du får den størrelsen du vil ha.
7. Gjør ett av følgende:
Tilordne en eksisterende makro
Hvis du setter inn en knapp, velger du makroen du vil kjøre når du
klikker knappen, i boksen Makronavn.
Hvis du legger til en kontroll som ikke er en knapp, klikker du
kontrollen med høyre museknapp og velger Tilordne makro på
hurtigmenyen. Velg den makroen du ønsker.
Registrere eller skrive en ny makro
Hvis makroen ikke eksisterer, klikker du Registrer i dialogboksen
Tilordne makro hvis du vil registrere en ny makro, eller du kan klikke
Ny og åpne en modul i Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)
der du kan skrive makroen.
8. Høyreklikk kontrollen, klikk Rediger tekst, og sett inn teksten for
kontrollen. Når du er ferdig, høyreklikker du kontrollen og klikker Avslutt
tekstredigering.
9. Angi kontrollegenskaper.

Hvordan?
Høyreklikk kontrollen, velg Formater kontroll, og velg deretter kategorien
Kontroll. Etiketter og knapper har ikke egenskaper.
Etikett Tekst som gir informasjon om en kontroll, eller regnearket
eller skjemaet.
Redigeringsboks Ikke tilgjengelig i Microsoft Excel-arbeidsbøker.
Denne kontrollen følger med slik at du kan arbeide med dialogark i
Microsoft Excel versjon 5.0.
Gruppeboks Grupper som er relatert til kontroller, for eksempel
alternativknapper eller avmerkingsbokser.
Egenskaper for gruppebokser
3D-skyggelegging
effekt.

Viser gruppen med en tredimensjonal, skyggelagt

Knapp Kjører en makro når du klikker den.
Avmerkingsboks Slår et alternativ på eller av. Du kan merke mer enn
én avmerkingsboks samtidig i et ark eller en gruppe.
Egenskaper for avmerkingsbokser
Verdi Bestemmer status for avmerkingsboksen, det vil si om den er
(merket), merket er fjernet (fjernet) eller ingen av delene (blandet).
Cellekobling En celle som returnerer statusen for avmerkingsboksen.
Hvis du har merket avmerkingsboksen, inneholder boksen Cellekobling
den logiske verdien SANN. Hvis avmerkingsboksen ikke er merket,
inneholder cellen USANN. Hvis status i avmerkingsboksen er blandet,
vises feilverdien #I/T i cellen. Hvis den koblede cellen er tom, tolkes
merkingen i avmerkingsboksen som USANN.
3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.

Viser avmerkingsboksen med en tredimensjonal,

Alternativknapp Velger ett av en gruppe alternativer som finnes i
en gruppeboks. Bruk alternativknapper bare for å tillate én av flere
muligheter.
Egenskaper for alternativknapper
Verdi Bestemmer opprinnelig status for alternativknappen, det vil si om
den er (merket) eller (ikke merket).
Cellekobling Returnerer tallet til den valgte alternativknappen i gruppen
med alternativer (den første alternativknappen er nummer 1). Bruk samme
Cellekobling-celle for alle alternativer i en gruppe. Deretter kan du bruke
det returnerte tallet i en formel eller makro for å svare på det valgte
alternativet.
Hvis du for eksempel oppretter et personalskjema med en alternativknapp
som heter Heltid og en annen som heter Deltid, kan du koble begge
alternativknappene til celle C1. Formelen nedenfor viser "Heltid" hvis du
har valgt den første alternativknappen, eller "Deltid" hvis du har valgt den
andre:
=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.
Liste

Viser alternativknappen med en tredimensjonal,

Viser en elementliste.

Egenskaper for lister
Inndataområde
vises i listen.

Referanse til området som inneholder verdiene som

Cellekobling Returnerer nummeret på elementet som er valgt i listen
(det første elementet på listen er 1). Du kan bruke dette tallet i en formel
eller makro for å returnere det faktiske elementet fra inndataområdet.
Hvis for eksempel en liste er koblet til celle C1, og inndataområdet for
listen er D10:D15, returnerer formelen nedenfor verdien fra området

D10:D15 basert på valget i listen:
=INDEX(D10:D15,C1)

Utvalgstype Angir hvordan elementer kan velges fra listen. Hvis du
setter utvalgstype til Flere eller Utvide, ignoreres cellen som er angitt i
boksen Cellekobling.
3D-skyggelegging
effekt.

Viser listen med en tredimensjonal, skyggelagt

Kombinasjonsboks
En rullegardinliste. Elementet som er valgt fra
listen, vises i tekstboksen.
Egenskaper for kombinasjonsbokser
Inndataområde Referanse til området som inneholder verdiene som
vises i rullegardinlisten.
Cellekobling Returnerer nummeret på elementet som er valgt i
kombinasjonsboksen (det første elementet på listen er 1). Du kan bruke
dette tallet i en formel eller makro for å returnere det faktiske elementet fra
inndataområdet.
Hvis for eksempel en kombinasjonsboks er koblet til celle C1, og
inndataområdet for listen er D10:D15, returnerer formelen nedenfor verdien
fra området D10:D15 basert på valget i listen:
=INDEX(D10:D15,C1)

Rullegardinlinjer

Angir antall linjer som vises i rullegardinlisten.

3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.

Viser kombinasjonsboksen med en tredimensjonal,

Kombinasjonsliste Ikke tilgjengelig i Microsoft Excel-arbeidsbøker.
Denne kontrollen følger med slik at du kan arbeide med dialogark i
Microsoft Excel versjon 5.0.
Kombinasjonsrulleliste

Ikke tilgjengelig i Microsoft Excel-

arbeidsbøker. Denne kontrollen følger med slik at du kan arbeide med
dialogark i Microsoft Excel versjon 5.0.
Rullefelt Ruller gjennom en liste med verdier når du klikker
rullepilene eller drar en rulleboks. Du kan forflytte deg over en side med
verdier ved å klikke mellom rulleboksen og en rullepil.
Egenskaper for rullefelt
Gjeldende verdi

Den relative plasseringen av rulleboksen i rullefeltet.

Minimumsverdi Plasseringen nærmest toppen av det loddrette
rullefeltet eller lengst til venstre på det vannrette rullefeltet.
Maksimumsverdi Plasseringen nederst på det loddrette rullefeltet eller
den høyre enden på det vannrette rullefeltet.
Endringsverdi
en av endene.

Avstanden rulleboksen beveger seg når du klikker pilen i

Sideendring
Avstanden rulleboksen beveger seg når du klikker mellom
rulleboksen og en av rullepilene.
Cellekobling Returnerer gjeldende posisjon for rulleboksen. Dette tallet
kan brukes i en formel eller makro for å svare på plasseringen av
rulleboksen.
3D-skyggelegging
effekt.

Viser rullefeltet med en tredimensjonal, skyggelagt

Spinner Øker eller reduserer en verdi. Hvis du vil øke verdien,
klikker du opp-pilen, og hvis du vil redusere verdien, klikker du ned-pilen.
Spinneregenskaper
Gjeldende verdi
av tillatte verdier.

Den relative plasseringen til spinneren innen området

Minimumsverdi

Den laveste tillatte verdien for spinneren.

Maksimumsverdi
Endringsverdi
pilene.

Den høyeste tillatte verdien for spinneren.
Mengden spinneren øker eller reduseres når du klikker

Cellekobling Returnerer spinnerens gjeldende plassering. Dette tallet
kan brukes i en formel eller makro for å returnere den faktiske verdien du
vil spinneren skal velge.
3D-skyggelegging
effekt.

Viser spinneren med en tredimensjonal, skyggelagt

Tips!
En kontroll i et regneark kan bare starte en makro når regnearket er aktivt. Hvis
du ønsker en knapp som er tilgjengelig i alle arbeidsbøker eller regneark, kan du
tilordne en makro som startes med en verktøylinjeknapp.

Vis alt

Legge til en ActiveX-kontroll
1. Åpne regnearket der du vil legge til en ActiveX-kontroll.
2. Vis kontrollverktøykassen ved å velge Verktøylinjer på Vis-menyen og
deretter Kontrollverktøykasse.
3. Klikk kontrollen du vil legge til.
4. Klikk regnearket på det stedet du vil plassere kontrollen.
5. Dra kontrollen til du får den størrelsen du vil ha.
6. Hvis du skal legge til en avmerkingsboks, tekstboks, kommandoknapp,
alternativknapp, listeboks, kombinasjonsboks, veksleknapp eller etikett,
skriver du inn teksten du vil vise på kontrollen.
Hvordan?
1. Høyreklikk kontrollen.
2. Pek på navnet på objektet på hurtigmenyen (for eksempel
Avmerkingsboks).
3. Velg Rediger.
4. Rediger og skriv inn teksten.
5. Når du er ferdig, trykker du ESC.
7. Angi egenskapene for kontrollen ved å høyreklikke kontrollen og deretter
velge Egenskaper på hurtigmenyen.
Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene, trykker du F1 i
dialogboksen Egenskaper for å vise Hjelp for Microsoft Visual Basic for
Microsoft Forms.
8. Gjør ett av følgende:
Legge til makrokode i Visual Basic for en kontroll som skal brukes i
Excel
1. Høyreklikk kontrollen og velg deretter Vis kode på hurtigmenyen.
2. Skriv inn makrokoden i Visual Basic-redigering.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver makrokode, se
Hjelp for Visual Basic.
3. Avslutt ved å velge Lukk og gå tilbake til Microsoft Excel på Filmenyen.
Legge til et webskript for en kontroll som skal brukes på en webside
1. Klikk hvor som helst i dataene i regnearket som skal brukes på
websiden.
2. Velg Makro på Verktøy-menyen, og deretter Microsoft
Skriptredigering.
3. Skriv inn skriptet i Skriptredigering, og bruk kontroll-IDen til å
håndtere hendelser for kontrollen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utvikler webskript,
velger du ønsket alternativ på Hjelp-menyen i vinduet
Skriptredigering.
4. Du går tilbake til Excel fra Skriptredigering ved å velge Avslutt på
Fil-menyen.
9. Hvis du vil avslutte utformingsmodus og aktivere ActiveX-kontrollen,
velger du Gå ut av utformingsmodus .

Vis alt

Endre en kontroll
Microsoft Excel har to forskjellige typer kontroller som du kan endre på ulike
måter: ActiveX-kontroller og kontroller fra skjemaverktøylinjen.
1. Finn ut hvilken type kontroll du har, ved å høyreklikke på kontrollen du vil
endre.
Hvis det ikke blir vist noen hurtigmeny, eller hvis hurtigmenyen inneholder
kommandoen Egenskaper, er kontrollen en ActiveX-kontroll.
Hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen Tilordne makro, er
kontrollen en kontroll på skjemaverktøylinjen.
2. Avhengig av hvilken type kontroll du arbeider med, gjør du ett av følgende:
Endre en ActiveX-kontroll
1. Vis kontrollverktøykassen ved å velge Verktøylinjer på Vis-menyen
og deretter Kontrollverktøykasse.
2. Velg Utformingsmodus .
3. Høyreklikk kontrollen, og velg deretter Egenskaper på hurtigmenyen.
Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene, trykker du F1 i
dialogboksen Egenskaper for å vise Hjelp for Microsoft Visual Basic
for Microsoft Forms.
4. Når du er ferdig med å endre kontrollen, velger du Gå ut av
utformingsmodus .
Endre kontroller på skjemaverktøylinjen
1. Velg Formater kontroll på hurtigmenyen, og velg deretter kategorien
Kontroll.
2. Angi kontrollegenskaper.

Hvordan?
Høyreklikk kontrollen, velg Formater kontroll, og velg deretter
kategorien Kontroll.
Nedenfor vises skjemaverktøylinjens kontroller og deres egenskaper.
Etiketter og knapper har ikke egenskaper.
Etikett Tekst som gir informasjon om en kontroll, eller
regnearket eller skjemaet.
Redigeringsboks
Ikke tilgjengelig i Microsoft Excelarbeidsbøker. Denne kontrollen følger med slik at du kan arbeide med
dialogark i Microsoft Excel versjon 5.0.
Gruppeboks Grupper som er relatert til kontroller, for eksempel
alternativknapper eller avmerkingsbokser.
Egenskaper for gruppebokser
3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.
Knapp

Viser gruppen med en tredimensjonal,

Kjører en makro når du klikker den.

Avmerkingsboks
Slår et alternativ på eller av. Du kan merke
mer enn én avmerkingsboks samtidig i et ark eller en gruppe.
Egenskaper for avmerkingsbokser
Verdi Bestemmer status for avmerkingsboksen, det vil si om den er
(merket), merket er fjernet (fjernet) eller ingen av delene (blandet).
Cellekobling En celle som returnerer statusen for
avmerkingsboksen. Hvis du har merket avmerkingsboksen, inneholder
boksen Cellekobling den logiske verdien SANN. Hvis
avmerkingsboksen ikke er merket, inneholder cellen USANN. Hvis
status i avmerkingsboksen er blandet, vises feilverdien #I/T i cellen.
Hvis den koblede cellen er tom, tolkes merkingen i avmerkingsboksen

som USANN.
3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.

Viser avmerkingsboksen med en tredimensjonal,

Alternativknapp Velger ett av en gruppe alternativer som
finnes i en gruppeboks. Bruk alternativknapper bare for å tillate én av
flere muligheter.
Egenskaper for alternativknapper
Verdi Bestemmer opprinnelig status for alternativknappen, det vil
si om den er (merket) eller (ikke merket).
Cellekobling Returnerer tallet til den valgte alternativknappen i
gruppen med alternativer (den første alternativknappen er nummer 1).
Bruk samme Cellekobling-celle for alle alternativer i en gruppe.
Deretter kan du bruke det returnerte tallet i en formel eller makro for å
svare på det valgte alternativet.
Hvis du for eksempel oppretter et personalskjema med en
alternativknapp som heter Heltid og en annen som heter Deltid, kan
du koble begge alternativknappene til celle C1. Formelen nedenfor
viser "Heltid" hvis du har valgt den første alternativknappen, eller
"Deltid" hvis du har valgt den andre:
=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.
Liste

Viser alternativknappen med en tredimensjonal,

Viser en elementliste.

Egenskaper for lister
Inndataområde
som vises i listen.

Referanse til området som inneholder verdiene

Cellekobling Returnerer nummeret på elementet som er valgt i
listen (det første elementet på listen er 1). Du kan bruke dette tallet i en

formel eller makro for å returnere det faktiske elementet fra
inndataområdet.
Hvis for eksempel en liste er koblet til celle C1, og inndataområdet for
listen er D10:D15, returnerer formelen nedenfor verdien fra området
D10:D15 basert på valget i listen:
=INDEX(D10:D15,C1)

Utvalgstype Angir hvordan elementer kan velges fra listen. Hvis
du setter utvalgstype til Flere eller Utvide, ignoreres cellen som er
angitt i boksen Cellekobling.
3D-skyggelegging
effekt.

Viser listen med en tredimensjonal, skyggelagt

Kombinasjonsboks
En rullegardinliste. Elementet som er valgt
fra listen, vises i tekstboksen.
Egenskaper for kombinasjonsbokser
Inndataområde Referanse til området som inneholder verdiene
som vises i rullegardinlisten.
Cellekobling Returnerer nummeret på elementet som er valgt i
kombinasjonsboksen (det første elementet på listen er 1). Du kan
bruke dette tallet i en formel eller makro for å returnere det faktiske
elementet fra inndataområdet.
Hvis for eksempel en kombinasjonsboks er koblet til celle C1, og
inndataområdet for listen er D10:D15, returnerer formelen nedenfor
verdien fra området D10:D15 basert på valget i listen:
=INDEX(D10:D15,C1)

Rullegardinlinjer

Angir antall linjer som vises i rullegardinlisten.

3D-skyggelegging
Viser kombinasjonsboksen med en
tredimensjonal, skyggelagt effekt.

Kombinasjonsliste Ikke tilgjengelig i Microsoft Excelarbeidsbøker. Denne kontrollen følger med slik at du kan arbeide med
dialogark i Microsoft Excel versjon 5.0.
Kombinasjonsrulleliste Ikke tilgjengelig i Microsoft Excelarbeidsbøker. Denne kontrollen følger med slik at du kan arbeide med
dialogark i Microsoft Excel versjon 5.0.
Rullefelt Ruller gjennom en liste med verdier når du klikker
rullepilene eller drar en rulleboks. Du kan forflytte deg over en side
med verdier ved å klikke mellom rulleboksen og en rullepil.
Egenskaper for rullefelt
Gjeldende verdi
rullefeltet.

Den relative plasseringen av rulleboksen i

Minimumsverdi Plasseringen nærmest toppen av det loddrette
rullefeltet eller lengst til venstre på det vannrette rullefeltet.
Maksimumsverdi Plasseringen nederst på det loddrette rullefeltet
eller den høyre enden på det vannrette rullefeltet.
Endringsverdi Avstanden rulleboksen beveger seg når du klikker
pilen i en av endene.
Sideendring
Avstanden rulleboksen beveger seg når du klikker
mellom rulleboksen og en av rullepilene.
Cellekobling Returnerer gjeldende posisjon for rulleboksen. Dette
tallet kan brukes i en formel eller makro for å svare på plasseringen av
rulleboksen.
3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.

Viser rullefeltet med en tredimensjonal,

Spinner Øker eller reduserer en verdi. Hvis du vil øke verdien,
klikker du opp-pilen, og hvis du vil redusere verdien, klikker du nedpilen.

Spinneregenskaper
Gjeldende verdi Den relative plasseringen til spinneren innen
området av tillatte verdier.
Minimumsverdi
Maksimumsverdi
Endringsverdi
klikker pilene.

Den laveste tillatte verdien for spinneren.
Den høyeste tillatte verdien for spinneren.
Mengden spinneren øker eller reduseres når du

Cellekobling Returnerer spinnerens gjeldende plassering. Dette
tallet kan brukes i en formel eller makro for å returnere den faktiske
verdien du vil spinneren skal velge.
3D-skyggelegging
skyggelagt effekt.

Viser spinneren med en tredimensjonal,

3. Du kan fjerne merkehåndtakene når du er ferdig med å endre
kontrollen ved å klikke i en celle i regnearket.

Vis alt

Opprette en dialogboks
Det er to måter du kan opprette en dialogboks i Microsoft Excel på:
Opprett et skjema på et regneark og bruk kontroller til å få skjemaet til å se
ut og virke som en dialogboks. Excel har ikke noe spesialverktøy for
redigering av dialogbokser.
Opprett dialogboksen i Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Visual Basic.

Vis alt

Lage en makro for en ActiveXkontroll
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver makroer, se Hjelp for
Visual Basic.
1. Vis kontrollverktøykassen ved å velge Verktøylinjer på Vis-menyen og
deretter Kontrollverktøykasse.
2. Velg Utformingsmodus .
3. Høyreklikk kontrollen og velg deretter Vis kode på hurtigmenyen.
4. Skriv en ny makro eller endre en eksisterende makro i Visual Basicredigering.
5. Når du har skrevet makroen, velger du Lukk og gå tilbake til Microsoft
Excel på Fil-menyen.
6. Når du kontrollen er ferdig utformet, velger du Gå ut av utformingsmodus
.
Tips!
Hvis du vil utforme et skjema for bruk på en webside i stedet for i Microsoft
Excel eller et Visual Basic-program, bruker du et webskript i stedet for en makro
til å automatisere kontrollen.

Vis alt

Lage et elektronisk eller trykt skjema
eller et webskjema
1. Klikk Ny .
2. Slett eventuelle ark du ikke skal bruke ved å klikke hver enkelt arkfane, og
deretter velge Slett ark på Rediger-menyen.
3. Legg til spørsmål, etiketter, instruksjoner og annen tekst du vil vise på
skjemaet.
4. Legg til formler for eventuelle beregninger du vil ha på skjemaet.
5. Formater skjemaet, slik at det ser ut slik du ønsker. Følgende typer
formatering i Microsoft Excel er særlig nyttig i skjemaer:
Endre skrift, farger, justering og tekstbryting
Endre cellestørrelse, -farge og -kantlinjer
Skjule rutenett
Slå sammen celler
Legge til linjer, grafikk og arkbakgrunner
6. Legg til de funksjonene du vil ha med for å gjøre ferdig skjemaet:
Trykt skjema
1. Forhåndsvis skjemaet.
2. Angi utskriftsalternativer.
3. Skriv ut skjemaet.
Elektronisk skjema som skal brukes som webside
1. Legg til kontroller som avmerkingsbokser og alternativknapper.
2. Lag webskripts for å automatisere kontrollene.
3. Lagre skjemaet som en webside
Elektronisk skjema som skal brukes i Excel
1. Legg til kontroller som avmerkingsbokser og alternativknapper.
2. Legg til regler for datavalidering.
3. Legg til rullegardinlister for datavalidering.

4. Beskytt områder du ikke vil ha endret.
5. Lagre skjemaet som en mal
6. Gjør malen tilgjengelig over nettverket ved å lagre den i en delt mappe
på nettverket.
Elektronisk skjema som skal brukes i et Microsoft Visual Basic for
Applications-program.
1. Legg til kontroller som avmerkingsbokser og alternativknapper.
2. Lag makroer for å automatisere kontrollene.

Vis alt

Flytte eller endre størrelsen på en
kontroll
Microsoft Excel har to forskjellige typer kontroller som du kan flytte og endre
størrelse på, på ulike måter, nemlig ActiveX-kontroller og kontroller fra
skjemaverktøylinjen.
1. Finn ut hvilken type kontroll du har ved å høyreklikke på kontrollen du vil
endre.
Hvis det ikke blir vist noen hurtigmeny eller hvis hurtigmenyen inneholder
kommandoen Egenskaper, er kontrollen en ActiveX-kontroll.
Hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen Tilordne makro, er
kontrollen en kontroll på skjemaverktøylinjen.
2. Avhengig av hvilken type kontroll du arbeider med, gjør du ett av følgende:
Flytte eller endre størrelsen på en ActiveX-kontroll
1. Vis kontrollverktøykassen ved å velge Verktøylinjer på Vis-menyen
og deretter Kontrollverktøykasse.
2. Velg Utformingsmodus .
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Flytte kontrollen Dra den til et annet sted. Hvis du vil justere
kontrollen til rutenettet, holder du ALT nede mens du drar kontrollen.
Endre størrelse på kontrollen

Dra i et av skaleringshåndtakene:

Hvis du vil beholde proporsjonene på kontrollen, holder du nede
SKIFT mens du drar i et skaleringshåndtak i hjørnet av kontrollen.

Angi om endringer i underliggende celler påvirker kontrollen
Hvis du vil endre hvordan kontrollen endrer størrelse eller flyttes når
cellene under den endrer størrelse eller flyttes, høyreklikker du
kontrollen, velger Formater kontroll, og deretter kategorien
Egenskaper.
4. Når du er ferdig med å endre kontrollen, velger du Gå ut av
utformingsmodus .
Flytte eller endre størrelse på en kontroll på skjemaverktøylinjen
1. Gjør ett eller flere av følgende:
Flytte kontrollen Dra den til et annet sted. Hvis du vil justere
kontrollen til rutenettet, holder du ALT nede mens du drar kontrollen.
Endre størrelse på kontrollen

Dra i et av skaleringshåndtakene:

Hvis du vil beholde proporsjonene på kontrollen, holder du nede
SKIFT mens du drar i et skaleringshåndtak i hjørnet av kontrollen
Angi om endringer i underliggende celler påvirker kontrollen
Hvis du vil endre hvordan kontrollen endrer størrelse eller flyttes når
cellene under den endrer størrelse eller flyttes, høyreklikker du
kontrollen, velger Formater kontroll, deretter kategorien
Egenskaper, og velger deretter alternativet du vil bruke under
Objektplassering.
2. Du kan fjerne håndtakene når du er ferdig med å endre kontrollen ved
å klikke i en celle i regnearket.

Vis alt

Kontrolltyper og -egenskaper
Hvis du vil avgjøre om en kontroll er en ActiveX-kontroll eller en kontroll på
skjemaverktøylinjen, kan du høyreklikke kontrollen. Hvis det ikke blir vist noen
hurtigmeny, eller hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen Egenskaper, er
kontrollen en ActiveX-kontroll. Hvis hurtigmenyen inneholder kommandoen
Tilordne makro, er kontrollen en kontroll på skjemaverktøylinjen.
ActiveX-kontroller
Hvis du vil angi egenskapene for ActiveX-kontroller og få mer informasjon om
disse kontrollene og de tilgjengelige egenskapene for hver kontroll, se Hjelp for
Visual Basic.
Avmerkingsboks
Et alternativ du kan slå på eller av ved å merke av eller
fjerne merkingen i boksen. Du kan merke mer enn én avmerkingsboks i et ark
om gangen.
Tekstboks

En boks der du kan skrive inn tekst.

Kommandoknapp
Alternativknapp
gruppe alternativer.
Liste

En knapp som starter en handling når du trykker den.
En knapp du bruker til å merke ett alternativ fra en

En boks som inneholder en elementliste.

Kombinasjonsboks
En tekstboks med rullegardinliste. Du kan enten
merke et valg fra listen, eller skrive inn din egen oppføring i boksen.
Veksleknapp En knapp som forblir nedtrykket når du klikker den, og
som blir frigitt når du klikker den på nytt.
Spinnerknapp En knapp som kan knyttes til en celle eller en tekstboks.
Hvis du vil øke en verdi, klikker du opp-pilen og hvis du vil redusere en verdi,
klikker du ned-pilen.

Rullefelt En kontroll som ruller gjennom en liste med verdier når du
klikker rullepilene eller drar rulleboksen. Du kan forflytte deg over en side med
verdier ved å klikke mellom rulleboksen og en rullepil.
Etikett Tekst som settes inn i et regneark eller et skjema for å gi
informasjon om en kontroll, et regneark eller et skjema.
En kontroll som bygger inn et bilde i et skjema.

Bilde

Flere kontroller

En liste over flere ActiveX-kontroller.

Kontroller på skjemaverktøylinjen
Hvis du vil angi egenskaper for en eksisterende kontroll, kan du høyreklikke
kontrollen, velge Formater kontroll, og deretter kategorien Kontroll. Etiketter
og knapper har ikke egenskaper.
Etikett
skjema.

Tekst som gir informasjon om en kontroll, et regnearket eller et

Redigeringsboks
Ikke tilgjengelig i Microsoft Excel-arbeidsbøker.
Denne kontrollen er tilgjengelig for at du skal kunne arbeide med Excel versjon
5.0 dialogark.
Gruppeboks Grupperer kontroller som hører sammen, for eksempel
alternativknapper eller avmerkingsbokser.
Gruppeboksegenskaper
3D skyggelegging
Knapp

Viser gruppeboksen med en tredimensjonal skyggeeffekt.

Kjører en makro når du klikker den.

Avmerkingsboks
Skrur et alternativ av eller på. Flere avmerkingsbokser
kan være merket samtidig i et ark eller en gruppe.
Egenskaper for avmerkingsbokser
Verdi

Bestemmer en avmerkingsboks status, altså om den er merket, eller

om merkingen er fjernet eller ingen av delene blandet.
Cellekobling En celle som returnerer avmerkingsboksens status. Hvis du har
merket avmerkingsboksen, vises SANN i boksen Cellekobling. Hvis
avmerkingsboksen er tom, inneholder cellen USANN. Hvis status i
avmerkingsboksen er blandet, vises feilverdien #I/T i cellen.
3D skyggelegging
skyggeeffekt.

Viser avmerkingsboksen med en tredimensjonal

Alternativknappen Velger en av en gruppe alternativer fra en
gruppeboks. Bruk alternativknapper for å tillate ett av flere alternativer.
Egenskaper for alternativknapper
Verdi Bestemmer status for alternativknappen, det vil si om den er merket
eller om merkingen er fjernet.
Cellekobling Returnerer nummeret på den valgte alternativknappe i
alternativgruppen. (Den første alternativknappen er nummer 1). Bruk samme
Cellekoblings-celle for alle alternativene i en gruppe. Deretter kan du bruke det
returnerte nummeret i en formel eller en makro for å svare på det valgte
alternativet.
Hvis du for eksempel oppretter et personalskjema med en alternativknapp som
heter Heltid og en annen som heter Deltid, kan du koble begge
alternativknappene til celle C1. Formelen nedenfor viser "Heltid" hvis du har
valgt den første alternativknappen, eller "Deltid" hvis du har valgt den andre:
=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

3D skyggelegging
skyggeeffekt.
Liste

Viser alternativknappen med en tredimensjonal

Viser en liste over elementer.

Listeegenskaper
Inndataområde
vises i listen.

Referanse til området som inneholder verdiene som skal

Cellekobling Returnerer nummeret på elementet som er merket i listen. (Det
første elementet er nummer 1). Du kan bruke dette tallet i en formel eller en
makro for å returnere selve elementet fra inndataområdet.
Hvis for eksempel en liste er koblet til celle C1, og inndataområdet for listen er
D10:D15, returnerer formelen nedenfor verdien fra området D10:D15 basert på
valget i listen:
=INDEX(D10:D15,C1)

Type utvalg
Angir hvordan elementer kan velges fra listen. Hvis du setter
utvalgstype til Flere eller Utvide, ignoreres cellen som er angitt i boksen
Cellekobling.
3D skyggelegging

Viser listen med en tredimensjonal skyggeeffekt.

Kombinasjonsboks
En rullegardinsliste. Det elementet som velges fra
listen, vises i tekstboksen.
Egenskaper for kombinasjonsboks
Inndataområde Referanse til området som inneholder verdier som skal vises
i rullegardinlisten.
Cellekobling Returnerer nummeret på elementer som velges i
kombinasjonsboksen (det første elementet er nummer 1). Dette nummeret kan
brukes i en formel eller en makro for å returnere selve elementet fra
inndataområdet.
Hvis for eksempel en kombinasjonsboks er koblet til celle C1, og
inndataområdet for listen er D10:D15, returnerer formelen nedenfor verdien fra
området D10:D15 basert på valget i listen:
=INDEX(D10:D15,C1)

Rullegardinlinjer

Angir antall linjer som vises i rullegardinlisten.

3D skyggelegging
skyggeeffekt.

Viser kombinasjonsboksen med en tredimensjonal

Kombinasjonslisteredigering Ikke tilgjengelig i Microsoft Excelarbeidsbøker. Denne kontrollen er tilgjengelig for at du skal kunne arbeide med
Excel versjon 5.0 dialogark.
Redigering av kombinasjonsrullegardnliste Ikke tilgjengelig i
Microsoft Excel-arbeidsbøker. Denne kontrollen er tilgjengelig for at du skal
kunne arbeide med Excel versjon 5.0 dialogark.
Rullefelt Ruller gjennom en liste med verdier når du klikker rullepilene
eller drar rulleboksen. Du kan forflytte deg over en side med verdier ved å klikke
mellom rulleboksen og en rullepil.
Rulleboksegenskaper
Gjeldende verdi

Den relative plasseringen av rulleboksen i rullefeltet.

Minimumsverdi Plasseringen av rullefeltet nærmest topen av det loddrette
rullelfeltet eller lengst til venstre på det vannrette rullefeltet.
Maksimumsverdi Plasseringen av rulleboksen nederst på det loddrette
rullefeltet eller den venstre enden på det vannrette rullefeltet.
Endringsverdi
enden.

Avstanden rulleboksen beger seg når du klikker en av pilene i

Sideendring
Avstanden rulleboksen beveger seg når du klikker mellom
rulleboksen og en av rullepilene.
Cellekobling Returnerer gjeldende plassering for rulleboksen. Dette tallet
kan brukes i en formel eller en makro for å svare på plasseringen av rulleboksen.
3D skyggelegging

Viser rulleboksen med en tredimensjonal skyggeeffekt.

Verdisettingsboks
Øker eller reduserer en verdi. Hvis du vil øke verdien,
klikker du opp-pilen og hvis du vil redusere verdien, klikker du ned-pilen.
Egenskaper for verdisettingsboks
Gjeldende verdi

Den relative plasseringen av verdisettingsboksen innenfor

området av godkjente verdier.
Minimumsverdi
Maksimumsverdi

Den laveste tillatte verdien for verdisettingsboksen.
Den høyeste tillatte verdien for verdisettingsboksen.

Endringsverdi Verdien på endringen når du klikker pilene på
verdisettingsboksen.
Cellekobling Returnerer verdiboksens gjeldende plassering. Dette tallet kan
brukes i en formel eller en makro for å returnere den faktiske verdien valgt av
verdisettingsboksen.
3D skyggelegging
skyggeeffekt.

Viser verdisettingsboksen med en tredimensjonal
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Fylle ut et elektronisk skjema
1. Velg Ny på Fil-menyen, og velg deretter Generelle maler.
2. I dialogboksen Maler velger du kategorien som inneholder malen for
skjemaet. Dobbeltklikk malen.
Hvis malen for skjemaet ikke vises i en av kategoriene, må du kontrollere at
malen er lagret i mappen Maler eller en av undermappene i denne mappen,
eller spørre systemadministratoren om hvordan du finner og bruker
skjemaet.
3. Legg inn informasjonen du blir bedt om og følg eventuelle andre instrukser
i skjemaet.
4. Velg Lagre .
5. Velg mappen der du vil lagre kopien av skjemaet, i boksen Lagre i.
Hvis skjemaet brukes av andre i din gruppe og du vil lagre din kopi av
skjemaet på en delt nettverksplassering, spør du systemadministratoren
hvor du bør lagre din kopi av skjemaet og om du bør følge noen
navnekonvensjoner.
6. Skriv inn et navn for skjemaet i boksen Filnavn, og velg deretter Lagre.
Hvis skjemaet er utformet slik at det kopierer dataene du legger inn til en
database, får du spørsmål om du vil legge til dataene som en ny
databasepost. Velg Ja for å legge til dataene.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
kontroller
Kommandoen jeg vil bruke, er ikke tilgjengelig etter at jeg har klikket en
kontroll.
Du har klikket en ActiveX-kontroll. Du gjør kommandoen tilgjengelig ved å
klikke en celle i regnearket.
Knappen Flere kontroller viser ikke ActiveX-kontrollene jeg har installert.
Når du skal installere nye ActiveX-kontroller, vil installasjonsprogrammet for
kontrollene vanligvis registrere hver kontroll, slik at den blir tilgjengelig i
Microsoft Excel. Hvis kontrollen ikke vises i listen, må du registrere den
manuelt.
1. I kontrollverktøykassen klikker du Flere kontroller .
2. Nederst i listen velger du Registrer egendefinert kontroll.
3. I dialogboksen Registrer egendefinert kontroll går du til mappen som
inneholder kontrollfilen (filtype OCX) eller filen for det dynamiske
koblingsbiblioteket (filtype DLL) for kontrollen du vil registrere.
4. Merk kontrollfilen, og velg Åpne.
Det skjer ikke noe når jeg høyreklikker en kontroll.
Hvis du høyreklikker en kontroll for å vise hurtigmenyen og det ikke skjer noe,
er kontrollen en ActiveX-kontroll og ikke en kontroll fra skjemaverktøylinjen.
Hvis du vil vise hurtigmenyen for ActiveX-kontroller, for eksempel for å
redigere egenskaper eller vise makrokode, må du være i utformingsmodus. Hvis
du vil bytte til utformingsmodus, velger du Utformingsmodus i
kontrollverktøykassen.
Når jeg klikker en kontroll, får jeg en 'finner ikke filen'-melding.
Arbeidsboken med makroen kan være utilgjengelig

Vanligvis når du

klikker en kontroll som er tilordnet en makro i en annen arbeidsbok, blir
arbeidsboken åpnet og makroen kjørt. Hvis filen ikke blir funnet, kan det være at
arbeidsboken som inneholder makroen, ikke lenger eksisterer, eller er flyttet eller
har fått nytt navn.
Tilordne en annen makro Hvis du ikke finner filen, kan du slette kontrollen
eller tilordne kontrollen en annen makro.
1.
2.
3.
4.

Åpne arbeidsboken som inneholder makroen du vil tilordne til kontrollen.
Velg Utformingsmodus
i kontrollverktøykassen.
Høyreklikk kontrollen, og velg deretter Tilordne makro.
Skriv inn navnet på makroen i boksen Makronavn.
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Beregningsoperatorer
Operatorene angir den typen beregning som skal utføres på elementene i en
formel. Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetiske operatorer,
sammenligningsoperatorer, tekstoperatorer og referanseoperatorer.
Operatortyper
Aritmetiske operatorer Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre
grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon eller
multiplikasjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.
Aritmetisk operator Betydning (eksempel)
+ (plusstegn)
Addisjon (3+3)
Subtraksjon (3-1)
– (minustegn)
Negasjon (-1)
* (stjerne)
Multiplikasjon (3*3)
/ (skråstrek)
Divisjon (3/3)
% (prosenttegn)
Prosent (20 %)
^ (cirkumflekstegn) Eksponentiering (3^2)
Sammenligningsoperatorer Du kan sammenligne to verdier med disse
operatorene. Når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene, vil
resultatet bli en logisk verdi, enten SANN eller USANN.
Sammenligningsoperator
Betydning (eksempel)
= (likhetstegn)
Lik (A1=B1)
> (større enn-tegn)
Større enn (A1>B1)
< (mindre enn-tegn)
Mindre enn (A1<B1)
>= (større enn- eller lik-tegn) Større enn eller lik (A1>=B1)
<= (mindre enn- eller lik-tegn) Mindre enn eller lik (A1<=B1)
<> (ikke lik-tegn)
Ikke lik (A1<>B1)
Tekstsammenkoblingsoperator

Med tekstoperatoren "&" kan du koble

sammen én eller flere tekstverdier og få én enkelt tekststreng.
Tekstoperator
& (og-tegn)

Betydning (eksempel)
Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende
tekstverdi ("lys"&"pære" gir "lyspære")

Referanseoperatorer Med referanseoperatorer kan du sette sammen
celleområder for bruk i beregninger.
Referanseoperator
: (kolon)
; (semikolon)
(mellomrom)

Betydning (eksempel)
Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene
mellom (og innbefattet) de to referansene (B5:B15)
Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én
referanse (SUMMER(B5:B15;D5:D15))
Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til
celler som er felles for de to referansene (B7:D7 C6:C8)

Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler
Formler beregner verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid
med et likhetstegn (=). Likhetstegnet forteller programmet at de etterfølgende
tegnene utgjør en formel. Etter likhetstegnet følger elementene som skal
beregnes (operandene), som skilles av beregningsoperatorer. I Microsoft Excel
beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for
hver operator i formelen.
Operatorprioritet
Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i
den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder
operatorer med samme prioritet, for eksempel en formel som inneholder både en
operator for multiplikasjon og en for divisjon, blir operatorene evaluert fra
venstre mot høyre.
Operator
: (kolon)
(enkelt mellomrom) Referanseoperatorer

Beskrivelse

; (semikolon)
–
%
^
* og /
+ og –
&
= < > <= >= <>

Negasjon (som i –1)
Prosent
Eksponentiering
Multiplikasjon og divisjon
Addisjon og subtraksjon
Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)
Sammenligning

Bruk av parenteser
Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av
formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for
eksempel resultatet 11 fordi multiplikasjon beregnes før addisjon. Formelen
multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.
=5+2*3
Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, blir 5 og 2 først lagt
sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.
=(5+2)*3
I eksemplet nedenfor vil parentesene rundt den første delen av formelen tvinge
programmet til å beregne B4+25 først og deretter dele resultatet med summen av
verdiene i celle D5, E5 og F5.
=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)
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Formler
Formler er ligninger som utfører beregninger på verdier i regnearket. En formel
begynner med et likhetstegn (=). Formelen nedenfor multipliserer 2 med 3 og
legger deretter 5 til resultatet.
=5+2*3
En formel kan også inneholde noen av eller alle disse elementene: funksjoner,
referanser, operatorer og konstanter.

Deler av en formel
Funksjoner: Funksjonen PI() returnerer verdien av pi: 3,142...
Referanser (eller navn): A2 returnerer verdien i celle A2.
Konstanter: Tall- eller tekstverdier som skrives direkte inn i en formel, for
eksempel 2.
Operatorer: Operatoren ^ (cirkumflekstegn) opphøyer et tall i en potens, og
operatoren * (stjerne) multipliserer.
Funksjoner i formler
Funksjoner er forhåndsdefinerte formler som utfører beregninger ved hjelp av
bestemte verdier, kalt argumenter, i en bestemt rekkefølge eller struktur.
Funksjoner kan brukes til å utføre enkle eller kompliserte beregninger.
Funksjonen AVRUND runder for eksempel av et tall i celle A10.

Struktur på en funksjon
Struktur. Strukturen på en funksjon begynner med et likhetstegn (=), etterfulgt
av funksjonens navn, en venstreparentes, argumentene til funksjonen atskilt med
komma og en høyreparentes.
Funksjonsnavn. Du kan vise en liste over tilgjengelige funksjoner ved å klikke
i en celle og deretter trykke SKIFT+F3.
Argumenter. Argumenter kan være tall, tekst, logiske verdier som SANN eller
USANN, matriser, feilverdier som #I/T eller cellereferanser. Argumentet du
angir, må gi en gyldig verdi for argumentet. Argumenter kan også være
konstanter, formler eller andre funksjoner.
Verktøytips for argumenter. Et verktøytips med syntaksen og argumentene
vises når du skriver inn funksjonen. Skriv for eksempel =AVRUND(, og
verktøytipset vises. Verktøytips vises bare for innebygde funksjoner.
Skrive inn formler Når du lager en formel som inneholder en funksjon, kan
dialogboksen Sett inn funksjon hjelpe til med å sette inn regnearkfunksjoner.
Når du skriver inn en funksjon i formelen, viser dialogboksen Sett inn funksjon
navnet på funksjonen, alle argumentene, en beskrivelse av funksjonen og hvert
enkelt argument, gjeldende resultat av funksjonen og gjeldende resultat av hele
formelen.
Nestede funksjoner
I noen tilfeller kan det være at du må bruke en funksjon som et av argumentene i
en annen funksjon. I den følgende funksjonen brukes for eksempel en nestet
GJENNOMSNITT-funksjon, og resultatet sammenlignes med verdien 50.

Gyldige resultater Når en nestet funksjon brukes som et argument, må den
returnere den samme verditypen som brukes i argumentet. Hvis for eksempel
argumentet returnerer en SANN- eller USANN-verdi, må den nestede
funksjonen returnere SANN eller USANN som resultat. Hvis ikke vises
feilverdien #VERDI! i Microsoft Excel.

Grenser for nestenivåer En formel kan inneholde opptil sju nivåer med
nestede funksjoner. Når Funksjon B brukes som et argument i Funksjon A, er
Funksjon B en funksjon på andre nivå. GJENNOMSNITT-funksjonen og
SUMMER-funksjonen er for eksempel begge andrenivåfunksjoner, ettersom de
er argumenter for HVIS-funksjonen. En funksjon som nestes inne i
GJENNOMSNITT-funksjonen, blir en tredjenivåfunksjon osv.
Referanser i formler
En referanse identifiserer en celle eller et celleområde på et regneark og gir
programmet beskjed hvor det kan finne verdiene eller dataene som skal brukes i
en formel. Med referanser kan du bruke data som ligger i ulike deler av et
regneark, i én formel eller bruke verdien fra én celle i flere formler. Du kan også
referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok og til andre arbeidsbøker.
Referanser til celler i andre arbeidsbøker kalles koblinger.
Referansestilen A1
Som standard bruker Microsoft Excel referansestilen A1, som refererer til
kolonner med bokstaver (A til IV, for totalt 256 kolonner) og refererer til rader
med tall (1 til 65536). Disse bokstavene og tallene kalles rad- og
kolonneoverskrifter. Når du skal referere til en celle, angir du kolonnebokstaven
etterfulgt av radnummeret. B2 refererer for eksempel til cellen ved
skjæringspunktet til kolonne B og rad 2.
Hvis du referere til
Bruk
Cellen i kolonne A og rad 10
A10
Celleområdet i kolonne A og rad 10 til og med 20
A10:A20
Celleområdet i rad 15 og kolonne B til og med E
B15:E15
Alle celler i rad 5
5:5
Alle celler i rad 5 til og med 10
5:10
Alle celler i kolonne H
H:H
Alle celler i kolonne H til og med J
H:J
Celleområdet i kolonne A til og med E og rad 10 til og med 20 A10:E20
Referere til et annet regneark I eksemplet nedenfor beregner
regnearkfunksjonen GJENNOMSNITT gjennomsnittsverdien for området

B1:B10 i regnearket for markedsføring i samme arbeidsbok.

Kobling til et annet regneark i samme arbeidsbok
Legg merke til at navnet på regnearket og et utropstegn er angitt foran
områdereferansen.
Forskjellen mellom relative og absolutte referanser
Relative referanser En relativ cellereferanse i en formel, for eksempel A1, er
basert på den relative plasseringen av cellen som inneholder formelen, og cellen
referansen refererer til. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen
endres, endres referansen. Hvis du kopierer formelen langs rader eller nedover
kolonner, blir referansen automatisk justert. Som standard bruker nye formler
relative referanser. Hvis du for eksempel kopierer en relativ referanse i celle B2
til celle B3, blir den automatisk justert fra =A1 til =A2.

Kopiert formel med relativ referanse
Absolutte referanser En absolutt cellereferanse i en formel, for eksempel
$A$1, refererer alltid til en celle med en bestemt plassering. Hvis plasseringen
av cellen som inneholder formelen endres, forblir den absolutte referansen den
samme. Hvis du kopierer formelen langs rader eller ned kolonner, blir ikke den
absolutte referansen justert. Som standard bruker nye formler relative referanser,
og du må bytte til absolutte referanser hvis du ønsker det. Hvis du for eksempel
kopierer en absolutt referanse i celle B2 til celle B3, forblir den lik i begge celler
=$A$1.

Kopiert formel med absolutt referanse
Blandede referanser En blandet referanse har enten en absolutt kolonne og
en relativ rad, eller en absolutt rad og en relativ kolonne. En absolutt
kolonnereferanse har syntaksen $A1, $B1 osv., mens en absolutt radreferanse har
syntaksen A$1, B$1 osv. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen,
endres, endres den relative referansen, men ikke den absolutte. Hvis du kopierer
formelen langs rader eller ned kolonner, justeres automatisk den relative
referansen, men ikke den absolutte. Hvis du for for eksempel kopierer en blandet
referanse fra celle A2 til B3, justeres den fra =A$1 til =B$1.

Kopiert formel med blandet referanse
Den tredimensjonale referansestilen
Hvis du vil analysere data i samme celleområder på flere regneark i
arbeidsboken, bruker du en 3D-referanse. En 3D-referanse består av celle- eller
områdereferansen, med et område av regnearknavn foran. I Microsoft Excel
brukes alle regneark som er lagret mellom start- og sluttnavnet i referansen. For
eksempel =SUMMER(Ark2:Ark13!B5) legger sammen alle verdiene i celle B5
på alle regnearkene mellom og inkludert ark 2 og ark 13.
Du kan bruke tredimensjonale referanser til å referere til celler i andre
regneark, til å definere navn og til å opprette formler ved hjelp av disse
funksjonene: SUMMER, GJENNOMSNITT, GJENNOMSNITTA,
ANTALL, ANTALLA, STØRST, MAKSA, MINST, MINA, PRODUKT,
STDAV, STDAVVIKA, STDAVP, STDAVVIKPA, VARIANS,
VARIANSA, VARIANSP og VARIANSPA.
Tredimensjonale referanser kan ikke brukes i matriseformler.
Tredimensjonale referanser kan ikke brukes med skjæringspunktoperatoren
(ett enkelt mellomrom) eller i formler som bruker implisitte skjæringspunkt.
Hvordan tredimensjonale referanser endres når du flytter, kopierer, setter
inn eller sletter regneark

Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn
eller sletter regneark som er brukt i en tredimensjonal referanse. I eksemplene
brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen cellene A2
til og med A5 i regnarkene 2 til og med 6.
Sette inn eller kopiere Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom
Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), blir alle
verdier i cellene A2 til og med A5 fra de nye arkene med i beregningene.
Slette Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, blir verdiene i
regnearkene fjernet fra beregningen.
Flytte Hvis du flytter regneark fra mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor
regnearkområdet det er referert til, blir verdiene i regnearkene fjernet fra
beregningen.
Flytte et sluttpunkt Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme
arbeidsbok, blir beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye
regnearkområdet mellom dem.
Slette et sluttpunkt Hvis du sletter Ark2 eller Ark6 i beregningen, blir
beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye regnearkområdet mellom
dem.
Referansestilen R1C1
Du kan også bruke en referansestil der både radene og kolonnene på regnearket
er nummerert. Referansestilen R1C1 er nyttig når du skal beregne rad- og
kolonneposisjoner i makroer. I R1C1-stilen angis plasseringen til en celle med
en "R" etterfulgt av et radnummer og en "C" etterfulgt av et kolonnenummer.
Referanse
Betydning
R[-2]C
En relativ referanse til cellen to rader ovenfor og i samme kolonne.
En relativ referanse til cellen to rader nedenfor og to kolonner til
R[2]C[2]
høyre.
R2C2
En absolutt referanse til cellen i andre rad og andre kolonne.
R[-1]
En relativ referanse til hele raden ovenfor den aktive cellen.
R
En absolutt referanse til den gjeldende raden.

Når du registrerer en makro, registreres noen av kommandoene ved å bruke
R1C1-referansestilen. Hvis du for eksempel registrerer en kommando som å
klikke Autosummer-knappen for å sette inn en formel som legger sammen et
celleområde, registreres formelen ved hjelp av referanser med R1C1-stilen, ikke
A1-stilen.

Slå på eller av referansestilen R1C1
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Generelt.
2. Under Innstillinger merker du av for eller fjerner merket for R1C1referansestil.
Navn i formler
Du kan bruke etikettene til kolonner og rader i et regneark til å referere til
cellene i disse radene og kolonnene. Du kan også lage beskrivende navn til å
angi celler, celleområder, formler eller konstantverdier. Du kan bruke etiketter i
formler som refererer til data i det samme regnearket, men hvis du vil
representere et område i et annet regneark, bruker du et navn.
Bruke definerte navn til å representere celler, konstanter eller formler
Et definert navn i en formel kan gjøre det enklere å forstå hensikten med
formelen. Formelen =SUMMER(SalgFørsteKvartal) kan for eksempel være
enklere å forstå enn =SUMMER(C20:C30).
Navn er tilgjengelige for alle ark. Hvis navnet BudsjettertSalg for eksempel
refererer til området A20:A30 i det første regnearket i en arbeidsbok, kan du
bruke navnet BudsjettertSalg i et hvilket som helst annet regneark i den samme
arbeidsboken for å referere til området A20:A30 i det første regnearket.
Navn kan også brukes til å representere formler eller verdier som ikke endres
(konstanter). Du kan for eksempel bruke navnet MVA til å representere
merverdiavgiften på alle salg.
Du kan også opprette en kobling til et definert navn i en annen arbeidsbok, eller
definere et navn som refererer til celler i en annen arbeidsbok. Formelen
=SUMMER(Salg.xls!BudsjettertSalg) refererer for eksempel til det navngitt

området BudsjettertSalg i arbeidsboken Salg.
Obs! Navn bruker som standard absolutte cellereferanser.

Retningslinjer for navn
Hvilke tegn er tilatt? Det første tegnet i et navn må være en bokstav eller et
understrekingstegn. De andre tegnene i navnet kan være bokstaver, tall, punktum
og understrekingstegn.
Kan navn være cellereferanser? Navn kan ikke være det samme som en
cellereferanse, for eksempel Z$100 eller R1C1.
Kan flere enn ett ord brukes? Ja, men mellomrom er ikke tillatt.
Understrekingstegn og punktum kan brukes til å skille ord, for eksempel
Skatt_av_salg eller Første.kvartal.
Hvor mange tegn kan brukes? Et navn kan inneholde opptil 255 tegn.
Obs! Hvis et navn som er definert for et område, inneholder mer enn 253 tegn,
kan du ikke velge det fra Navn-boksen.
Skilles det mellom store og små bokstaver i navn? Navn kan inneholde store
og små bokstaver. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i navn. Hvis
du for eksempel har laget navnet Salg og deretter lager et annet navn som du
skriver SALG i den samme arbeidsboken, vil det andre navnet erstatte det første.
Bruke eksisterende rad- og kolonneetiketter som navn
Når du lager en formel som refererer til data i et regneark, kan du bruke kolonneog radetikettene i regnearket til å referere til dataene. Du kan for eksempel bruke
formelen =SUMMER(Produkt) til å beregne totalsummen for kolonnen Produkt.

Bruke en etikett
Hvis du trenger å referere til Produkt 3-mengden for Øst-avdelingen (det vil si

verdien 1100,00), kan du bruke formelen =Produkt 3 Øst. Mellomrommet i
formlen mellom "Produkt 3" og "Øst" er skjæringspunkt-operatoren. Denne
operatoren angir at programmet skal finne og returnere verdien i cellen i
skjæringspunktet mellom raden med etiketten Øst og kolonnen med etiketten
Produkt 3.
Obs! Som standard gjenkjenner ikke Microsoft Excel etiketter i formler. Hvis
du vil bruke etiketter i formler, velger du Alternativer på Verktøy-menyen, og
deretter kategorien Beregning. Merk av for Godta etiketter i formler under
Alternativer for arbeidsboken.
Stablede etiketter Hvis du bruker etiketter for kolonnene og radene i
regnearket, kan du bruke disse til å lage formler som refererer til data i
regnearket. Hvis regnearket inneholder stablede kolonneetiketter, det vil si at en
etikett i en celle inneholder flere underliggende etiketter, kan du bruke de
stablede etikettene i formler til å referere til data i regnearket. Hvis etiketten Vest
for eksempel er i celle E5 og etiketten Forventet i celle E6, vil formelen
=SUMMER(Vest Forventet) gi som resultat totalsummen for kolonnen Forventet
Vest.
Rekkefølgen til stablede etiketter Hvis du refererer til informasjon ved
hjelp av stablede etiketter, refererer du til informasjonen i den rekkefølgen
etikettene vises, ovenfra og nedover. Hvis etiketten Vest er i celle F5, og
etiketten Faktisk er i celle F6, kan du referere til de faktiske tallene for Vest ved
å bruke Vest Faktisk i en formel. Hvis du for eksempel vil beregne
gjennomsnittet av de faktiske verdiene for Vest, bruker du formelen
=GJENNOMSNITT(Vest Faktisk).
Bruke datoer som etiketter Når du lager etiketter ved hjelp av dialogboksen
Etikettområder, og området inneholder et år eller en dato som en etikett,
definerer Microsoft Excel datoen som en etikett ved å sette enkle anførselstegn
foran og etter etiketten når du skriver den inn i en formel. La oss for eksempel si
at regnearket inneholder etikettene 2007 og 2008, og at du har angitt disse
etikettene ved hjelp av dialogboksen Etikettområder. Når du skriver inn
formelen =SUMMER(2008), oppdaterer Microsoft Excel automatisk formelen til
=SUMMER('2008').
Beregningsoperatorer i formler

Operatorene angir den typen beregning som skal utføres på elementene i en
formel. Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetiske operatorer,
sammenligningsoperatorer, tekstoperatorer og referanseoperatorer.
Operatortyper
Aritmetiske operatorer Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre
grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon eller
multiplikasjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.
Aritmetisk operator Betydning (eksempel)
+ (plusstegn)
Addisjon (3+3)
Subtraksjon (3-1)
– (minustegn)
Negasjon (-1)
* (stjerne)
Multiplikasjon (3*3)
/ (skråstrek)
Divisjon (3/3)
% (prosenttegn)
Prosent (20 %)
^ (cirkumflekstegn) Eksponentiering (3^2)
Sammenligningsoperatorer Du kan sammenligne to verdier med disse
operatorene. Når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene, vil
resultatet bli en logisk verdi, enten SANN eller USANN.
Sammenligningsoperator
Betydning (eksempel)
= (likhetstegn)
Lik (A1=B1)
> (større enn-tegn)
Større enn (A1>B1)
< (mindre enn-tegn)
Mindre enn (A1<B1)
>= (større enn- eller lik-tegn) Større enn eller lik (A1>=B1)
<= (mindre enn- eller lik-tegn) Mindre enn eller lik (A1<=B1)
<> (ikke lik-tegn)
Ikke lik (A1<>B1)
Tekstsammenkoblingsoperator Med tekstoperatoren "&" kan du koble
sammen én eller flere tekstverdier og få én enkelt tekststreng.
Tekstoperator
& (og-tegn)

Betydning (eksempel)
Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende

tekstverdi ("lys"&"pære" gir "lyspære")
Referanseoperatorer Med referanseoperatorer kan du sette sammen
celleområder for bruk i beregninger.
Referanseoperator
: (kolon)
; (semikolon)
(mellomrom)

Betydning (eksempel)
Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene
mellom (og innbefattet) de to referansene (B5:B15)
Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én
referanse (SUMMER(B5:B15;D5:D15))
Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til
celler som er felles for de to referansene (B7:D7 C6:C8)

Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler
Formler beregner verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid
med et likhetstegn (=). Likhetstegnet forteller programmet at de etterfølgende
tegnene utgjør en formel. Etter likhetstegnet følger elementene som skal
beregnes (operandene), som skilles av beregningsoperatorer. I Microsoft Excel
beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for
hver operator i formelen.
Operatorprioritet
Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i
den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder
operatorer med samme prioritet, for eksempel en formel som inneholder både en
operator for multiplikasjon og en for divisjon, blir operatorene evaluert fra
venstre mot høyre.
Operator
: (kolon)

Beskrivelse

(enkelt mellomrom) Referanseoperatorer
; (semikolon)
–

Negasjon (som i –1)

%
^
* og /

Prosent
Eksponentiering
Multiplikasjon og divisjon

+ og –
&
= < > <= >= <>

Addisjon og subtraksjon
Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)
Sammenligning

Bruk av parenteser
Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av
formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for
eksempel resultatet 11 fordi multiplikasjon beregnes før addisjon. Formelen
multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.
=5+2*3
Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, blir 5 og 2 først lagt
sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.
=(5+2)*3
I eksemplet nedenfor vil parentesene rundt den første delen av formelen tvinge
programmet til å beregne B4+25 først og deretter dele resultatet med summen av
verdiene i celle D5, E5 og F5.
=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)
Konstanter i formler
En konstant er en verdi som ikke beregnes. Datoen 09.10.2008, tallet 210 og
teksten "Kvartalsvise inntekter" er for eksempel konstanter. Et uttrykk, eller en
verdi som er et resultat av et uttrykk, er ikke en konstant. Hvis du bruker
konstante verdier i formelen i stedet for cellereferanser (for eksempel
=30+70+110), vil resultatet bare endres når du selv endrer formelen.

Vis alt

Funksjoner
Funksjoner er forhåndsdefinerte formler som utfører beregninger ved hjelp av
bestemte verdier, kalt argumenter, i en bestemt rekkefølge eller struktur.
Funksjoner kan brukes til å utføre enkle eller kompliserte beregninger.
Funksjonen AVRUND runder for eksempel av et tall i celle A10.

Struktur på en funksjon
Struktur. Strukturen på en funksjon begynner med et likhetstegn (=), etterfulgt
av funksjonens navn, en venstreparentes, argumentene til funksjonen atskilt med
komma og en høyreparentes.
Funksjonsnavn. Du kan vise en liste over tilgjengelige funksjoner ved å klikke
i en celle og deretter trykke SKIFT+F3.
Argumenter. Argumenter kan være tall, tekst, logiske verdier som SANN eller
USANN, matriser, feilverdier som #I/T eller cellereferanser. Argumentet du
angir, må gi en gyldig verdi for argumentet. Argumenter kan også være
konstanter, formler eller andre funksjoner.
Verktøytips for argumenter. Et verktøytips med syntaksen og argumentene
vises når du skriver inn funksjonen. Skriv for eksempel =AVRUND(, og
verktøytipset vises. Verktøytips vises bare for innebygde funksjoner.
Skrive inn formler Når du lager en formel som inneholder en funksjon, kan
dialogboksen Sett inn funksjon hjelpe til med å sette inn regnearkfunksjoner.
Når du skriver inn en funksjon i formelen, viser dialogboksen Sett inn funksjon
navnet på funksjonen, alle argumentene, en beskrivelse av funksjonen og hvert
enkelt argument, gjeldende resultat av funksjonen og gjeldende resultat av hele
formelen.

Nestede funksjoner
I noen tilfeller kan det være at du må bruke en funksjon som et av argumentene i
en annen funksjon. I den følgende funksjonen brukes for eksempel en nestet
GJENNOMSNITT-funksjon, og resultatet sammenlignes med verdien 50.

Gyldige resultater Når en nestet funksjon brukes som et argument, må den
returnere den samme verditypen som brukes i argumentet. Hvis for eksempel
argumentet returnerer en SANN- eller USANN-verdi, må den nestede
funksjonen returnere SANN eller USANN som resultat. Hvis ikke vises
feilverdien #VERDI! i Microsoft Excel.
Grenser for nestenivåer En formel kan inneholde opptil sju nivåer med
nestede funksjoner. Når Funksjon B brukes som et argument i Funksjon A, er
Funksjon B en funksjon på andre nivå. GJENNOMSNITT-funksjonen og
SUMMER-funksjonen er for eksempel begge andrenivåfunksjoner, ettersom de
er argumenter for HVIS-funksjonen. En funksjon som nestes inne i
GJENNOMSNITT-funksjonen, blir en tredjenivåfunksjon osv.
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Nestefunksjoner innenfor andre
funksjoner
I noen tilfeller kan det være at du må bruke en funksjon som et av argumentene i
en annen funksjon. I den følgende funksjonen brukes for eksempel en nestet
GJENNOMSNITT-funksjon, og resultatet sammenlignes med verdien 50.

Gyldige resultater Når en nestet funksjon brukes som et argument, må den
returnere den samme verditypen som brukes i argumentet. Hvis for eksempel
argumentet returnerer en SANN- eller USANN-verdi, må den nestede
funksjonen returnere SANN eller USANN som resultat. Hvis ikke vises
feilverdien #VERDI! i Microsoft Excel.
Grenser for nestenivåer En formel kan inneholde opptil sju nivåer med
nestede funksjoner. Når Funksjon B brukes som et argument i Funksjon A, er
Funksjon B en funksjon på andre nivå. GJENNOMSNITT-funksjonen og
SUMMER-funksjonen er for eksempel begge andrenivåfunksjoner, ettersom de
er argumenter for HVIS-funksjonen. En funksjon som nestes inne i
GJENNOMSNITT-funksjonen, blir en tredjenivåfunksjon osv.
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Lage en formel
Formler er ligninger som utfører beregninger på verdier i regnearket. En formel
begynner med et likhetstegn (=). Formelen nedenfor multipliserer for eksempel 2
med 3 og legger deretter til 5 til resultatet.
=5+2*3
Lage en enkel formel: =128+345
Formlene nedenfor inneholder operatorer og konstanter.
Eksempel på formel
Formelresultat
=128+345
Legger sammen 128 og 345
=5^2
Gir kvadratet av 5
1.
2.
3.
4.

Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.
Skriv inn = (et likhetstegn).
Skriv inn formelen.
Trykk ENTER.
Lage en formel som inneholder referanser eller navn: =A1+23

Følgende formler inneholder relative referanser til og navn på andre celler.
Cellen som inneholder formelen, kalles en underordnet celle når verdien i cellen
avhenger av verdier i andre celler. Celle B2 er en underordnet celle hvis den
inneholder formelen =C2.
Eksempelformel
Dette innebærer
=C2
Bruker verdien i celle C2
=Ark2!B2
Bruker verdien i celle B2 på Ark2
=Aktiva-Passiva Trekker fra en celle kalt Passiva fra en celle kalt Aktiva
1. Klikk i cellen der du vil legge inn formelen.
2. På formellinjen
skriver du inn = (likhetstegn).
3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil opprette en referanse, merker du en celle, et celleområde,
en plassering i et annet regneark eller en plassering i en annen
arbeidsbok. Du kan dra kanten av celleutvalget for å flytte utvalget,
eller dra kanthjørnet for å utvide utvalget.

Hvis du vil opprette en referanse til et navngitt område, trykker du F3,
merker navnet i boksen Lim inn navn og velger OK.
4. Trykk ENTER.
Lage en formel som inneholder en funksjon: =GJENNOMSNITT(A1:B4)
Formlene nedenfor inneholder funksjoner.
Eksempel på formel
Formelresultat
=SUMMER(A:A)
Legger sammen alle tall i kolonne A
=GJENNOMSNITT(A1:B4) Finner gjennomsnittet av alle tall i området
1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.
2. Når du skal begynne formelen med funksjonen, klikker du Sett inn
funksjon
på formellinjen
.
3. Velg funksjonen du vil bruke. Du kan skrive inn et spørsmål som beskriver
hva du vil gjøre, i boksen Søk etter en funksjon (for eksempel returnerer
"legge sammen tall" funksjonen SUMMER), eller bla gjennom kategoriene
i boksen Eller velg en kategori.
4. Sett inn argumentene. Hvis du skal sette inn cellereferanser som et
argument, klikker du Skjul dialogboks
for å skjule dialogboksen
midlertidig. Merk cellene i regnearket, og trykk deretter Utvid dialogboks
.
5. Når du har fullført formelen, trykker du ENTER.
Lage en formel med nestede funksjoner:
=HVIS(GJENNOMSNITT(F2:F5)>50, SUMMER(G2:G5),0)
Nestede funksjoner bruker en funksjon som et av argumentene i en annen
funksjon. Formelen nedenfor summerer et sett med tall(G2:G5), men bare hvis
gjennomsnittet av et annet sett med tall (F2:F5) er større enn 50. I alle andre
tilfeller returnerer den 0.

1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.
2. Når du skal begynne formelen med funksjonen, velger du Sett inn
funksjon
på formellinjen
.
3. Velg funksjonen du vil bruke. Du kan skrive inn et spørsmål som beskriver
hva du vil gjøre, i boksen Søk etter en funksjon (for eksempel returnerer
"legge sammen tall" funksjonen SUMMER), eller bla gjennom kategoriene
i boksen Eller velg en kategori.
4. Sett inn argumentene.
Hvis du skal sette inn cellereferanser som et argument, klikker du
Skjul dialogboks ved siden av argumentet der du vil skjule
dialogboksen midlertidig. Merk cellene i regnearket, og trykk deretter
Utvid dialogboks .
Hvis du vil sette inn en annen funksjon som argument, skriver du inn
funksjonen i den argumentboksen du vil bruke. Du kan for eksempel
legge sammen SUMMER(G2:G5) i redigeringsboksen sann.
Hvis du vil bytte mellom de delene av en formel som blir vist i
dialogboksen Funksjonsargumenter, velger du et funksjonsnavn på
formellinjen. Hvis du for eksempel klikker HVIS, blir argumentene til
HVIS-funksjonen vist.
Tips!
Du kan legge inn den samme formelen i et helt celleområde ved å først
merke området, skrive inn formelen og deretter trykke CTRL+ENTER.
Hvis du kjenner argumentene til en funksjon, kan du bruke funksjonen
verktøytips som blir vist etter at du har skrevet inn navnet på funksjonen og
en venstreparentes. Klikk navnet på funksjonen for å vise hjelpeemnet til
funksjonen, eller klikk navnet på et argument for å velge det tilsvarende
argumentet i formelen. Du kan skjule verktøytips for funksjoner ved å velge
Alternativer på Verktøy-menyen og deretter fjerne merket for Verktøytips
for funksjoner i kategorien Generelt.

Slette en formel
1. Klikk i cellen som inneholder formelen.
2. Trykk DEL.
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Flytte eller kopiere formler
Når du flytter en formel, endres ikke cellereferanser i formelen. Når du kopierer
en formel, kan det cellereferansen endres avhengig av hvilken type referanse
som brukes.
1. Merk cellen som inneholder formelen.
2. Kontroller at cellereferansen som brukes i formelen, vil gi deg resultatet du
ønsker. Bytt til den typen referanse du vil bruke. Bruk en absolutt referanse
hvis du vil flytte en formel.
Hvordan?
1. Merk cellen som inneholder formelen.
2. På formellinjen
merker du referansen du vil endre.
3. Trykk F4 for å veksle mellom kombinasjonene. Kolonnen "Endres til"
gjenspeiler hvordan en referansetype oppdateres hvis en formel som
inneholder referansen, blir kopiert to celler ned og to celler til høyre.

Formel som kopieres

3.
4.
5.
6.

Referanse (beskrivelse)
Endres til
$A$1 (absolutt kolonne og absolutt rad) $A$1
A$1 (relativ kolonne og absolutt rad) C$1
$A1 (absolutt kolonne og relativ rad) $A3
A1 (relativ kolonne og relativ rad)
C3
Velg Kopier på Rediger-menyen.
Merk cellene du vil kopiere formelen til.
Velg Lim inn på Rediger-menyen hvis du vil kopiere formelen og
eventuell formatering.
Hvis du bare vil kopiere formelen, velger du Lim inn utvalg på Rediger-

menyen og deretter Formler.
Tips!
Du kan også kopiere formler til tilstøtende celler ved hjelp av fyllhåndtaket
. Merk cellen som inneholder formelen, og dra deretter fyllhåndtaket
over området du vil fylle.
Du kan også flytte formler ved å dra rammen til den merkede cellen, til
cellen øverst til venstre i innlimingsområdet. Eventuelle eksisterende data
blir erstattet.
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Merke celler som inneholder formler
1. Gjør ett av følgende:
Merk området som inneholder den celletypen du vil merke.
Klikk en vilkårlig celle hvis du vil merke alle cellene av denne typen i
det aktive regnearket.
2. Velg Gå til på Rediger-menyen.
3. Velg Utvalg.
4. Velg Formler, og merk deretter av i boksen ved siden av den datatypen du
vil merke.
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Celle- og områdereferanser
En referanse identifiserer en celle eller et celleområde på et regneark og gir
programmet beskjed hvor det kan finne verdiene eller dataene som skal brukes i
en formel. Med referanser kan du bruke data som ligger i ulike deler av et
regneark, i én formel eller bruke verdien fra én celle i flere formler. Du kan også
referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok og til andre arbeidsbøker.
Referanser til celler i andre arbeidsbøker kalles koblinger.
Referansestilen A1
Som standard bruker Microsoft Excel referansestilen A1, som refererer til
kolonner med bokstaver (A til IV, for totalt 256 kolonner) og refererer til rader
med tall (1 til 65536). Disse bokstavene og tallene kalles rad- og
kolonneoverskrifter. Når du skal referere til en celle, angir du kolonnebokstaven
etterfulgt av radnummeret. B2 refererer for eksempel til cellen ved
skjæringspunktet til kolonne B og rad 2.
Hvis du referere til
Bruk
Cellen i kolonne A og rad 10
A10
Celleområdet i kolonne A og rad 10 til og med 20
A10:A20
Celleområdet i rad 15 og kolonne B til og med E
B15:E15
Alle celler i rad 5
5:5
Alle celler i rad 5 til og med 10
5:10
Alle celler i kolonne H
H:H
Alle celler i kolonne H til og med J
H:J
Celleområdet i kolonne A til og med E og rad 10 til og med 20 A10:E20
Referere til et annet regneark I eksemplet nedenfor beregner
regnearkfunksjonen GJENNOMSNITT gjennomsnittsverdien for området
B1:B10 i regnearket for markedsføring i samme arbeidsbok.

Kobling til et annet regneark i samme arbeidsbok
Legg merke til at navnet på regnearket og et utropstegn er angitt foran
områdereferansen.
Forskjellen mellom relative og absolutte referanser
Relative referanser En relativ cellereferanse i en formel, for eksempel A1, er
basert på den relative plasseringen av cellen som inneholder formelen, og cellen
referansen refererer til. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen
endres, endres referansen. Hvis du kopierer formelen langs rader eller nedover
kolonner, blir referansen automatisk justert. Som standard bruker nye formler
relative referanser. Hvis du for eksempel kopierer en relativ referanse i celle B2
til celle B3, blir den automatisk justert fra =A1 til =A2.

Kopiert formel med relativ referanse
Absolutte referanser En absolutt cellereferanse i en formel, for eksempel
$A$1, refererer alltid til en celle med en bestemt plassering. Hvis plasseringen
av cellen som inneholder formelen endres, forblir den absolutte referansen den
samme. Hvis du kopierer formelen langs rader eller ned kolonner, blir ikke den
absolutte referansen justert. Som standard bruker nye formler relative referanser,
og du må bytte til absolutte referanser hvis du ønsker det. Hvis du for eksempel
kopierer en absolutt referanse i celle B2 til celle B3, forblir den lik i begge celler
=$A$1.

Kopiert formel med absolutt referanse
Blandede referanser En blandet referanse har enten en absolutt kolonne og
en relativ rad, eller en absolutt rad og en relativ kolonne. En absolutt
kolonnereferanse har syntaksen $A1, $B1 osv., mens en absolutt radreferanse har

syntaksen A$1, B$1 osv. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen,
endres, endres den relative referansen, men ikke den absolutte. Hvis du kopierer
formelen langs rader eller ned kolonner, justeres automatisk den relative
referansen, men ikke den absolutte. Hvis du for for eksempel kopierer en blandet
referanse fra celle A2 til B3, justeres den fra =A$1 til =B$1.

Kopiert formel med blandet referanse
Den tredimensjonale referansestilen
Hvis du vil analysere data i samme celleområder på flere regneark i
arbeidsboken, bruker du en 3D-referanse. En 3D-referanse består av celle- eller
områdereferansen, med et område av regnearknavn foran. I Microsoft Excel
brukes alle regneark som er lagret mellom start- og sluttnavnet i referansen. For
eksempel =SUMMER(Ark2:Ark13!B5) legger sammen alle verdiene i celle B5
på alle regnearkene mellom og inkludert ark 2 og ark 13.
Du kan bruke tredimensjonale referanser til å referere til celler i andre
regneark, til å definere navn og til å opprette formler ved hjelp av disse
funksjonene: SUMMER, GJENNOMSNITT, GJENNOMSNITTA,
ANTALL, ANTALLA, STØRST, MAKSA, MINST, MINA, PRODUKT,
STDAV, STDAVVIKA, STDAVP, STDAVVIKPA, VARIANS,
VARIANSA, VARIANSP og VARIANSPA.
Tredimensjonale referanser kan ikke brukes i matriseformler.
Tredimensjonale referanser kan ikke brukes med skjæringspunktoperatoren
(ett enkelt mellomrom) eller i formler som bruker implisitte skjæringspunkt.
Hvordan tredimensjonale referanser endres når du flytter, kopierer, setter
inn eller sletter regneark
Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn
eller sletter regneark som er brukt i en tredimensjonal referanse. I eksemplene
brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen cellene A2
til og med A5 i regnarkene 2 til og med 6.

Sette inn eller kopiere Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom
Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), blir alle
verdier i cellene A2 til og med A5 fra de nye arkene med i beregningene.
Slette Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, blir verdiene i
regnearkene fjernet fra beregningen.
Flytte Hvis du flytter regneark fra mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor
regnearkområdet det er referert til, blir verdiene i regnearkene fjernet fra
beregningen.
Flytte et sluttpunkt Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme
arbeidsbok, blir beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye
regnearkområdet mellom dem.
Slette et sluttpunkt Hvis du sletter Ark2 eller Ark6 i beregningen, blir
beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye regnearkområdet mellom
dem.
Referansestilen R1C1
Du kan også bruke en referansestil der både radene og kolonnene på regnearket
er nummerert. Referansestilen R1C1 er nyttig når du skal beregne rad- og
kolonneposisjoner i makroer. I R1C1-stilen angis plasseringen til en celle med
en "R" etterfulgt av et radnummer og en "C" etterfulgt av et kolonnenummer.
Referanse
Betydning
R[-2]C
En relativ referanse til cellen to rader ovenfor og i samme kolonne.
En relativ referanse til cellen to rader nedenfor og to kolonner til
R[2]C[2]
høyre.
R2C2
En absolutt referanse til cellen i andre rad og andre kolonne.
R[-1]
En relativ referanse til hele raden ovenfor den aktive cellen.
R
En absolutt referanse til den gjeldende raden.
Når du registrerer en makro, registreres noen av kommandoene ved å bruke
R1C1-referansestilen. Hvis du for eksempel registrerer en kommando som å
klikke Autosummer-knappen for å sette inn en formel som legger sammen et
celleområde, registreres formelen ved hjelp av referanser med R1C1-stilen, ikke

A1-stilen.

Slå på eller av referansestilen R1C1
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Generelt.
2. Under Innstillinger merker du av for eller fjerner merket for R1C1referansestil.

Vis alt

Navngi celler i mer enn ett regneark
Dette kalles også en tredimensjonal referanse.
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Skriv inn navnet i boksen Navn i arbeidsboken.
3. Hvis boksen Refererer til inneholder en referanse, merker du likhetstegnet
(=) og referansen og deretter trykker du TILBAKE.
4. Skriv inn = (et likhetstegn) i boksen Refererer til.
5. Klikk arkfanen for det første regnearket du vil referere til.
6. Hold SKIFT nede og klikk arkfanen for det siste regnearket du vil referere
til.
7. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Vis alt

Referere til samme celle eller område
i flere ark
En referanse til samme celle eller område i flere ark kalles en 3D-referanse.
1. Klikk i cellen der du vil legge inn funksjonen.
2. Skriv inn = (likhetstegn), navnet på funksjonen og deretter en
venstreparentes.
Funksjoner som kan brukes i en 3D-referanse
SUMMER - legger sammen tall
GJENNOMSNITT - beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av
tall
GJENNOMSNITTA - beregner gjennomsnitt (aritmetisk gjennomsnitt) av
tall, inkludert tekst og logiske verdier
ANTALL - teller celler som inneholder tall
ANTALLA - teller celler som ikke er tomme
MAKS - finner den største verdien i et sett med verdier
MAKSA - finner den største verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og
logiske verdier
MIN - finner den minste verdien i et sett med verdier
MINA - finner den minste verdien i et sett med verdier, inkludert tekst og
logiske verdier
PRODUKT - multipliserer tall
STDAV - beregner standardavvik basert på et utvalg

STDAVVIKA - beregner standardavvik basert på et utvalg, inkluderer tall,
tekst og logiske verdier
STDAVP - beregner standardavvik på grunnlag av hele populasjonen
STDAVPA - beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert
logiske verdier og tekst
VARIANS - beregner varians basert på et utvalg
VARANSA - beregner varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og
logiske verdier
VARIANSP - beregner varians på grunnlag av hele populasjonen
VARIANSPA - beregner varians på grunnlag av hele populasjonen,
inkludert tall, tekst og logiske verdier
3. Klikk arkfanen for det første regnearket du vil referere til.
4. Hold SKIFT nede og klikk arkfanen for det siste regnearket du vil referere
til.
5. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.
6. Fullfør formelen, og trykk ENTER.

Vis alt

Bytte mellom relative, absolutte og
blandede referanser
1. Merk cellen som inneholder formelen.
2. På formellinjen
merker du referansen du vil endre.
3. Trykk F4 for å veksle mellom kombinasjonene. Kolonnen "Endres til"
gjenspeiler hvordan en referansetype oppdateres hvis en formel som
inneholder referansen, blir kopiert to celler ned og to celler til høyre.

Formel som kopieres
Referanse (beskrivelse)
Endres til
$A$1 (absolutt kolonne og absolutt rad) $A$1
A$1 (relativ kolonne og absolutt rad) C$1
$A1 (absolutt kolonne og relativ rad) $A3
A1 (relativ kolonne og relativ rad)
C3

Vis alt

Matriseformler og matrisekonstanter
Med en matriseformel kan du utføre flere beregninger og deretter returnere enten
ett enkelt resultat eller flere resultater. Matriseformler fungerer ved hjelp av to
eller flere sett med verdier som kalles matriseargumenter. Alle
matriseargumenter må ha samme antall rader og kolonner. Du lager
matriseformler på samme måte som du lager andre formler, bortsett fra at du
trykker CTRL+SKIFT+ENTER for å legge inn formelen.
Matrisekonstanter kan brukes i stedet for referanser når du ikke vil skrive inn
hver enkelt konstantverdi i en separat celle i regnearket.
Noen av de innebygde funksjonene er matriseformler, og må skrives inn som
matriser for å få riktige resultater.
Bruke en matriseformel
Beregne et enkelt resultat Denne typen matriseformler kan forenkle en
regnearkmodell ved å erstatte flere forskjellige formler med en enkelt
matriseformel.
Eksemplet nedenfor beregner for eksempel den totale verdien til en matrise med
børskurser og aksjer, uten å bruke en rad med celler til å beregne og vise
enkeltverdiene for hver enkelt aksje.

Matriseformel som produserer ett enkelt resultat
Når du skriver inn formelen ={SUMMER(B2:D2*B3:D3)} som en
matriseformel, multipliserer den antall aksjer og kurs for hver aksje, og legger
deretter sammen resultatene av disse beregningene.
Beregne flere resultater

Noen regnearkfunksjoner returnerer matriser med

verdier, eller krever en matrise med verdier som argument. Hvis du vil beregne
flere resultater med en matriseformel, må du skrive inn matrisen i et område med
celler som har samme antall rader og kolonner som matriseargumentene.
Når du for eksempel har en serie med tre salgstall (i kolonne B) for en serie på
tre måneder (i kolonne A), vil TREND-funksjonen bestemme de lineære
verdiene for salgstallene. Hvis du vil vise alle resultatene i formelen, blir den satt
inn i tre celler i kolonne C (C1:C3).

Matriseformel som produserer flere resultater
Når du skriver inn formelen =TREND(B1:B3,A1:A3) som en matriseformel,
produseres tre forskjellige resultater (22196, 17079 og 11962), basert på de tre
salgstallene og de tre månedene.
Bruke matrisekonstanter
I en valig formel kan du skrive inn en referanse til en celle som inneholder en
verdi, eller selve verdien, også kalt en konstant. Likedan kan du i en
matriseformel skrive inn en referanse til en matrise, eller skrive inn matrisen
med verdier i cellene, også kalt en matrisekonstant. Matriseformler godtar
konstanter på samme måte som formler som ikke er matriser, men du må angi
matrisekonstantene i et bestemt format.
Matrisekonstanter kan inneholde tall, tekst, logiske verdier som SANN eller
USANN, eller feilverdier som #I/T. Ulike typer verdier kan finnes i samme
matrisekonstant, for eksempel {1,3,4;SANN,USANN,SANN}. Tall i
matrisekonstanter kan være heltall, desimaltall eller i eksponentielt format. Tekst
på stå i doble anførselstegn, for eksempel "Tirsdag".
Matrisekonstanter kan ikke inneholde cellereferanser, kolonner eller rader med
forskjellig lengde, formler eller spesialtegnene $ (dollartegn), parenteser eller %
(prosenttegn).

Format på matrisekonstanter

Matrisekonstanter står i klammeparenteser ( { } ).
Skille verdier i forskjellige kolonner med komma (,). Hvis du for eksempel vil
representere verdiene 10, 20, 30 og 40, skriver du {10,20,30,40}. Denne
matrisekonstanten kalles en 1-ganger-4-matrise, og den tilsvarer en referanse til
1 rad med 4 kolonner.
Skille verdier i forskjellige rader med semikolon (;). Hvis du for eksempel vil
representere verdiene 10, 20, 30, 40 i én rad og 50, 60, 70, 80 i raden rett under,
angir du en 2-ganger-4-matrise: {10;20;30;40//50;60;70;80}.

Vis alt

Lage en matriseformel
Når du angir en matriseformel, settes formelen automatisk i { }
(klammeparentes).
Beregne et enkelt reultat
Du kan bruke en matriseformel til å utføre flere beregninger for å generere ett
enkelt resultat. Denne typen av matriseformler kan forenkle en regnearkmodell
ved å erstatte flere forskjellige formler med en enkelt matriseformel.
1. Klikk i cellen der du vil sette inn matriseformelen.
2. Skriv inn matriseformelen.
Eksemplet nedenfor beregner for eksempel den totale verdien til en matrise
med børskurser og aksjer, uten å bruke en rad med celler til å beregne og
vise enkeltverdiene for hver enkelt aksje.

Matriseformel som produserer ett enkelt resultat
Når du skriver inn formelen ={SUMMER(B2:D2*B3:D3)} som en
matriseformel, multipliserer den antall aksjer og kurs for hver aksje, og
legger deretter sammen resultatene av disse beregningene.
3. Trykk CTRL+SKIFT+ENTER.
Beregne flere resultater
Noen regnearkfunksjoner returnerer matriser med verdier, eller krever en matrise
med verdier som argument. Hvis du vil beregne flere resultater med en
matriseformel, må du skrive inn matrisen i et celleområde som har samme antall
rader og kolonner som matriseargumentene har.

1. Merk celleområdet der du vil sette inn matriseformelen.
2. Skriv inn matriseformelen.
Når du for eksempel har en serie med tre salgstall (i kolonne B) for en serie
på tre måneder (i kolonne A), vil TREND-funksjonen bestemme de lineære
verdiene for salgstallene. Hvis du vil vise alle resultatene i formelen, blir
den satt inn i tre celler i kolonne C (C1:C3).

Matriseformel som produserer flere resultater
Når du skriver inn formelen =TREND(B1:B3,A1:A3) som en
matriseformel, produserer den tre forskjellige resultater (22196, 17079 og
11962), basert på de tre salgstallene og de tre månedene.
3. Trykk CTRL+SKIFT+ENTER.

Vis alt

Redigere en matriseformel
1. Klikk i cellen som inneholder matriseformelen.
2. Klikk i formellinjen
. Når formellinjen er aktiv, vises ikke
klammeparentesene ( { } ) i matriseformelen.
3. Rediger matriseformelen.
4. Trykk CTRL+SKIFT+ENTER.

Vis alt

Merke et celleområde som inneholder
en matriseformel
1.
2.
3.
4.

Velg en celle i matriseformelen.
Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Gjeldende matrise.

Vis alt

Etiketter og navn i formler
Du kan bruke etikettene til kolonner og rader i et regneark til å referere til
cellene i disse radene og kolonnene. Du kan også lage beskrivende navn til å
angi celler, celleområder, formler eller konstantverdier. Du kan bruke etiketter i
formler som refererer til data i det samme regnearket, men hvis du vil
representere et område i et annet regneark, bruker du et navn.
Bruke definerte navn til å representere celler, konstanter eller formler
Et definert navn i en formel kan gjøre det enklere å forstå hensikten med
formelen. Formelen =SUMMER(SalgFørsteKvartal) kan for eksempel være
enklere å forstå enn =SUMMER(C20:C30).
Navn er tilgjengelige for alle ark. Hvis navnet BudsjettertSalg for eksempel
refererer til området A20:A30 i det første regnearket i en arbeidsbok, kan du
bruke navnet BudsjettertSalg i et hvilket som helst annet regneark i den samme
arbeidsboken for å referere til området A20:A30 i det første regnearket.
Navn kan også brukes til å representere formler eller verdier som ikke endres
(konstanter). Du kan for eksempel bruke navnet MVA til å representere
merverdiavgiften på alle salg.
Du kan også opprette en kobling til et definert navn i en annen arbeidsbok, eller
definere et navn som refererer til celler i en annen arbeidsbok. Formelen
=SUMMER(Salg.xls!BudsjettertSalg) refererer for eksempel til det navngitt
området BudsjettertSalg i arbeidsboken Salg.
Obs! Navn bruker som standard absolutte cellereferanser.

Retningslinjer for navn
Hvilke tegn er tilatt? Det første tegnet i et navn må være en bokstav eller et
understrekingstegn. De andre tegnene i navnet kan være bokstaver, tall, punktum
og understrekingstegn.
Kan navn være cellereferanser? Navn kan ikke være det samme som en

cellereferanse, for eksempel Z$100 eller R1C1.
Kan flere enn ett ord brukes? Ja, men mellomrom er ikke tillatt.
Understrekingstegn og punktum kan brukes til å skille ord, for eksempel
Skatt_av_salg eller Første.kvartal.
Hvor mange tegn kan brukes? Et navn kan inneholde opptil 255 tegn.
Obs! Hvis et navn som er definert for et område, inneholder mer enn 253 tegn,
kan du ikke velge det fra Navn-boksen.
Skilles det mellom store og små bokstaver i navn? Navn kan inneholde store
og små bokstaver. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i navn. Hvis
du for eksempel har laget navnet Salg og deretter lager et annet navn som du
skriver SALG i den samme arbeidsboken, vil det andre navnet erstatte det første.
Bruke eksisterende rad- og kolonneetiketter som navn
Når du lager en formel som refererer til data i et regneark, kan du bruke kolonneog radetikettene i regnearket til å referere til dataene. Du kan for eksempel bruke
formelen =SUMMER(Produkt) til å beregne totalsummen for kolonnen Produkt.

Bruke en etikett
Hvis du trenger å referere til Produkt 3-mengden for Øst-avdelingen (det vil si
verdien 1100,00), kan du bruke formelen =Produkt 3 Øst. Mellomrommet i
formlen mellom "Produkt 3" og "Øst" er skjæringspunkt-operatoren. Denne
operatoren angir at programmet skal finne og returnere verdien i cellen i
skjæringspunktet mellom raden med etiketten Øst og kolonnen med etiketten
Produkt 3.
Obs! Som standard gjenkjenner ikke Microsoft Excel etiketter i formler. Hvis
du vil bruke etiketter i formler, velger du Alternativer på Verktøy-menyen, og
deretter kategorien Beregning. Merk av for Godta etiketter i formler under
Alternativer for arbeidsboken.

Stablede etiketter Hvis du bruker etiketter for kolonnene og radene i
regnearket, kan du bruke disse til å lage formler som refererer til data i
regnearket. Hvis regnearket inneholder stablede kolonneetiketter, det vil si at en
etikett i en celle inneholder flere underliggende etiketter, kan du bruke de
stablede etikettene i formler til å referere til data i regnearket. Hvis etiketten Vest
for eksempel er i celle E5 og etiketten Forventet i celle E6, vil formelen
=SUMMER(Vest Forventet) gi som resultat totalsummen for kolonnen Forventet
Vest.
Rekkefølgen til stablede etiketter Hvis du refererer til informasjon ved
hjelp av stablede etiketter, refererer du til informasjonen i den rekkefølgen
etikettene vises, ovenfra og nedover. Hvis etiketten Vest er i celle F5, og
etiketten Faktisk er i celle F6, kan du referere til de faktiske tallene for Vest ved
å bruke Vest Faktisk i en formel. Hvis du for eksempel vil beregne
gjennomsnittet av de faktiske verdiene for Vest, bruker du formelen
=GJENNOMSNITT(Vest Faktisk).
Bruke datoer som etiketter Når du lager etiketter ved hjelp av dialogboksen
Etikettområder, og området inneholder et år eller en dato som en etikett,
definerer Microsoft Excel datoen som en etikett ved å sette enkle anførselstegn
foran og etter etiketten når du skriver den inn i en formel. La oss for eksempel si
at regnearket inneholder etikettene 2007 og 2008, og at du har angitt disse
etikettene ved hjelp av dialogboksen Etikettområder. Når du skriver inn
formelen =SUMMER(2008), oppdaterer Microsoft Excel automatisk formelen til
=SUMMER('2008').

Endre cellereferanser i formler til
navn
1. Gjør ett av følgende:
Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte
referansene med navn.
Merk én enkelt celle hvis du vil endre referansene til navn i alle
formler i regnearket.
2. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Bruk.
3. Velg ett eller flere navn i boksen Bruk navn.

Endre eller slette et definert navn
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Klikk navnet du vil endre, i listen Navn i arbeidsboken.
3. Gjør ett av følgende:
Endre navnet
1. Skriv inn det nye navnet på referansen og velg Legg til.
2. Velg det opprinnelige navnet og deretter Slett.
Endre en celle, formel eller konstant som er representert ved et navn
Endre dette i boksen Refererer til.
Slett navnet
Velg Slett.

Vis alt

Lage et navn som skal representere
en formel eller en konstant
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Skriv inn navnet på formelen i boksen Navn i arbeidsboken.
3. Skriv inn = (et likhetstegn) etterfulgt av formelen eller konstantverdien i
boksen Refererer til .

Vis alt

Avgjøre hva et navn viser til
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Klikk navnet du vil kontrollere referansen til, i listen Navn i arbeidsboken.
I boksen Refererer til vises referansen, formelen eller konstanten som
navnet representerer.
Tips!
Du kan også lage en liste over de tilgjengelige navnene i en arbeidsbok. Finn et
område med to tomme kolonner i regnearket (listen vil inneholde to kolonner, én
til navnet og én til beskrivelsen av navnet). Merk en celle som skal være hjørnet
øverst til venstre i listen. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Lim inn.
Velg Lim inn liste i dialogboksen Lim inn navn.

Eksempler på vanlige formler
Betingede
Kontrollere om et tall er større eller mindre enn et annet tall
Opprette betingede formler med HVIS-funksjonen
Vise eller skjule nullverdier
Slå opp verdier i en liste

Dato og klokkeslett
Legge til datoer
Legge til klokkeslett
Beregne forskjellen mellom to datoer
Beregne forskjellen mellom to klokkeslett
Konvertere klokkeslett
Telle dager frem til en dato
Sette inn julianske datoer
Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle
Vise datoer som ukedager

Økonomiske
Beregne en løpende saldo
Opprette en multiplikasjonstabell

Matematiske
Legge til tall
Beregne gjennomsnittet av tall
Beregne forskjellen mellom to tall som en prosentdel
Beregne medianen til en gruppe med tall
Beregne det laveste eller høyeste tallet i et område
Konvertere måleenheter
Telle celler som inneholder tall
Telle tall som er større enn eller mindre enn et annet tall
Dividere tall
Skjule feilverdier og feilindikatorer i en celle
Øke eller redusere et tall med en prosentsats
Multiplisere tall
Opphøye et tall i en potens
Avrunde et tall
Trekke fra tall

Tekst
Gjøre om tekst til store eller små bokstaver
Kontrollere om en celle inneholder tekst
Kombinere for- og etternavn
Slå sammen tekst og tall

Kombinere tekst med en dato eller et klokkeslett
Sammenligne celleinnhold
Telle celler som ikke er tomme
Fjerne tegn fra tekst
Fjerne mellomrom fra begynnelsen og slutten av en celle
Gjenta et tegn i en celle
Telle unike oppføringer i en liste

Vis alt

Telle unike oppføringer i et
dataområde
Metoden for denne oppgaven avhenger av resultatet du vil ha.
Telle forekomsten av en verdi i et celleområde
Bruk funksjonen ANTALL.HVIS til å utføre denne oppgaven.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger
Berg

B
Faktura
15,000

1
2
3
4
5
6
7

Berg
Svendsen
Svendsen
Berg
Didriksen

9,000
8,000
20,000
5,000
22,500
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ANTALL.HVIS(A2:A7,"Berg") Antall fakturaer for Berg (3)
=ANTALL.HVIS(A2:A7,A4)
Antall fakturaer for Svendsen (2)

Funksjonsdetaljer
ANTALL.HVIS
Telle forekomsten av mer enn ett vilkår
Bruk funksjonene HVIS og SUMMER til å utføre denne oppgaven.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger
Berg
Berg
Svendsen
Svendsen

B
Faktura
15,000
9,000
8,000
20,000

Berg
Didriksen
1
2
3
4
5
6
7

5,000
22,500
Beskrivelse
Formel
(Resultat)
Antall
=SUMMER((HVIS(A2:A7="Berg")+
fakturaer for
(A2:A7="Didriksen"),1,0))
Berg eller
Didriksen (4)
Antall
fakturaer med
verdier på
=SUMMER((HVIS(B2:B7<9000)*(B2:B7>10),1,0))
mindre enn
9000 eller
større enn
19000 (3)
Antall
fakturaer for
Berg med en
=SUMMER(HVIS(A2:A7="Berg",HVIS(B2:B7<9000,1,0)))
verdi på
mindre enn
9,000. (1)

Obs! Formlene i dette eksemplet må skrives inn som matriseformler. Merk hver
celle som inneholder en formel, trykk F2 og trykk deretter
CTRL+SKIFT+ENTER.

Funksjonsdetaljer
SUMMER
HVIS
Telle forekomstene av unike oppføringer
1. Merk kolonnen som inneholder området.

2.
3.
4.
5.

Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
Velg Fullført.
Dra kolonneetikett fra pivottabellfeltlisten til Slipp radfelt her.
Dra den samme kolonneetiketten fra pivottabellfeltlisten til Slipp
dataelementer her.

Obs! Hvis området inneholder tall, vil pivottabellrapporten legge sammen
oppføringene i stedet for å telle dem. Hvis du vil bytte fra Summersammendragsfunksjonen til Antall-sammendragsfunksjonen, klikker du
Feltinnstillinger
på verktøylinjen for pivottabell. Deretter velger du Antall i
boksen Sammendrag etter.
Telle antall unike verdier
Hvis for eksempel en kolonne inneholder 1,2,2,2, er resultatet 2 unike verdier i
kolonnen.
1. Velg Filter på Data-menyen og deretter Avansert filter.
2. Velg Kopier til et annet sted i dialogboksen Avansert filter.
3. I boksen Listeområde kan du slette informasjonen i boksen, eller du kan
klikke boksen, og deretter klikke kolonnen der du vil telle de unike
oppføringene.
4. Hvis du har en kolonneetikett, kan du slette all informasjon i boksen

5.

6.
7.
8.
9.

Vilkårsområde, eller klikke boksen og deretter klikke kolonneetiketten for
kolonnen med data.
I boksen Kopier til kan du slette informasjonen i boksen, eller du kan
klikke boksen, og deretter klikke en tom kolonne der du vil kopiere de
unike verdiene.
Merk av for Bare unike poster og velg OK.
Merk den tomme cellen under den siste cellen i området.
Klikk pilen ved siden av Autosummer
på standardverktøylinjen, og
klikk deretter Antall.
Trykk Enter.

Vis alt

Lage betingede formler med
funksjonen HVIS
For et resultat som er en logisk verdi (SANN eller USANN)
Bruk funksjonene OG, ELLER og IKKE, og operatorer til å utføre denne
oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
15
1 9
2 8
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =OG(A2>A3, A2<A4)
Er 15 større enn 9 og mindre enn 8? (USANN)
=ELLER(A2>A3, A2<A4) Er 15 større enn 9 eller mindre enn 8? (SANN)
=IKKE(A2+A3=24)
Er 15 pluss 9 ikke lik 24? (USANN)

Funksjonsdetaljer
OG
ELLER
IKKE
For et resultat som er en annen beregning, eller en annen verdi enn SANN
eller USANN.
Bruk funksjonene HVIS, OG og ELLER til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
15
9
1 8
Formel
2
3 =HVIS(A2=15, "OK", "Ikke
OK")
4
=HVIS(OG(A2>A3, A2<A4),
"OK", "Ikke OK")
=HVIS(ELLER(A2>A3,
A2<A4), "OK", "Ikke OK")

Beskrivelse (resultat)
Hvis verdien i celle A2 er lik 15,
returneres "OK". (OK)
Hvis 15 er større enn 9 og mindre enn 8,
returneres "OK". (Ikke OK)
Hvis 15 er større enn 9 eller mindre enn 8,
returneres "OK". (OK)

Funksjonen HVIS bruker følgende argumenter.

Formel med HVIS-funksjon
logisk_test: betingelsen du vil kontrollere
verdi_hvis_sann: verdien som skal returneres hvis betingelsen er sann
verdi_hvis_usann: verdien som skal returneres hvis betingelsen er usann

Funksjonsdetaljer
OG
ELLER
HVIS

Vis alt

Legge til datoer
Legge til et antall dager til en dato
Bruk addisjonsoperatoren (+).

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Dato
Dager som skal legges til
09.06.2007 3
=IDAG() 5
10.12.2008 54
Formel
Beskrivelse (resultat)
=A2+B2 Legger til 3 dager til 09.06.2007 (12.06.2007)
=A3+B3 Legger til 5 dager til dagens dato (varierer)
=A4+B4 Legger til 54 dager til 10.12.2008 (02.02.2009)
Legge til et antall måneder til en dato

Bruk funksjonene DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Eksempel i regneark
Dette eksemplet kan kopieres til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato

B
Måneder som skal legges
til

09.06.2007
3
02.09.2007
5
1 10.12.2008
25
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
Legger til 3 måneder til
=DATO(ÅR(A2);MÅNED(A2)+B2;DAG(A2))
4
09.06.2007 (09.09.2007)
Legger til 5 måneder til
=DATO(ÅR(A3);MÅNED(A3)+B3;DAG(A3))
02.09.2007 (02.02.2008)
Legger til 25 måneder til
=DATO(ÅR(A4);MÅNED(A4)+B4;DAG(A4))
10.12.2008 (10.01.2011)

Funksjonsdetaljer
DATO
ÅR
MÅNED
DAG
Legge til et antall år til en dato
Bruk funksjonene DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato

B
År som skal legges til

09.06.2007
3
02.09.2007
5
25
1 10.12.2008
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =DATO(ÅR(A2)+B2;MÅNED(A2);DAG(A2)) Legger til 3 år til 09.06.2007
(09.06.2010)
4
Legger til 5 år til 02.09.2007
=DATO(ÅR(A3)+B3;MÅNED(A3);DAG(A3))
(02.09.2012)
Legger til 25 år til
=DATO(ÅR(A4)+B4;MÅNED(A4);DAG(A4))
10.12.2008 (10.12.2033)

Funksjonsdetaljer
DATO
ÅR
MÅNED
DAG
Legge til en kombinasjon av dager, måneder og år til en dato
Bruk funksjonene DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
09.06.2007
Formel

Beskrivelse (resultat)
Legger til 3 år, 1 måned
1
2 =DATO(ÅR(A2)+3;MÅNED(A2)+1;DAG(A2)+5) og 5 dager til 09.06.2007
(14.07.2010)
Legger til 1 år, 7
=DATO(ÅR(A2)+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5) måneder og 5 dager til
09.06.2007 (14.01.2009)
Formelen ovenfor har følgende argumenter.

Formel som legger til datoer
startdato: en dato eller referanse til en celle som inneholder en dato
legg_til_år: antall år som skal legges til
legg_til_måned: antall måneder som skal legges til
legg_til_dag: antall dager som skal legges til

Funksjonsdetaljer
DATO
ÅR
MÅNED
DAG

Vis alt

Legge til klokkeslett
For klokkeslett som oppgis i standard klokkeslettformat (timer : minutter :
sekunder)
For at denne metoden skal fungere, kan verdien for timer aldri overskride 24,
verdien for minutter kan ikke overskride 60 og verdien for sekunder kan ikke
overskride 60.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Arbeidstimer
1:35
8:30
3:00
4:15
8:00

1
2
3
4
Formel
5
6 =SUMMER(A2:A5)

Beskrivelse (resultat)
Arbeidstimer totalt når totalen er mindre enn en dag
(17:20)
Arbeidstimer totalt når totalen er større enn en dag
=SUMMER(A2:A6)*24
(25,33333).

Obs!
Hvis du vil vise den andre formelen som et tall, merker du cellen og
deretter velger du Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og
merk Standard i Format-boksen.
Hvis klokkeslettet du legger til, inneholder sekunder, må du formatere
cellen med et klokkeslettformat som viser sekunder. Merk cellen og velg
Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og merk deretter
Klokkeslett i Format-boksen.

Funksjonsdetaljer
SUMMER
For klokkeslett som angis som et tall i en enkelt tidsenhet
Bruk funksjonen TID til å manipulere en del av et klokkeslett, for eksempel
timen eller minuttene, i en formel.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Klokkeslett
Beskrivelse
10:35:00
Timer
10:35:00
Minutter
Sekunder
1 10:35:00
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =A2+TID(C2;0;0) Legger til 2 timer til klokkeslettet ovenfor
(12:35:00)
4
Legger til 10 minutter til klokkeslettet ovenfor
=A3+TID(0;C3;0)
(10:45:00)
Legger til 30 sekunder til klokkeslettet ovenfor
=A4+TID(0;0;C4)
(10:35:30)

C
Antall
2
10
30

Funksjonsdetaljer
TID

Vis alt

Beregne forskjellen mellom to datoer
Beregne antall dager mellom to datoer
Bruk subtraksjonsoperatoren (-) eller funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, kan du installere og laste inn
tillegget Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
08.06.2007
1
20.06.2007
2
Formel
Beskrivelse
3
=A3-A2
Dager mellom de to datoene (12)
=NETT.ARBEIDSDAGER(A2;A3) Ukedager mellom de to datoene (9)
Obs! Hvis du vil vise datoene som tall, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og merk Tall i Format-boksen.

Funksjonsdetaljer
NETT.ARBEIDSDAGER
Beregne antall måneder mellom to datoer
Bruk funksjonene MÅNED og ÅR.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
09.06.2007
02.09.2007
1 10.12.2008
2
Formel
3
4 =MÅNED(A3)-MÅNED(A2)
=(ÅR(A4)ÅR(A3))*12+MÅNED(A4)MÅNED(A3)

Beskrivelse (resultat)
Måneder mellom to datoer i det samme
året (3)
Måneder mellom to datoer som det er mer
enn ett år imellom (15)

Obs! Hvis du vil vise datoene som tall, merker du cellen og velger Celler på

Format-menyen. Velg kategorien Tall, og merk Tall i boksen Kategori.

Funksjonsdetaljer
MÅNED
ÅR
Beregne antall år mellom to datoer
Bruk funksjonen ÅR.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
1 09.06.2007
2 04.06.2010
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
=ÅR(A3)-ÅR(A2) År mellom to datoer (3)
Merknader
Hvis du vil vise datoene som tall, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Tall i boksen
Kategori.
Du kan ikke trekke fra en dato som er tidligere enn en annen dato. Da vises

feilen #### i cellen.

Funksjonsdetaljer
ÅR

Vis alt

Beregne forskjellen mellom to
klokkeslett
Presentere resultatet i standard klokkeslettformat (timer : minutter : sekunder
)
Bruk subtraksjonsoperatoren (-) til å finne forskjellen mellom klokkeslett, og
funksjonen TEKST til å formatere klokkeslettene.
Timer overskrider aldri 24, minutter overskrider aldri 60 og sekunder overskrider
aldri 60.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Starttidspunkt
09.06.2007 10:35:00
Formel
1 =TEKST(B2-A2;"t")
2 =TEKST(B2A2;"t:mm")
=TEKST(B2A2;"t:mm:ss")

B
Sluttidspunkt
09.06.2007 15:30:00
Beskrivelse (resultat)
Timer mellom to klokkeslett (4)
Timer og minutter mellom to klokkeslett (4:55)
Timer, minutter og sekunder mellom to klokkeslett
(4:55:00)

Obs! Du kan også bruke et tallformat for klokkeslett og datoer uten å bruke
funksjonen TEKST til å angi formatet. Hvis du bruker både et format som er
angitt ved hjelp av funksjonen TEKST, og et tallformat, er det formatet til

funksjonen TEKST som blir gjeldende.

Funksjonsdetaljer
TEKST
Presentere resultatet i en total basert på en enkelt tidsenhet (120 minutter)
Bruk funksjonen HELTALL eller funksjonene TIME, MINUTT og SEKUND.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Starttidspunkt
09.06.2007
10:35:00
Formel
=HELTALL((B2A2)*24)
1 =(B2-A2)*1440
2 =(B2-A2)*86400

B
Sluttidspunkt
10.06.2007 15:30:00
Beskrivelse (resultat)
Totalt antall timer mellom to klokkeslett (28)

Totalt antall minutter mellom to klokkeslett (1735)
Totalt antall sekunder mellom to klokkeslett (104100)
Timer mellom to klokkeslett når forskjellen ikke
=TIME(B2-A2)
overskrider 24 (4)
Minutter mellom to klokkeslett når forskjellen ikke
=MINUTT(B2-A2)
overskrider 60 (55)

=SEKUND(B2-A2) Sekunder mellom to klokkeslett når forskjellen ikke
overskrider 60 (0)

Funksjonsdetaljer
HELTALL
TIME
MINUTT
SEKUND

Vis alt

Konvertere tidsenheter
Konvertere mellom tidsenheter
Bruk funksjonen KONVERTER til å utføre denne oppgaven.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, må du installere og laste inn tillegget
Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
6
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =KONVERTER(A2;"day";"hr") Konverterer 6 dager til timer (144)
=KONVERTER(A2;"hr";"mn") Konverterer 6 timer til minutter (360)
=KONVERTER(A2;"yr";"day") Konverterer 6 år til dager (2191,5)
Obs! I konverteringer der enheten år brukes, blir et år behandlet som 365,25
dager.

Funksjonsdetaljer
KONVERTER
Konvertere timer fra standard klokkeslettformat (timer : minutter : sekunder)
til et desimaltall
Bruk funksjonen HELTALL til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Klokkeslett
10:35:00
1
12:15:00
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
=(A2-HELTALL(A2))*24 Antall timer siden 24:00:00 (10,583333)
=(A3-HELTALL(A3))*24 Antall timer siden 24:00:00 (12,25)

Funksjonsdetaljer
HELTALL
Konvertere timer fra desimaltall til standard klokkeslettformat
(timer:minutter:sekunder)
Bruk divisoroperatoren (/) og funksjonen TEKST til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Timer
10,5833
1
12,25
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
=TEKST(A2/24; "t:mm") Antall timer siden 24:00:00 (10:35)
=TEKST(A3/24; "t:mm") Antall timer siden 24:00:00 (12:15)
Obs! Du kan også bruke tallformatet for klokkeslett uten å bruke TEKSTfunksjonen til å angi formatet. Hvis du vil vise tallet som et klokkeslett, merker
du cellen og velger Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall og deretter
Klokkeslett i Format-boksen. Hvis du imidlertid bruker både et format angitt
med TEKST-funksjonen og tallformat, går TEKST-funksjonen foran.

Funksjonsdetaljer
TEKST

Vis alt

Telle dager frem til en dato
Bruk funksjonen IDAG til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
01.01.08
1
01.06.07
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
=A2-IDAG() Antall dager fra gjeldende dato til slutten av 2007 (varierer)
=A2-A3
Antall dager fra 01.06.07 til slutten av 2007 (214)
Obs!
I den første formelen ovenfor er gjeldende dato tatt fra systemklokken.
Hvis du i den siste formelen ovenfor vil se datoen som et tall, merker du
cellen og klikker Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall og

deretter Tall i Format-boksen.

Funksjonsdetaljer
IDAG

Vis alt

Sette inn julianske datoer
Uttrykket "juliansk dato" blir noen ganger brukt til å referere til et datoformat
som er en kombinasjon av det gjeldende året og antall dager siden begynnelsen
av året. 1. januar 2007 vises for eksempel som 2007001, og 31. desember 2007
vises som 2007356. Legg merke til at dette formatet ikke er basert på den
julianske kalenderen.
Det finnes også en juliansk dato som vanligvis brukes i forbindelse med
astronomi, som er et serielt datosystem som begynner med 1. januar, 4713 fvt
(før vår tidsregning).
Legge inn dagens dato som en "juliansk dato"
Bruk funksjonene TEKST, IDAG og DATOVERDI.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

B
Beskrivelse
Formel
(resultat)
Gjeldende dag i
"juliansk"
=TEKST(IDAG() ;"åå")&TEKST((IDAG() 1 DATOVERDI("01.01."&TEKST(IDAG();"åå"))+1);"000") format, med et
tosifret årstall
2
(varierer)
3
Gjeldende dag i
"juliansk"
=TEKST(IDAG() ;"åååå")&TEKST((IDAG() format, med et
DATOVERDI("01.01."&TEKST(IDAG();"åå"))+1);"000")
firesifret årstall
(varierer)

Merknader
Gjeldene dato hentes fra systemklokken i datamaskinen.
I formlene ovenfor begynner året med 1. januar (01.01). Hvis du vil at
formlene skal bruke en annen startdato, angir du datoen du vil bruke, i
delen "01.01.".

Funksjonsdetaljer
DATOVERDI
TEKST
IDAG
Konvertere en dato til en "juliansk dato"
Bruk funksjonene TEKST og DATOVERDI.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
23.06.2007
Beskrivelse
(resultat)
Datoen ovenfor i
1 =TEKST(A2;"åå")&TEKST((A2"juliansk" format,
2 DATOVERDI("01.01."&TEKST(A2;"åå"))+1);"000") med et tosifret årstall
(07174)
Datoen ovenfor i
=TEKST(A2;"åååå")&TEKST((A2"juliansk" format,
DATOVERDI("01.01."&TEKST(A2;"åå"))+1);"000") med et firesifret
årstall (2007174)
Formel

Obs! I formlene ovenfor begynner året med 1. januar (01.01). Hvis du vil at
formlene skal bruke en annen startdato, angir du datoen du vil bruke, i delen
"01.01.".

Funksjonsdetaljer
DATOVERDI
TEKST
Konvertere en dato til en juliansk dato som brukes innen astronomi
Denne formelen fungerer bare for datoer etter 01.03.1901, og i arbeidsbøker som
bruker 1900-datosystemet.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
23.06.2007
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
Datoen ovenfor i juliansk format som brukes innen
=A2+2415018,50
astronomi (2454274,50)
Obs! Hvis du vil vise datoen som et tall, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og klikk Tall i boksen Kategori.

Vis alt

Sette inn gjeldende dato og
klokkeslett i en celle
Sette inn en konstant dato eller et konstant klokkeslett
Gjeldende dato

Merk en celle og trykk CTRL+;

Gjeldende klokkeslett

Merk en celle og trykk CTRL+SKIFT+;

Gjeldende dato og klokkeslett Merk en celle og trykk CTRL+,
MELLOMROM og CTRL+SKIFT+;
Sette inn en dato eller et klokkeslett som oppdateres
Bruk funksjonene IDAG og NÅ.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1 Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =IDAG() Gjeldende dato (varierer)
3 =NÅ() Gjeldende dato og klokkeslett (varierer)
Obs! Funksjonene NÅ() og IDAG() endres bare når regnearket beregnes eller
når en makro som inneholder funksjonen, blir kjørt. De oppdateres ikke
automatisk. Datoen og klokkeslettet som brukes, hentes fra systemklokken i
datamaskinen.

Funksjonsdetaljer
IDAG
NÅ

Vis alt

Vise datoer som ukedager
Hvis du vil sortere cellene etter dato, formaterer du cellene slik at de viser
ukedagene. Hvis du vil sortere eller filtrere etter ukedager uansett dato,
konverterer du cellene til teksten for de ulike ukedagene.
Formatere celler slik at de viser datoer som ukedager
1. Merk cellene som inneholder datoene du vil vise som ukedager.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg Egendefinert fra listen Format, og skriv inn dddd for hele ukedager
(mandag, tirsdag osv.) i boksen Type, ddd for forkortelser (ma, ti, on osv.).
Konvertere datoer til teksten for de ulike ukedagene
Bruk funksjonene TEKST og UKEDAG.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
19.02.2007
1 03.01.2008
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =TEKST(UKEDAG(A2); Finner ukedagen for datoen og returnerer hele
"dddd")
navnet på dagen (mandag)
=TEKST(UKEDAG(A3); Finner ukedagen for datoen og returnerer
"ddd")
forkortelsen for navnet på dagen (to)

Funksjonsdetaljer
UKEDAG
TEXT

Vis alt

Legge sammen tall
Legge sammen tall
Du kan legge sammen tall etter hvert som du skriver dem inn i en celle. Hvis du
for eksempel skriver =5+10 i en celle, vises resultatet 15.
Legge sammen tall i en sammenhengende rad eller kolonne
Du kan bruke Autosummer

til denne oppgaven.

1. Klikk i en celle nedenfor tallkolonnen eller til høyre for tallraden.
2. Klikk Autosummer
på standarverktøylinjen, og trykk deretter ENTER.
Legge sammen tall som ikke ligger i en sammenhengende rad eller kolonne
Du kan bruke funksjonen SUMMER i denne oppgaven og i det neste eksemplet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger
1
2
3
4
5
6
7

Berg
Berg
Svendsen
Svendsen
Berg
Didriksen
Formel
=SUMMER(B2:B3;
B5)

B
Faktura
15 000
9 000
8 000
20 000
5 000
22 500

Beskrivelse (Resultat)
Legger sammen to fakturaer fra Berg og én fra
Svendsen (44 000)
Legger sammen enkeltfakturaer fra Berg, Svendsen
=SUMMER(B2;B5;B7)
og Didriksen (57 500)

Obs! Funksjonen SUMMER kan behandle opp til 30 celle- eller
områdereferanser.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se funksjonen SUMMER.
Legge sammen tall basert på én betingelse
Du kan bruke funksjonen SUMMERHVIS til å lage en totalverdi for ett område
basert på en verdi i et annet område som i neste eksempel.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger

1
2
3
4
5
6
7

B
Faktura

Berg
Berg
Svendsen
Svendsen
Berg
Didriksen

15 000
9 000
8 000
20 000
5 000
22 500
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Summen av Bergs fakturaer (29
=SUMMERHVIS(A2:A7;"Berg";B2:B7)
000)
=SUMMERHVIS(B2:B7,">=90
Summen av fakturaer som er større
000",B2:B7)
enn eller lik 9 000 (66 500)
=SUMMERHVIS(B2:B7,"<90
Summen av fakturaer som er
000",B2:B7)
mindre enn 9 000 (13 000)

Funksjonen SUMMERHVIS bruker følgende argumenter.

Formel med funksjonen SUMMERHVIS
Område som skal vurderes: Undersøk cellene slik at du kan avgjøre om en rad

oppfyller vilkårene.
Vilkår: Vilkåret som cellen du vurderer, må oppfylle for at raden skal regnes
med i sluttsummen.
Område som skal summeres: Legger sammen tallene i cellene hvis raden
oppfyller vilkårene.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se funksjonen SUMMERHVIS.
Legge sammen tall basert på flere vilkår
Du kan bruke funksjonene HVIS og SUMMER i denne oppgaven og i det neste
eksemplet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

B

C

D

Region

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Selger

Sør

Berg

Vest

Davidsen

Øst

Svendsen

Nord

Svendsen

Sør

Didriksen

Sør

Davidsen

Sør

Davidsen

Øst

Svendsen

Nord

Davidsen

Sør

Didriksen

Type

Salg
3
Drikke
571
Melk og 3
smør
338
5
Drikke
122
Melk og 6
smør
239
8
Matvarer
677
Kjøtt
450
7
Kjøtt
673
Matvarer 664
1
Matvarer
500
6
Kjøtt
596

Beskrivelse
(Resultat)
=SUMMER(HVIS((A2:A11="Sør")* Samlet salg av kjøtt i i
(C2:C11="Kjøtt"),D2:D11))
region Sør (14 719)
Samlet salg der
=SUMMER(HVIS((A2:A11="Sør")+
regionen er Sør eller
(A2:A11="Øst"),D2:D11))
Øst (32 753)
Formel

Obs! Formelen i eksemplet må legges inn som matriseformler. Når du har
kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du formelcellen. Trykk F2 og
deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke blir lagt inn som en
matriseformel, returneres feilen #VERDI!.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se funksjonene SUMMER og HVIS.
Legge sammen tall basert på vilkår lagret på et eget område

Du kan bruke funksjonen DSUMMER i denne oppgaven og i det neste
eksemplet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Region

B
Selger

Sør

Berg

Vest

Davidsen

Øst

Svendsen

1 Nord
2
Sør
3

Svendsen
Didriksen

C
Type

D
Salg
3
Drikke
571
Melk og 3
smør
338
5
Drikke
122
Melk og 6
smør
239
8
Matvarer
677

4
5
6
7
8
9
10
11

Sør

Davidsen

Sør

Davidsen

Øst

Svendsen

Nord

Davidsen

Sør

Didriksen
Region

Kjøtt

Selger

Sør
Formel
=DSUMMER(A1:D11,
"Salg", A12:D13)
=DSUMMER(A1:D11,
"Salg", A12:D14)

450
7
Kjøtt
673
Matvarer 664
1
Matvarer
500
6
Kjøtt
596
Type Salg
Kjøtt
Matvarer

Beskrivelse (Resultat)
Samlet salg av kjøtt i region Sør
(14 719)
Samlet salg av kjøtt og matvarer i
region Sør (25 560)

Funksjonen DSUMMER bruker følgende argumenter.

Område som skal vurderes: listen du vil summere.
Felt: etiketten til kolonnen du vil summere.
Vilkår: celleområdet som inneholder betingelsene.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se funksjonen DSUMMER.
Legge sammen tall basert på flere betingelser med veiviseren for betinget
summering
Hvis du vil lage et sammendrag av dataene i en liste på grunnlag av bestemte
vilkår, kan du bruke Veiviser for betinget summering. Hvis listen inneholder for
eksempel salgsbeløp for forskjellige selgere, kan du ved hjelp av
tilleggsprogrammet Veiviser for betinget summering, lage en formel som
beregner samlet salg for én selger.

1. Klikk en celle i listen.
2. Velg Veiviser og deretter Betinget summering på Verktøy-menyen.
Hvis kommandoen Betinget summering ikke finnes på undermenyen
Veiviser på Verktøy-menyen, må du laste inn tillegget Veiviser for betinget
summering.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
3. Følg instruksjonene i veiviseren.
Obs! Formlene som opprettes ved hjelp av veiviseren for betinget summering,
er matriseformler. Når du har redigert disse formlene, må du trykke
CTRL+SKIFT+ENTER for å låse formlene.

Vis alt

Beregne en løpende saldo
1. Sett opp et regneark identisk med det følgende eksemplet, eller kopier
eksemplet til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller
kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

Eksempel
A
B
C
1 Innskudd
Uttak
Saldo
2 NOK 1 000,00 NOK 625,00 =SUMMER(A2;-B2)
3 1000
740
=SUMMER(C2;A3;-B3)
2. Klikk et sted utenfor celle C3 for å vise den beregnede totalen.
3. Hvis du vil vedlikeholde den løpende saldoen, må du legge til en rad for
hver nye oppføring.

Hvordan?
1. Skriv inn innskudds- og uttaksbeløpene i tomme rader, direkte under
eksisterende data.
Hvis du bruker eksemplet ovenfor, legger du inn innskuddene i A4, A5
osv., og uttakene i B4, B5 og så videre.
2. Utvid formelen for den løpende saldoen slik at den inkluderer de nye
radene. Det gjør du ved å merke den siste cellen i saldokolonnen, og
deretter dobbeltklikke fyllhåndtaket.
Hvis du bruker eksemplet ovenfor, merker du celle C3 og
dobbeltklikker cellens fyllhåndtak for å utvide formelen til alle de nye
radene som inneholder innskudds- og uttaksverdier.

Vis alt

Beregne gjennomsnittet av tall
Gjennomsnittet kalles også middelverdien.
Beregne gjennomsnittet av tall i en sammenhengende rad eller kolonne
1. Merk en celle under eller til høyre for tallene du vil beregne gjennomsnittet
for.
2. Klikk pilen ved siden av Autosummer
på standardverktøylinjen, velg
Gjennomsnitt og trykk ENTER.
Beregne gjennomsnittet av tall som ikke er i en sammenhengende rad eller
kolonne
Bruk funksjonen GJENNOMSNITT.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
7
9
27
1
0
2
4
3
Formel
4
5 =GJENNOMSNITT(A2:A7)
6
7

Beskrivelse (resultat)
Finner gjennomsnittet av tallene i
listen ovenfor (9,5)
Finner gjennomsnittet av de tre

=GJENNOMSNITT(A2:A4;A7)

øverste og det siste tallet i listen
(7,5)
Finner gjennomsnittet av tallene i
=GJENNOMSNITT(HVIS(A2:A7<>0;
listen unntatt de som inneholder null,
A2:A7;""))
som for eksempel celle A6 (11,4)
Obs! Den siste formelen i eksemplet må legges inn som en matriseformel. Når
du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du celle A11. Trykk F2 og
deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke blir lagt inn som en
matriseformel, returneres feilen #VERDI!.

Funksjonsdetaljer
GJENNOMSNITT
Beregne et vektet gjennomsnitt
Bruk funksjonene SUMMERPRODUKT og SUMMER.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
Dette eksemplet beregner gjennomsnittsprisen for en enhet fordelt på tre
innkjøp, der hvert innkjøp er for et ulikt antall enheter til en ulik enhetspris.
A
Pris per enhet
20
25
35
1
2
3
4

Formel

B
Antall enheter
500
750
200
Beskrivelse
(resultat)
Deler de totale
kostnadene for
alle tre

=SUMMERPRODUKT(A2:A4;B2:B4)/SUMMER(B2:B4) bestillingene på
det totale antallet
enheter som er
bestilt (24,66)

Funksjonsdetaljer
SUMMER
SUMMERPRODUKT
Beregne gjennomsnittet av tall, men ignorere nullverdier (0)
Bruk funksjonene GJENNOMSNITT og HVIS.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7

10
7
9
27
0
4
Formel

Beskrivelse (resultat)
Finner gjennomsnittet av tallene i
=GJENNOMSNITT(HVIS(A2:A7<>0;
listen unntatt de som inneholder null,
A2:A7;""))
som for eksempel celle A6 (11,4)

Obs! Formelen i eksemplet må legges inn som en matriseformel. Når du har
kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du celle A9. Trykk F2 og deretter
CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke blir lagt inn som en matriseformel,
returneres feilen #VERDI!.

Funksjonsdetaljer
GJENNOMSNITT
HVIS

Vis alt

Beregne medianen for en gruppe med
tall
Bruk funksjonen MEDIAN. Medianen er verdien som ligger i midten av et sett
med tall.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7

10
7
9
27
0
4
Formel
Beskrivelse (resultat)
=MEDIAN(A2:A7) Medianen for tallene i listen ovenfor (8)

Funksjonsdetaljer
MEDIAN

Vis alt

Beregne forskjellen mellom to tall
som en prosentdel
Bruk subtraksjons- (-) og divisjonsoperatoren (/) og funksjonen ABS.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
November
Desember
1 2 342
2 500
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
=(B2-A2)/ABS(A2) Prosentendring (0,06746 eller 6,75 %)
Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent i boksen
Kategori.

Funksjonsdetaljer
ABS

Vis alt

Beregne det laveste eller høyeste tallet
i et område
Hvis cellene er i en sammenhengende rad eller kolonne
1. Velg en celle under eller til høyre for tallene du vil finne det laveste tallet
for
2. Klikk pilen ved siden av Autosummer , velg Min (beregner det laveste
tallet) eller Størst (beregner det høyeste tallet) og trykk ENTER.
Hvis cellene ikke er i en sammenhengende rad eller kolonne
Bruk funksjonene MIN, STØRST, N.MINST eller N.STØRST.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
7
9
27
0
4

1
2
3
4
5
Formel
Beskrivelse (resultat)
6
=MIN(A2:A7)
Laveste tallet i området (0)
7
=STØRST(A2:A7)
Høyeste tallet i området (27)
=N.MINST(A2:A7; 2) Nest minste tallet i området (4)

=N.STØRST(A2:A7;3) Tredje største tallet i området (9)

Funksjonsdetaljer
N.STØRST
STØRST
MINST
N.MINST

Vis alt

Kontrollere om et tall er større eller
mindre enn et annet tall
Bruk funksjonen HVIS.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
15 000
1 9 000
2 8 000
3
Formel
4 =A2>A3
=HVIS(A3<=A4; "OK";"Ikke
OK")

Beskrivelse (resultat)
Er A2 større enn tallet i A3? (SANN)
Er A3 mindre enn eller lik tallet i A4? (Ikke
OK)

Funksjonsdetaljer
HVIS

Vis alt

Konvertere måleenheter
Bruk funksjonen KONVERTER til å konvertere mange forskjellige måleenheter,
inkludert måleenheter for vekt, avstand, tid, trykk, kraft, energi, elektrisitet,
magnetisme, temperatur og væskeenheter.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, må du installere og laste inn tillegget
Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
6
Formel

Beskrivelse (resultat)
Konverterer 6 grader Celsius til Fahrenheit
=KONVERTER(A2;"C";"F")
(42,8)
=KONVERTER(A2;"tsp";"tbs") Konverterer 6 teskjeer til spiseskjeer (2)
1 =KONVERTER(A2;"gal";"l") Konverterer 6 amerikanske gallon til liter
(22,71741274)
2
Konverterer 6 miles til kilometer
=KONVERTER(A2;"mi";"km")
(9,656064)
Konverterer 6 kilometer til miles
=KONVERTER(A2;"km";"mi")
(3,728227153)

=KONVERTER(A2;"in";"ft")

Konverterer 6 tommer til fot (0,5)
Konverterer 6 centimeter til tommer
=KONVERTER(A2;"cm";"in")
(2,362204724)
Obs! Hvis du vil vise en fullstendig liste over alle måleenheter som kan
konverteres, se hjelpeemnet for KONVERTER-funksjonen.

Funksjonsdetaljer
KONVERTER

Vis alt

Telle celler som inneholder tall
Bruk funksjonen ANTALL til å utføre denne oppgaven.
Hvis cellene er i en sammenhengende rad eller kolonne
1. Merk cellen under eller til høyre for tallene du vil telle.
2. Klikk pilen ved siden av Autosummer
på standardverktøylinjen, klikk
så Antall og trykk deretter ENTER.
Hvis cellene ikke er i en sammenhengende rad eller kolonne

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Salg
1 08.12.2007
2 19
3 22,44
4
Formel
5
6 =ANTALL(A2:A6)

Beskrivelse (resultat)
Teller antall celler som inneholder tall (3) i listen. En
dato er et tall.
Teller antall celler som inneholder tall (2) av de to
=ANTALL(A2:A3;A6)
øverste og nederste cellene i listen. En dato er et tall.

Funksjonsdetaljer
ANTALL

Vis alt

Telle tall som er større enn eller
mindre enn et annet tall
Bruk funksjonen ANTALL.HVIS til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger
1
2
3
4
5
6
7

Berg
Berg
Svendsen
Svendsen
Berg
Didriksen

B
Faktura

15 000
9000
8000
20 000
5000
22 500
Formel
Beskrivelse (resultat)
=ANTALL.HVIS(B2:B7;">9000") Tall større enn 9000 (3)
=ANTALL.HVIS(B2:B7;"<=9000") Tall mindre enn eller lik 9000 (3)

Funksjonsdetaljer
ANTALL.HVIS

Vis alt

Opprette en multiplikasjonstabell
En multiplikasjonstabell er en datatabell med to variabler.
1. Definer et regneark med følgende struktur.
2.
A
1 1
2 1
3 =A1*A2
3. Legg inn en rad med verdier fra B3 og mot høyre, for eksempel 1 til 10.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Legg inn en kolonne med verdier fra A4 og nedover, for eksempel 1 til 10.
Merk alle cellene i området unntatt celle A1 og A2.
Velg Tabell på Data-menyen.
Skriv A1 i boksen Innsettingscelle, rad.
Skriv A2 i boksen Innsettingscelle, kolonne.
Velg OK.
Hvis du vil kan du fryse datatabellen ved å konvertere resultatet til
verdiene.
Hvordan?
1. Merk alle resultatverdiene i datatabellen.
2. Klikk Kopier
på standardverktøylinjen, og merk cellen øverst til
venstre i innlimingsområdet.
3. Klikk pilen ved siden av Lim inn , og velg Verdier.
Obs! Resultatverdiene ligger i en matrise, og du må derfor konvertere alle
verdiene til konstanter.

Vis alt

Dividere tall
Skriv =10/5 i en celle for å vise resultatet 2.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1 15 000
2 12
3 Formel
Beskrivelse (resultat)
=A2/A3 Dividerer 15 000 med 12 (1250)

Vis alt

Skjule feilverdier og feilindikatorer i
celler
Formelen =1/0 returnerer for eksempel #DIV/0. Feilverdier inkluderer #DIV/0!,
#I/T, #NAVN?, #NULL!, #NUM!, #REF! og #VERDI!.
Formatere tekst i celler som inneholder feil, slik at de ikke vises
1. Merk cellene som inneholder feilverdien.
2. Velg Betinget formatering på Format-menyen.
3. Velg Formelen er i boksen til venstre.
4. I boksen til høyre, skriver du =ERFEIL(referanse), der referanse er en
referanse til cellen som inneholder feilverdien.
5. Velg Format, og velg deretter kategorien Skrift.
6. Velg Format.
7. Velg hvit i boksen Farge.
Vise en tankestrek, #I/T eller IT i stedet for en feilverdi
Bruk funksjonene HVIS, ERFEIL og IT til å utføre denne oppgaven.
1. Merk cellen som inneholder feilverdien.
2. Bryt følgende formel rundt formelen i cellen, der gammel_formel er
formelen som var i cellen.
=HVIS(ERFEIL(gammel_formel),"",gammel_formel)

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
0
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =A2/A3
Resulterer i en feil (#DIV/0)
3 =HVIS(ERFEIL(A2/A3),"IT",A2/A3) Returnerer IT når verdien er en feil
Returnerer en tankestrek når verdien
=HVIS(ERFEIL(A2/A3),"-",A2/A3)
er en feil
=HVIS(ERFEIL(A2/A3),IT(),A2-A3) Returnerer #I/T når verdien er en feil

Funksjonsdetaljer
HVIS
ERFEIL
Skjule feilverdier i en pivottabellrapport
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre feilvisning Merk av for For feilverdier, vis under
Formatalternativer. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for
feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i
boksen.
Endre visning av tomme celler Merk av for For tomme celler, vis. I
boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil
vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise
nuller, fjerner du merket i avkrysningsboksen.
Skjul feilindikatorer i celler
Hvis en celle inneholder en formel som bryter en av reglene, blir det vist en
trekant i øverste venstre hjørne i cellen. Du kan forhindre at disse indikatorene
vises.

Celle med et formelproblem
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien
Feilkontroll.
2. Fjern merket for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen.

Vis alt

Øke eller redusere et tall med en
prosentsats
Bruk formlene nedenfor til å utføre oppgavene.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tall
23

B
Økning i prosent
3%

1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =A2*(1+5%) Øker tallet i A2 med 5 % (24,15)
=A2*(1+B2) Øker tallet i A2 med prosentverdien i B2: 3 % (23,69)
=A2*(1-B2) Reduserer tallet i A2 med prosentverdien i B2: 3 % (22,31)
Obs! Når du bruker et tall etterfulgt av et prosenttegn (%), tolkes tallet som en
hundredel av egen verdi. 5 % tolkes for eksempel som 0,05.

Vis alt

Multiplisere tall
Skriv inn =5*10 i en celle for å få resultatet 50.
Multiplisere et tallområde med et tall
Viktig! Denne fremgangsmåten erstatter tallene i tallområdet med resultatet av
multiplikasjonen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skriv inn tallet du vil multiplisere med, i en tom celle.
Merk cellen, og velg Kopier på Rediger-menyen.
Merk tallområdet som skal multipliseres.
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
Velg deretter Multipliser under Operasjon.
Velg OK.
Slett celleinnholdet som du skrev inn i det første trinnet.
Multiplisere tall i forskjellige celler ved hjelp av en formel

Bruk multiplikasjonsoperatoren (*) eller funksjonen PRODUKT.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
5
1 15
2 30
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4 =A2*A3
Multipliserer tallene i de to første cellene (75)
=PRODUKT(A2:A4) Multipliserer alle tallene i området (2250)
=PRODUKT(A2:A4;2) Multipliserer alle tallene i området, og 2 (4500)

Funksjonsdetaljer
PRODUKT

Vis alt

Opphøye et tall i en potens
Bruk "^"-operatoren eller funksjonen OPPHØYD.I.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =OPPHØYD.I(5;2) Beregner fem opphøyd i 2 (25)
3 =5^3
Beregner fem opphøyd i 3 (125)

Funksjonsdetaljer
OPPHØYD.I

Vis alt

Avrunde av et tall
Endre antall desimaler som vises, uten å endre tallet

I et regneark
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Hvis du vil vise flere eller færre sifre etter desimaltegnet, klikker du Øk
desimaler
eller Reduser desimaler
på formateringsverktøylinjen.

I et innebygd tallformat
1. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
2. I listen Format velger du Valuta, Regnskap, Prosent eller Vitenskapelig.
3. I boksen Antall desimaler angir du antall desimaler som skal vises.
Avrunde et tall oppover
Bruk funksjonene AVRUND.OPP, AVRUND.TIL.PARTALL eller
AVRUND.TIL.ODDETALL.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskrifter.

Velg et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.
5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og å vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller du går til
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
20,3
-5,9
12,5493
Formel
1
2 =AVRUND.OPP(A2;0)
3 =AVRUND(A3;0)
4
=AVRUND.OPP(A4;2)
=AVRUND.TIL.PARTALL(A2)

Beskrivelse (resultat)
Avrunder 20,3 opp til nærmeste hele tall
(21)
Avrunder -5,9 opp (-6)
Avrunder 12,5493 opp til nærmeste
hundredel, to desimaler (12,55)
Avrunder 20,3 opp til nærmeste partall
(22)

=AVRUND.TIL.ODDETALL(A2)

Avrunder 20,3 opp til nærmeste oddetall
(21)

Funksjonsdetaljer
AVRUND.OPP
AVRUND.TIL.PARTALL
AVRUND.TIL.ODDETALL
Avrunde et tall nedover
Bruk funksjonen AVRUND.NED.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
20,3
-5,9
1
12,5493
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
=AVRUND.NED(A2;0) Avrunder 20,3 ned til nærmeste hele tall (20)
4
=AVRUND.NED(A3;0) Avrunder -5,9 ned (-5)
Avrunder tallet ned til nærmeste hundredel, to
=AVRUND.NED(A4;2)
desimaler ( 12,54)

Funksjonsdetaljer
AVRUND.NED
Avrunde et tall til det nærmeste tallet
Bruk funksjonen AVRUND.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
20,3
1 5,9
2 -5,9
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4 =AVRUND(A2;0) Avrunder 20,3 ned fordi brøken er mindre enn 0,5 (20)
=AVRUND(A3;0) Avrunder 5,9 opp fordi brøken er større enn 0,5 (6)
=AVRUND(A4;0) Avrunder -5,9 ned fordi brøken er mindre enn -0,5 (-6)

Funksjonsdetaljer
AVRUND
Avrunde et tall til en nær brøk
Bruk funksjonen AVRUND.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1,25
30,452
Formel
Beskrivelse (resultat)
1
Avrunder tallet til nærmeste tidel (en desimal). Fordi
2
3 =AVRUND(A2;1) delen som skal avrundes er 0,05 eller større, blir tallet
rundet opp (resultat: 1,3)
Avrunder tallet til nærmeste hundredel (to desimaler).
=AVRUND(A3;2) Fordi delen som skal avrundes, 0,002, er mindre enn
0,005, blir tallet rundet ned (resultat: 30,45)

Funksjonsdetaljer
AVRUND
Avrunde et tall til et signifikant siffer over 0
Bruk funksjonene AVRUND, AVRUND.OPP, AVRUND.NED, LENGE og
HELTALL.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
5492820
22230
Formel
1
2 =AVRUND(A2;3LENGDE(HELTALL(A2)))
3
=AVRUND.NED(A3;3LENGDE(HELTALL(A3)))
=AVRUND.OPP(A2;6LENGDE(HELTALL(A2)))

Beskrivelse (resultat)
Avrunder det øverste tallet til 3
signifikante sifre (5490000)
Avrunder det nederste tallet til 3
signifikante sifre (22200)
Avrunder det øverste tallet opp til 5
signifikante sifre (5492900)

Funksjonsdetaljer
AVRUND.OPP
AVRUND.NED
AVRUND
LENGDE
HELTALL

Vis alt

Trekke fra tall
Skriv inn =10-5 i en celle for å få resultatet 5.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4

15 000
9 000
-8 000
Formel
=A2-A3

Beskrivelse (resultat)
Trekker 9 000 fra 15 000 (6 000)
Legger sammen alle tallene i listen, inkludert negative
=SUMMER(A2:A4)
tall (16 000)

Obs! Å legge til et negativt tall er det samme som å trekke fra.

Funksjonsdetaljer
SUMMER

Vis alt

Gjøre om tekst til store eller små
bokstaver
Bruk funksjonene STORE, SMÅ eller STOR.FORBOKSTAV.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Navn
nina Davidsen
Formel

Beskrivelse (resultat)
Endrer teksten til STORE BOKSTAVER
1 =STORE(A2)
(NINA DAVIDSEN)
2
Endrer teksten til små bokstaver (nina
=SMÅ(A2)
davidsen)
Endrer teksten til Stor Forbokstav (Nina
=STOR.FORBOKSTAV(A2)
Davidsen)

Funksjonsdetaljer
STORE
SMÅ
STOR.FORBOKSTAV

Vis alt

Kontrollere om en celle inneholder
tekst
Kontrollere om en celle inneholder tekst
Bruk funksjonen ERTEKST til å utføre denne oppgaven.

Eksempel på regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Davidsen
1
123
2
Formel
Beskrivelse
3
=ERTEKST(A2) Kontrollerer om cellen A2 inneholder tekst (SANN)
=ERTEKST(A3) Kontrollerer om cellen A3 inneholder tekst (USANN)

Funksjonsdetaljer
ERTEKST
Kontrollere om celleinnholdet samsvarer med bestemt tekst, og returnere en
verdi
Bruk funksjonen HVIS til å utføre denne oppgaven. Funksjonen HVIS returnerer
resultatene du angir.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Davidsen
Formel
1
2 =HVIS(A2="Davidsen","OK", "Ikke
OK")
=HVIS(A2="Berg", SANN, USANN)

Beskrivelse
Kontrollerer om A2 er Davidsen
(OK)
Kontrollerer om A2 er Berg
(USANN)

Funksjonsdetaljer
HVIS
Filtrere en liste for rader som inneholder bestemt tekst
1.
2.
3.
4.

Klikk en celle i listen du vil filtrere.
Velg Filter på Data-menyen og deretter Autofilter.
Klikk pilen i kolonnen der tallene finnes, og velg (Egendefinert).
I boksen til venstre klikker du er lik eller er ulik, inneholder eller
inneholder ikke.
5. I boksen til høyre skriver du inn teksten du vil ha.
6. Hvis du vil finne tekstverdier som har noen tegn felles, men ikke andre, kan
du bruke et jokertegn.
Hvordan?
Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for filtre, og når
du søker etter og erstatter innhold.
Bruk
? (spørsmålstegn)

* (stjerne)
~ (tilde) etterfulgt av ?, *
eller ~

For å finne
Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og
"jansen"
Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og
"Sørsøst"
Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn.
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

Kontrollere om en del av en celle samsvarer med bestemt tekst, og returner
en verdi
Bruk funksjonene HVIS, FINN, SØK og ERTALL til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Davidsen
1 BD123
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2
3 =HVIS(ERTALL(FINN("v",A2)),"OK", Kontrollerer om A2 inneholder
"Ikke OK")
bokstaven v (OK)
Kontrollerer om A3 inneholder BD
=ERTALL(FINN("BD",A3))
(SANN)
Formelen ovenfor bruker følgende argumenter.

Formel for å kontrollere om det finnes tekst
søk_etter: er det du vil kontrollere
til_søk: cellen som inneholder teksten du vil kontrollere
Obs! Funksjonen FINN skiller mellom store og små bokstaver. Bruk funksjonen
SØK i stedet for FINN hvis du ikke vil skille mellom store og små bokstaver.

Funksjonsdetaljer
HVIS
ERTALL
FINN
SØK
Finne cellene som inneholder tekst
1. Merk celleområdet der du vil søke.
Hvis du vil søke i hele regnearket, klikker du en hvilken som helst celle.
2. Velg Søk på Rediger-menyen.
3. I boksen Søk angir du teksten eller tallene du vil søke etter, eller velger et
nylig søk i rullegardinlisten Søk.
Obs! Du kan bruke jokertegn i søkevilkårene.
4. Hvis du vil angi et format for søket, velger du Format og foretar valgene i
dialogboksen Finn format.
5. Velg Alternativer for å definere søket ytterligere. Du kan for eksempel
søke etter alle cellene som inneholder samme datatypen, for eksempel
formler.
I boksen Innenfor kan du velge Ark eller Arbeidsbok for å søke i et
regneark eller en hel arbeidsbok.
6. Velg Søk etter alle eller Søk etter neste.
Søk etter alle viser alle forekomster av elementet du søker etter, og tillater
at du gjør en celle aktiv ved å merke en bestemt forekomst. Du kan sortere
resultatene av et søk av typen Søk etter alle ved å klikke en overskrift.
Obs! Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Tips!
Hvis du vil søke etter data i en liste, kan du bruke filtre til å vise bare de radene
som inneholder dataene du søker etter. I en liste som inneholder internasjonale
salgsdata, kan du for eksempel vise salgsdata bare for Norge.

Vis alt

Kombinere for- og etternavn
Bruk funksjonen KJEDE.SAMMEN eller &-tegnet.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Fornavn
Nina
Andreas

B
Etternavn
Davidsen
Fredriksen

Formel
1
2 =A2&" "&B2
3
=B3&", "&A3

Beskrivelse (resultat)
Setter sammen navnene ovenfor, atskilt med
mellomrom (Nina Davidsen)
Setter sammen navnene ovenfor, atskilt med
komma (Fredriksen, Andreas)
Setter sammen navnene ovenfor, atskilt med
=KJEDE.SAMMEN(A2;" ";B2)
mellomrom (Nina Davidsen)

Obs! Hvis du vil erstatte formelen med resultatene, merker du cellene og

klikker Kopier
verdier.

, Lim inn

, Alternativer for innliming

og deretter Bare

Funksjonsdetaljer
KJEDE.SAMMEN

Vis alt

Slå sammen tekst og tall
Vise tekst foran eller etter et tall i en celle og bruke et tallformat
Hvis en kolonne du vil sortere, inneholder både tall og tekst (for eksempel
Produkt #15, Produkt #100, Produkt #200), er det ikke sikkert den blir sortert
som forventet. Du kan bruke et tallformat til å legge til tekst uten å endre måten
tallet sorteres på.
1. Merk cellene du vil formatere.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
3. Velg et format i listen Kategori, og velg deretter et innebygd format som
ligner det du vil bruke.
4. Velg Egendefinert i listen Kategori.
5. Rediger tallformatkodene til å lage formatet du vil bruke, i boksen Type.
Hvis du vil vise både tekst og tall i en celle, setter du teksttegnene i doble
anførselstegn (" ") eller setter en omvendt skråstrek (\) foran tallene.
Formatet fjernes ikke når du redigerer et innebygd format.
Hvis du vil vise
12 som Produkt #12
12:00 som 12:00 AM EST
-12 som kr -1200 underskudd og 12 som kr
1200 overskudd

Bruker du denne koden
"Produkt # " 0
t:mm AM/PM "EST"
kr 0,00 "Overskudd";kr -0,00
"Overskudd"

Slå sammen tekst og tall fra ulike celler i den samme cellen ved hjelp av en
formel
Bruk funksjonene KJEDE.SAMMEN og TEKST og tekstoperatoren (&) til å
utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger
Berg
Didriksen
Formel
1 =A2&" solgte "&B2&"
2 enheter."
3 =A3&" solgte
"&TEXT(B3,"0%")&" av det
samlede salget."
=KJEDE.SAMMEN(A2,"
solgte ",B2," enheter.")

B
Salg
28
40%
Beskrivelse (resultat)
Slår sammen innholdet foran til et uttrykk
(Berg solgte 28 enheter)
Slår sammen innholdet foran til et uttrykk
(Didriksen solgte 40% av det samlede salget)
Slår sammen innholdet foran til et uttrykk
(Berg solgte 28 enheter)

Legg merke til bruken av TEKST-funksjonen i formelen. Når du slår sammen et
tall og en tekststreng ved hjelp av sammenkjedingsoperatoren, bruker du
TEKST-funksjonen til å formatere tallet. Formelen bruker den underliggende
verdien fra cellen det refereres til (0,4 i dette eksemplet), ikke den formaterte
verdien du ser i cellen (40 %). TEKST-funksjonen gjenoppretter
tallformateringen.

Funksjonsdetaljer
KJEDE.SAMMEN
TEKST

Vis alt

Kombinere tekst med en dato eller et
klokkeslett
Bruk funksjonen TEKST og &-tegnet.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Fakturadato
5. jun. 2007
1
Formel
2 ="Fakturadato:
3 "&TEKST(A3; "d. mmm.
åååå")
=A2&" "&TEKST(A3;
"dd. mmm. åååå")

Beskrivelse (resultat)
Kombinerer tekst i en formel med en dato
(Fakturadato: 5. jun. 2007)
Setter sammen tekst og dato fra forskjellige
celler i en celle (Fakturadato 05. jun. 2007)

Obs! Hvis du vil kopiere tallformatkoden i en celle, til en formel, velger du
cellen og velger Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall. I Format-

boksen merker du Egendefinert og kopierer innholdet i boksen Type.

Funksjonsdetaljer
TEKST

Vis alt

Sammenligne celleinnhold
Sammenligne en celle med en annen
Bruk funksjonen EKSAKT.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
BD122
1
BD123
2
BD123
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
=EKSAKT(A2;A3) Sammenligner innholdet i A2 og A3 (USANN)
=EKSAKT(A3;A4) Sammenligner innholdet i A3 og A4 (SANN)
Obs! EKSAKT skiller mellom store og små bokstaver, men ignorerer
formateringsforskjeller.

Funksjonsdetaljer
EKSAKT
Sammenligne én verdi med en liste med verdier
Bruk funksjonene EKSAKT og ELLER.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Liste
Eple
1
Appelsin
2
Banan
3
Formel
4
=ELLER(EKSAKT(B2;
A2:A4))

B
Celle
Drue

Beskrivelse (resultat)
Sammenligner "Drue" med hver verdi i listen
(USANN)

Obs! Formelen i eksemplet må legges inn som en matriseformel. Når du har
kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du hver enkelt celle for seg. Trykk
F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke blir lagt inn som en
matriseformel, returneres feilen #VERDI!.

Formelen ovenfor bruker følgende syntaks:
=ELLER(EKSAKT(Testverdi, SammenlignOmråde))
Testverdien refererer til en celle som inneholder en brukerdefinert verdi.
Sammenligningsområdet refererer til en liste med tekstverdier som testverdien
skal sammenlignes med.

Funksjonsdetaljer
ELLER
EKSAKT

Vis alt

Telle celler som ikke er tomme
Bruk funksjonen ANTALLA til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Salg
1
2 19
3 SANN
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
5 =ANTALLA(A2:A6) Teller antallet celler som ikke er tomme, i listen foran
(3)
6
=ANTALLA(A2:A3; Teller antallet celler som ikke er tomme, i de to øverste
A6)
og den nederste cellen i listen (1)

Funksjonsdetaljer
ANTALLA

Vis alt

Fjerne tegn fra tekst
Fjerne et angitt antall tegn fra høyre eller venstre side av teksten
Bruk funksjonene LENGDE, VENSTRE og HØYRE til å utføre denne
oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Vitamin A
1 Vitamin B1
Formel
2
3 =VENSTRE(A2,
LENGDE(A2)-2)
=HØYRE(A3,
LENGDE(A3)-8)

Beskrivelse (Resultat)
Fjerner de siste to tegnene fra innholdet i A2
(Vitamin)
Fjerner de første 8 tegnene fra A3 (B1)

Funksjonsdetaljer
LENGDE
VENSTRE
HØYRE
Fjerne en tekststreng fra regnearket med kommandoen Erstatt
1. Merk celleområdet du vil søke i.
Hvis du vil søke i hele regnearket, kan du klikke en hvilken som helst celle
på regnearket.
2. Velg Erstatt på Rediger-menyen.
3. Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter i boksen Søk ettereller velg
et nylig foretatt søk i rullegardinlisten Søk etter.
Obs! Du kan bruke jokertegn i søkekriteriene.
4. Hvis du vil angi et format for søket, velger du Format og velger fra
dialogboksen Søk etter formatering .
5. Velg Alternativer for ytterligere å definere søket. Du kan for eksempel
søke etter alle celler som inneholder samme type data, for eksempel
formler.
I boksenI kan du velge Ark eller Arbeidsbok for å søke i et regneark eller i
en hel arbeidsbok.
6. I boksenErstatt med kan du skrive inn erstatningstegn eller spesielle
formater om nødvendig.
Hvis du vil slette tegnene i boksen Søk, kan du la boksen Erstatt med være
tom.
7. Velg Søk etter neste.

8. Hvis du vil erstatte de merkede forekomstene eller alle forekomstene av
tegnene som blir funnet, velger du Erstatt eller Erstatt alle.
Obs! Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Vis alt

Fjerne mellomrom fra begynnelsen
og slutten av en celle
Bruk funksjonen TRIMME.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2

A
Data
BD122
Formel

Beskrivelse (resultat)
Fjerner mellomrommene fra strengen " BD122
=TRIMME(A2)
(BD112)

"

Funksjonsdetaljer
TRIMME

Vis alt

Gjenta et tegn i en celle
Bruk funksjonen GJENTA.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =GJENTA(".";6) Gjentar et punktum (.) 6 ganger (......)
3 =GJENTA("-";4) Gjentar en bindestrek (-) 4 ganger (----)

Funksjonsdetaljer
GJENTA

Vis alt

Vise eller skjule nullverdier
Vise eller skjule alle nullverdier i et regneark
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Gjør ett av følgende:
Merk av for Nullverdier hvis du vil vise null (0) i cellene.
Fjern merket hvis du vil vise nullverdier som tomme celler.
Bruke et tallformat til å skjule nullverdier i merkede celler
Forsiktig! I dette emnet brukes et format som skjuler nullverdier i merkede
celler. Hvis verdien i én av disse cellene endres til en annen verdi enn null, vil
verdien få et standard tallformat.
1.
2.
3.
4.

Merk cellene som inneholder nullene (0) du vil skjule.
Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Tall.
Velg Egendefinert i listen Kategori.
Skriv inn 0;-0;;@ i boksen Type

Merknader
De skjulte verdiene vises bare på formellinjen
- eller i cellen når
du redigerer den i cellen - og skrives ikke ut.
Hvis du vil vise skjulte verdier igjen, merker du cellene, velger
kommandoen Celler på Format-menyen, og deretter kategorien Tall. I
listen Kategori velger du Generelt hvis du vil bruke standard tallformat.
Hvis du vil vise en dato eller et klokkeslett på nytt, velger du det aktuelle
dato- eller klokkeslettformatet i kategorien Tall.
Bruke et betinget format til å skjule nullverdier returnert av en formel
1. Merk cellen som inneholder nullverdien.
2. Velg Betinget formatering på Format-menyen.

3. Velg Celleverdien er i boksen til venstre.
4. Velg Lik i den andre boksen fra venstre.
5. Skriv inn 0 i boksen til høyre.
6. Velg Format, og velg deretter kategorien Skrift.
7. Velg hvit i boksen Farge.
Bruke en formel til å vise nuller som mellomrom eller tankestreker
Bruk funksjonen HVIS til å utføre denne oppgaven.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
10
1
Formel
2 =A2-A3
3 =HVIS(A2-A3=0,"",A2A3)
=HVIS(A2-A3=0,"-",A2A3)

Beskrivelse (Resultat)
Andre tall subtrahert fra det første (0)
Returnerer en tom celle når verdien er null (tom
celle)
Returnerer en tankestrek når verdien er null (-)

Funksjonsdetaljer
HVIS
Skjule nullverdier i en pivottabellrapport
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre feilvisning Merk av for For feilverdier, vis under
Formatalternativer. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for
feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i
boksen.
Endre visning av tomme celler Merk av for For tomme celler, vis. I
boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil
vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise
nuller, fjerner du merket i avkrysningsboksen.

Vis alt

Slå opp verdier i et område
Lag en oppslagsformel ved hjelp av oppslagsveiviseren
Oppslagsveiviseren lager formelen på grunnlag av regnearkdata som har rad- og
kolonneetiketter. Oppslagsveiviseren hjelper deg med å søke etter andre verdier i
en rad når du kjenner verdien i en kolonne, og omvendt. Oppslagsveiviseren
bruker INDEKS og SAMMENLIGNE i formlene den lager.
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen, og merk av for Oppslagsveiviser. Velg
OK.
2. Klikk en celle på området.
3. Klikk Oppslag på Verktøy-menyen.
4. Følg instruksjonene i veiviseren.
Slå opp verdier ved å sammenligne dem med verdier i første kolonne
Bruk funksjonen FINN.RAD.
Viktig! Denne metoden fungerer bare når verdiene i den første raden eller
kolonnen er sortert i stigende rekkefølge.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
I dette eksemplet kjenner du frekvensen, men du vil slå opp den tilknyttede
fargen.
A
Frekvens
1
2
3
4
5
6

4,14
4,19
5,17
5,77
6,39

B
Farge
rød
oransje
gul
grønn
blå

Formel
Beskrivelse (resultat)
=FINN.RAD(5,77; Slår opp 5,77 i kolonne A, og returnerer verdien fra
A1:B6; 2)
samme rad i kolonne B (grønn)

Funksjonsdetaljer
FINN.RAD
Slå opp verdier ved å sammenligne dem med verdier i første rad
Bruk funksjonen FINN.KOLONNE.
Viktig! Denne metoden fungerer bare når verdiene i den første raden eller
kolonnen er sortert i stigende rekkefølge.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Status

B
Aksler

På lager
4
1
I bestilling
5
2
Ikke effektuert
6
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
=FINN.KOLONNE("Bolter"; Slår opp Bolter i rad 1, og returnerer
A1:C4; 3)
verdien fra rad 3 i samme kolonne (10)

C
Bolter
9
10
11

Funksjonsdetaljer
FINN.KOLONNE
Slå opp verdier i et område som ikke er sortert
Bruk funksjonene INDEKS og SAMMENLIGNE.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Produkt
Bananer
Appelsiner
1 Epler
2 Pærer
3
4
5

B
Antall
38
25
41
40

Beskrivelse
(resultat)
Slår opp Pærer i
kolonne A, og
=INDEKS(A2:B5;SAMMENLIGNE("Pærer";A2:A5;0);2) returnerer
verdien for Pærer
i kolonne B (40).
Formel

Formelen bruker følgende argumenter.

Formel som slår opp en verdi i et usortert område (funksjonen INDEKS)
A2:B5: Hele området du slår opp verdier i.
SAMMENLIGNE("Pærer";A2:A5;0): funksjonen SAMMENLIGNE avgjør
radnummeret.
"Pærer": Verdien som skal finnes i oppslagskolonnen.
A2:A5: Kolonnen funksjonen SAMMENLIGNE skal lete i.
2: Kolonnen verdien skal hentes fra. Kolonnen helt til venstre er 1.

Funksjonsdetaljer
INDEKS
SAMMENLIGNE
Slå opp verdier i et område av uviss størrelse som ikke er sortert
Bruk funksjonene FORSKYVNING og SAMMENLIGNE.
Bruk denne fremgangsmåten når dataene ligger i et eksternt dataområde som du
oppdaterer daglig. Du vet at prisen er oppført i kolonne B, men du vet ikke hvor
mange rader med data serveren vil returnere, og første kolonne er ikke sortert
alfabetisk.

Eksempel i regneark
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Produkt

B
Antall

Bananer
38
Appelsiner
25
41
1 Epler
40
2 Pærer
Beskrivelse
3
Formel
(resultat)
4
Slår opp Pærer i
5
kolonne A, og
=FORSKYVNING(A1;SAMMENLIGNE("Pærer";A2:A5;
returnerer
0);1)
verdien for Pærer
i kolonne B (40).

Formelen bruker følgende argumenter.

A1: Cellen øverst til venstre i området kalles også startcellen.
SAMMENLIGNE("Pærer";A2:A5; 0): funksjonen SAMMENLIGNE avgjør i
hvilken rad nedenfor startcellen oppslagsverdien skal finnes.
"Pærer": Verdien som skal finnes i oppslagskolonnen.
A2:A5: Kolonnen funksjonen SAMMENLIGNE skal lete i. Ikke ta med
startcellen i dette området.
1: Antall kolonner til høyre for startcellen der formelen skal lete etter
oppslagsverdien.

Funksjonsdetaljer
SAMMENLIGNE
FORSKYVNING

Vis alt

Om beregning av verdier
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.

Fylle ut verdier automatisk
Fylle ut verdier for en beste tilpassing for en lineær trend
I en lineær serie vil intervallverdien, eller forskjellen mellom første og neste
verdi i serien, legges til startverdien og deretter legges til hver etterfølgende
verdi.
Startutvalg Utvidet lineær serie
1, 2
3, 4, 5
1, 3
5, 7, 9
100, 95
90, 85
Fylle ut verdier for en eksponentiell veksttrend
I en vekstserie vil den første startverdien multipliseres med intervallverdien for å
få den neste verdien i serien. Deretter vil det resulterende produktet og alle
etterfølgende produkter multipliseres med intervallverdien.
Startutvalg Utvidet vekstserie
1, 2
4, 8, 16
1, 3
9, 27, 81
2, 3
4.5, 6.75, 10.125

Fylle ut verdier manuelt
Når du bruker Serie-kommandoen, kan du kontrollere manuelt hvordan en
lineær trend eller veksttrend lages, og bruke tastaturet til å registrere verdier.
I en lineær serie brukes startverdiene på algoritmen minste kvadrater

(y=mx+b) for å generere serien.
I en vekstserie brukes startverdiene på algoritmen eksponentiell kurve
(y=b*m^x) for å generere serien.
I begge tilfeller blir intervallverdien oversett. Serien som lages, tilsvarer
verdiene som returneres av funksjonene TREND eller VEKST.

Beregne trender ved å legge til en trendlinje i et diagram
Du kan lage en trendlinje i et diagram uten å lage dataene for trendlinjen.

Beregne verdier med en regnearkfunksjon
Bruk funksjonen PROGNOSE
Funksjonen PROGNOSE forutsier nye verdier basert på en lineær regresjon av
minste kvadrater av en rekke kjente data eller kjente x-matriser og y-matriser.
Hvis for eksempel bedriftens inntekter for de forrige seks kvartalene er gitt,
returnerer funksjonen PROGNOSE forventede inntekter for de neste to
kvartalene.
Bruke funksjonene TREND eller VEKST
Funksjonene TREND og VEKST kan ekstrapolere fremtidige y-verdier som en
utvidelse for en rett linje eller en eksponentiell kurve som kan beskrive
eksisterende data på best mulig måte. De kan også returnere bare y-verdiene
basert på kjente x-verdier for beste tilpassingslinje eller -kurve. Hvis du vil tegne
inn en linje eller kurve som beskriver eksisterende data, bruker du eksisterende
x-verdier og y-verdier som returneres av funksjonene TREND eller VEKST.
Bruke funksjonen RETTLINJE eller KURVE
Du kan bruke funksjonene RETTLINJE eller KURVE til å beregne en rett linje
eller eksponentiell kurve fra eksisterende data. Funksjonene RETTLINJE og
KURVE returnerer ulik regresjonsstatistikk, deriblant helling og skjæringspunkt
for den beste tilpassingslinjen.

Utføre regresjonsanalyse med tillegget Analyseverktøy

Når du må utføre mer avanserte regresjonsanalyser, deriblant beregning og
inntegning av rest, kan du bruke regresjonsanalyseverktøyet i tillegget
Analyseverktøy. Analyseverktøyet for regresjon utfører lineær regresjonsanalyse
ved hjelp av "minste kvadraters" metode for å tilpasse en linje til et sett
observasjoner. Med dette verktøyet kan du analysere hvordan en enkelt avhengig
variabel påvirkes av verdiene til en eller flere uavhengige variabler.

Vis alt

Beregne verdier
Du kan fylle ut en serie med verdier som passer til en enkel lineær trend eller en
eksponentiell veksttrend ved hjelp av fyllhåndtaket. Hvis du vil utvide
komplekse og ikke-lineære data, bør du bruke regnearkfunksjonene eller
verktøyet regresjonsanalyse i tillegget Analyseverktøy.

Fylle ut verdier automatisk
Fylle ut en serie for en lineær, tilpasset trend
1. Merk minst to celler som inneholder startverdiene for trenden.
Hvis du vil øke nøyaktigheten i trendserien, merker du flere startverdier.
2. Dra fyllhåndtaket i den retningen du vil fylle ut de stigende eller synkende
verdiene.
Hvis for eksempel de valgte startverdiene i cellene C1:E1 er 3, 5 og 8, drar
du fyllhåndtaket mot høyre for å fylle med økende trendverdier, eller mot
venstre for å fylle med minkende verdier.
Tips!
Hvis du manuelt vil kontrollere hvordan seriene opprettes, eller bruke tastaturet
til å fylle ut en serie, bruker du kommandoen Serie.
Fylle ut en serie for en veksttrend
1. Merk minst to celler som inneholder startverdiene for trenden.
Hvis du vil øke nøyaktigheten i trendserien, merker du flere startverdier.
2. Hold høyre museknapp nede og dra fyllhåndtaket i den retningen du vil
fylle ut stigende eller synkende verdier.

Hvis for eksempel de valgte startverdiene i cellene C1:E1 er 3, 5 og 8, drar
du fyllhåndtaket mot høyre for å fylle med økende trendverdier, eller mot
venstre for å fylle med minkende verdier.
3. Slipp museknappen og velg Veksttrend på hurtigmenyen.
Tips!
Hvis du manuelt vil kontrollere hvordan seriene opprettes, eller bruke tastaturet
til å fylle ut en serie, bruker du kommandoen Serie.

Fylle ut verdier manuelt
Opprette lineære trender og veksttrender med kommandoen Serie
1. Merk cellen der du vil starte serien. Cellen må inneholde den første verdien
i serien.
Når du bruker kommandoen Serie, vil den resulterende serien erstatte de
opprinnelige merkede verdiene. Hvis du vil lagre de opprinnelige verdiene,
kan du kopiere dem til en annen rad eller kolonne, og deretter opprette
serien ved å merke de kopierte verdiene.
2. Velg Fyll på Rediger-menyen, og deretter Serie.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil fylle serien nedover siden, velger du Kolonner.
Hvis du vil fylle serien på langs over siden, velger du Rader.
4. I boksen Intervallverdi legger du inn verdien du vil øke serien med.
Serietype
Resultat av intervallverdi
Intervallverdien legges til den første startverdien, og deretter til
lineær
alle etterfølgende verdier.
Den første startverdien multipliseres med intervallverdien.
vekst
Deretter vil det resulterende produktet og alle etterfølgende
produkter multipliseres med intervallverdien.
5. Velg Lineær eller Vekst under Type.

6. I boksen Stoppverdi legger du inn verdien der serien skal stanse.
Obs! Hvis det finnes mer enn én startverdi i serien, og du vil generere trenden,
merker du av for Trend.

Beregne trender ved å legge til en trendlinje i et diagram
Du kan lage en trendlinje i et diagram uten å lage dataene for trendlinjen.
Hvordan?
1. Klikk dataserien der du vil legge til en trendlinje eller et glidende
gjennomsnitt.
2. Velg Legg til trendlinje på Diagram-menyen.
3. Under kategorien Type velger du regresjonstrendlinjen eller det glidende
gjennomsnittet du vil bruke.
Hvis du velger Polynom, skriver du inn høyeste potens for den
uavhengige variabelen i boksen Orden.
Hvis du velger Glidende gjennomsnitt, oppgir du antall perioder som
skal brukes for å beregne det glidende gjennomsnittet, i boksen
Periode.
Merknader
Boksen Basert på seriene viser en liste over alle dataseriene i diagrammet
som støtter trendlinjer. Du kan legge til en trendlinje i en annen serie ved å
merke navnet i boksen og velge alternativene du vil bruke.
Hvis du vil legge til et glidende gjennomsnitt i et punktdiagram, vil det
glidende gjennomsnittet være basert på rekkefølgen av x-verdiene som er
tegnet inn i diagrammet. Det kan være nødvendig å sortere x-verdiene før
du legger til det glidende gjennomsnittet for å få frem ønsket resultat.

Beregne verdier med en regnearkfunksjon
Du kan bruke disse funksjonene til å beregne verdier.
Funksjon

Beskrivelse

PROGNOSE Beregne verdier
TREND
Beregne verdier som passer i en rett trendlinje
VEKST
Beregne verdier som passer i en eksponentiell kurve
RETTLINJE Beregne en rett linje fra eksisterende data
KURVE
Beregne en eksponentiell kurve fra eksisterende data

Utføre regresjonsanalyse med tillegget Analyseverktøy
Når du må utføre mer avanserte regresjonsanalyser, deriblant beregning og
inntegning av rest, kan du bruke regresjonsanalyseverktøyet i tillegget
Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Dataanalyse på Verktøy-menyen.
Hvis Dataanalyse ikke er tilgjengelig, kan du laste inn Analyseverktøyet.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Merk av for Analyseverktøy på listen Tilgjengelige tillegg, og velg
deretter OK.
3. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. I dialogboksen Dataanalyse merker du navnet på analyseverktøyet du vil
bruke, og velger deretter OK.
3. Angi analysealternativene du vil bruke, i dialogboksen for det valgte
verktøyet.
Du kan bruke Hjelp-knappen i dialogboksen hvis du vil ha mer informasjon
om alternativene.

Vis alt

Koble til en annen arbeidsbok eller et
annet program
En kobling er en referanse til en annen arbeidsbok, og blir noen ganger kalt en
ekstern referanse. Det er også mulig å lage en kobling til et annet program, og
denne koblingen kalles noen ganger en fjernreferanse. Fordi data i en annen
arbeidsbok eller et annet program kan endre seg, og gjøre dataene i arbeidsboken
gamle, finnes det alternativer for å kontrollere oppdateringen av koblinger.
Hvor koblinger kan brukes effektivt
Koblinger er svært nyttige når det ikke er praktisk å holde store
regnearkmodeller samlet i den samme arbeidsboken.
Flette data fra flere arbeidsbøker Du kan koble sammen arbeidsbøker
fra flere brukere eller avdelinger, og deretter integrere de viktigste dataene i
en sammendragsarbeidsbok. På den måten trenger du ikke å endre
sammendragsarbeidsboken manuelt når kildearbeidsbøkene endres.
Lage forskjellige visninger av dataene Du kan angi alle dataene i én
eller flere arbeidsbøker og deretter lage en rapportarbeidsbok som
inneholder koblinger til bare de viktigste dataene.
Strømlinjeforme store, sammensatte modeller Ved å bryte ned en
komplisert modell i en rekke gjensidig avhengige arbeidsbøker, kan du
arbeide med modellen uten å åpne alle de tilhørende regnearkene. Mindre
arbeidsbøker er lettere å endre, de krever ikke så mye minne, og de er
raskere å åpne, lagre og beregne.
Hvordan en kobling til en annen arbeidsbok ser ut
Formler med koblinger til andre arbeidsbøker vises på to måter, avhengig av om
kildearbeidsboken - den ene arbeidsboken som leverer data til en formel - er
åpen eller lukket.
Når kilden er åpen, viser koblingen arbeidsboknavnet i hakeparenteser, etterfulgt
av regnearknavnet, et utropstegn (!) og cellene som formelen avhenger av. Den

følgende formelen vil for eksempel legge til cellene C10:C25 fra arbeidsboken
kalt Budsjett.xls.
Kobling
=SUMMER([Budsjett.xls]Årlig!C10:C25)
Når kilden ikke er åpen, tar koblingen med hele banen.
Kobling
=SUMMER('C:\Rapporter\[Budsjett.xls]Årlig'!C10:C25)
Obs! Hvis navnet på det andre regnearket eller arbeidsboken inneholder ikkealfabetiske tegn, må du skrive inn navnet (eller banen) i enkle anførselstegn.
Formler som er koblet til et definert navn i en annen arbeidsbok, bruker
arbeidsboknavnet, etterfulgt av et utropstegn (!) og navnet. Den følgende
formelen vil for eksempel legge til cellene i området kalt Salg, fra arbeidsboken
kalt Budsjett.xls.
Kobling
=SUMMER(Budsjett!Salg)
Forskjellen mellom å koble og innebygge andre programmer i Microsoft
Excel
Når du kopierer informasjon mellom Microsoft Excel eller et annet program som
støtter objektkobling og -innebygging (OLE), som for eksempel Microsoft Word,
kan du kopiere informasjon som enten et koblet objekt eller et innebygd objekt.

Innebygd objekt: Ingen tilkobling til kildefilen.
Koblet objekt: Koblet til kildefilen.
Kildefil: Oppdaterer det koblede objektet.

Når du skal bruke koblede objekter Når du vil at informasjonen i målfilen
skal oppdateres når dataene i kildefilen endres, bruker du koblede objekter.
I koblede objekter forblir den opprinnelige informasjonen lagret i kildefilen.
Målfilen viser en gjengivelse av den koblede informasjonen, men lagrer bare
plasseringen til de opprinnelige dataene (og størrelsen hvis objektet er et
Microsoft Excel-diagramobjekt). Kildefilen må være tilgjengelig på
datamaskinen eller nettverket for å vedlikeholde koblingen til de opprinnelige
dataene.
Den koblede informasjonen oppdateres automatisk hvis du endrer de
opprinnelige dataene i kildefilen. Hvis du for eksempel merker et celleområde i
en arbeidsbok i Microsoft Excel og deretter limer cellene inn som et koblet
objekt i et Word-dokument, blir informasjonen i Microsoft Word oppdatert når
du endrer informasjonen i arbeidsboken.
Når du skal bruke innebygde objekter Når du ikke vil oppdatere de
kopierte dataene når de endres i kildefilen, bruker du et innebygd objekt.
Versjonen av kilden innebygges i sin helhet i arbeidsboken.
Når noen åpner filen på en annen datamaskin, kan de vise det innebygde
objektet uten å ha tilgang til de opprinnelige dataene. Objektet blir ikke
oppdatert når du endrer de opprinnelige dataene fordi innebygde objekter ikke
har koblinger til kildefilen. Hvis du vil endre et innebygget objekt,
dobbeltklikker du objektet for å åpne og redigere det i kildeprogrammet.
Kildeprogrammet (eller et annet program som har funksjoner for redigering av
objektet) må være installert på datamaskinen. Hvis du kopierer informasjon som
et innebygd objekt, krever målfilen mer diskplass enn om du kobler
informasjonen.
Kontrollere hvordan koblinger oppdateres
Et koblet objekt oppdateres automatisk som standard hver gang du åpner
målfilen eller når kildefilen endres med målfilen er åpen. Når du åpner
arbeidsboken, vises det en oppstartsledetekst der du blir spurt om du vil
oppdatere koblingene. Dette er den primære måten å oppdatere koblinger på,
men du kan også oppdatere dem manuelt. Du kan også styre responsen til
ledeteksten, og om du vil vise den i det hele tatt.

Hvis du bruker en formel for å koble data fra andre programmer, oppdateres
disse dataene automatisk i Microsoft Excel når de endres i det andre
programmet.
Koblinger som bruker dynamisk datautveksling (DDE)
Sikkerhet DDE (Dynamic Data Exchange) er en eldre teknologi som ikke er
sikker. Om mulig bør du bruke et sikrere alternativ, for eksempel OLE (Object
Linking and Embedding).
Du kan også opprette en kobling ved hjelp av dynamisk datautveksling (DDE)
hvis programmet du kobler til, støtter dette. Hvis du vil finne ut om programmet
støtter DDE, eller hvis du vil ha DDE-navnet og emneinformasjon om
programmet, kontakter du programvareleverandøren. Hvis du vil ha mer
informasjon om DDE, se Microsoft Office 2003 Resource Kit.
Slik skaffer du deg Microsoft Office 2003 Resource Kit
Microsoft Office 2003 Resource Kit er den altomfattende håndboken med
informasjon om hvordan du installerer, konfigurerer og gir brukerstøtte for
Microsoft Office i organisasjonen. Den er beregnet på systemansvarlige,
konsulenter og erfarne brukere. Håndboken inneholder alt du trenger å vite,
enten du kjører Microsoft Office på Windows eller på Macintosh.
Du kan få kjøpt Office 2003 Resource Kit overalt der datahåndbøker selges, eller
du kan bestille den direkte fra Microsoft Press eller elektronisk fra webområdet
for Office 2003 Resource Kit.
Hvis du vil finne ut hvor din nærmeste kilde til produkter fra Microsoft Press
befinner seg, kan du besøke webområdet for Microsoft Press.
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Bryte koblinger
Bryte en kobling til en kilde
Viktig! Når du bryter en kobling til en kilde, blir alle formler som bruker kilden,
konvertert til den gjeldende verdien. Koblingen
=SUMMER([Budsjett.xls]Årlig!C10:C25) blir for eksempel konvertert til =45.
Ettersom denne handlingen ikke kan angres, bør du lagre en versjon av filen før
du starter.
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
2. Klikk koblingen du vil bryte, i Kilde-listen.
Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og klikker
hvert koblet objekt.
Trykk CTRL+A for å merke alle koblinger.
3. Velg Bryt kobling.
4. Hvis koblingen brukte et definert navn, fjernes ikke navnet automatisk. Du
kan eventuelt slette navnet.
Hvordan?
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Klikk navnet du vil endre, i listen Navn i arbeidsboken.
3. Gjør ett av følgende:

Endre navnet
1. Skriv inn det nye navnet på referansen og velg Legg til.
2. Velg det opprinnelige navnet og deretter Slett.

Endre en celle, formel eller konstant som er representert
ved et navn

Endre dette i boksen Refererer til.

Slett navnet
Velg Slett.
5. Hvis du bruker et eksternt dataområde, kan en spørringsparameter også
bruke data fra en annen arbeidsbok. Du kan eventuelt finne og fjerne denne
typen koblinger.
Kontrollere oppstartteksten for oppdatering av koblinger
Ikke spør om koblingene skal oppdateres når jeg åpner en arbeidsbok.
Oppdater koblinger automatisk.
Dette alternativet er bare for gjeldende bruker, og påvirker alle arbeidsbøker som
åpnes. Andre brukere av arbeidsboken påvirkes ikke. Dette alternativet påvirker
også koblinger til andre programmer.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger. Hvis
merket fjernes, blir koblingene oppdatert automatisk, og det vises ikke en
ledetekst.
Ikke spør om å oppdatere koblinger for denne arbeidsboken, og la meg
kontrollere om koblinger skal oppdateres.
Advarsel! Dette alternativet påvirker alle brukere av arbeidsboken. Hvis du
velger ikke å oppdatere koblinger, og ikke å vise ledetekst, kan ikke brukere av
arbeidsboken vite at dataene er gamle.
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
2. Velg Oppstarttekst.
3. Merk alternativene du vil ha.

Obs! Du vil likevel få beskjed hvis det finnes brutte koblinger.
Erstatte en enkelt formel med den beregnede verdien
Forsiktig! Når du erstatter en formel med verdien, blir formelen slettet
permanent. Hvis du utilsiktet erstatter en formel med en verdi og du vil
gjenopprette formelen, kan du velge Angre
umiddelbart etter at du har
skrevet eller limt inn verdien.
1. Merk cellen som inneholder formelen.
Hvis formelen er en matriseformel, merker du området som inneholder
matriseformelen.
Hvordan?
1. Velg en celle i matriseformelen.
2. Velg Gå til på Rediger-menyen.
3. Velg Utvalg.
4. Velg Gjeldende matrise.
2. Velg Kopier .
3. Klikk Lim inn
på standardverktøylinjen.
4. Klikk pilen ved siden av Alternativer for innliming

, og klikk Verdier.
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Endre kilden for en kobling
Endre kildearbeidsboken for alle koblinger som bruker kilden
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne arbeidsboken som inneholder koblingen.
Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Klikk navnet på koblingen med kilden du vil endre, i boksen Kilde.
Velg Endre kilde.
I dialogboksen Endre koblinger velger du den kildearbeidsboken du vil
referere til.
Endre kilden til en kobling uten å påvirke andre koblinger som bruker kilden

1. Merk cellen med koblingen.
2. På formellinjen
kan du se etter en referanse til en annen
arbeidsbok, for eksempel C:\Rapporter\[Budsjett.xls], og endre den til
navnet på den nye arbeidsboken.
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Endre hvordan et koblet eller
innebygd objekt vises
Du kan vise et koblet objekt eller et innebygd objekt i en arbeidsbok nøyaktig
som det vises i kildeprogrammet eller som et ikon. Hvis arbeidsboken skal vises
online, og du ikke har til hensikt å skrive ut arbeidsboken, kan du vise objektet
som et ikon. Dette minimaliserer området objektet vises på. Brukere som vil se
informasjonen, kan dobbeltklikke ikonet.
1. Klikk ikonet for det koblede eller innebygde objektet du vil vise.
2. Pek på objekttype Objekt på Rediger-menyen (for eksempel
Dokumentobjekt), og velg deretter Konverter.
3. Hvis du vil vise objektinnholdet, fjerner du merket for Vis som ikon.
Hvis du vil vise objektet som et ikon, merker du av for Vis som ikon. Hvis
du vil endre standard ikonsymbol eller -etikett, velger du Endre ikon, og
klikk ikonet du vil bruke på listen Ikon eller skriv inn en etikett i boksen
Tekst.
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Kontrollere status og rette opp
koblinger
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Kommandoen Koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder
koblet informasjon.
2. Velg Kontroller status for å oppdatere statusen til alle koblinger på listen.
Dette kan ta litt tid hvis det er mange koblinger, eller hvis
kildearbeidsboken for koblingene er plassert på et nettverk, og nettverket er
langsomt.
3. Kontroller statusen i kolonnen Status, merk koblingen og gjør det som er
nødvendig.
OK

Ingen handling kreves, koblingen fungerer og er oppdatert.

Ukjent Velg Kontroller status for å oppdatere statusen for alle koblinger
på listen.
Gjelder ikke Koblingen bruker Objektkobling og -innebygging (OLE)
eller dynamisk datautveksling (DDE). Microsoft Excel kan ikke kontrollere
statusen til disse koblingstypene.
Feil: Finner ikke kilde
arbeidsbok.

Velg Endre kilde, og merk en annen

Feil: Finner ikke regneark Velg Endre kilde, og merk et annet
regneark. Kilden kan ha blitt flyttet eller fått nytt navn.
Advarsel: Verdier er ikke oppdatert Velg Oppdater verdier.
Koblingen ble ikke oppdatert da arbeidsboken ble åpnet.
Advarsel! Velg Åpne kilde, og beregn arbeidsboken ved å trykke F9.
Arbeidsboken er kanskje satt til manuell beregning. Hvis du vil angi

automatisk beregning, velger du Alternativer på Verktøy-menyen og
deretter kategorien Beregning og Automatisk.
Advarsel! Noen navn kan ikke løses før kildearbeidsboken åpnes. Velg
Åpne kilde, gå tilbake til målarbeidsboken, og velg Kontroller status.
Hvis dette ikke løser problemet, kontroller at navnet ikke er feilstavet eller
mangler. Gå til kildearbeidsboken, velg Navn på Sett inn-menyen, og velg
deretter Definer og søk etter navnet.
Advarsel! Velg Åpne kilde. Koblingen kan ikke oppdateres før kilden er
åpen.
Kilde er åpen Kilden er åpen. Ingen handling kreves med mindre det er
feil i regnearket.
Verdier oppdatert fra filnavn Ingen handling kreves, verdiene er
oppdatert.
Advarsel! Microsoft Excel kan ikke bestemme koblingens status. Det er
ikke sikkert kilden inneholder regneark eller kan lagres i et filformat som
ikke støttes. Velg Oppdater verdier.
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Kontrollere oppstartsledeteksten for
oppdatering av koblinger
Ikke spør om koblingene skal oppdateres når jeg åpner en arbeidsbok.
Oppdater koblinger automatisk.
Dette alternativet er bare for gjeldende bruker, og påvirker alle arbeidsbøker som
åpnes. Andre brukere av arbeidsboken påvirkes ikke. Dette alternativet påvirker
også koblinger til andre programmer.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger. Hvis
merket fjernes, blir koblingene oppdatert automatisk, og det vises ikke en
ledetekst.
Ikke spør om å oppdatere koblinger for denne arbeidsboken, og la meg
kontrollere om koblinger skal oppdateres.
Advarsel! Dette alternativet påvirker alle brukere av arbeidsboken. Hvis du
velger ikke å oppdatere koblinger, og ikke å vise ledetekst, kan ikke brukere av
arbeidsboken vite at dataene er gamle.
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
2. Velg Oppstarttekst.
3. Merk alternativene du vil ha.
Obs! Du vil likevel få beskjed hvis det finnes brutte koblinger.
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Kontrollere når koblinger oppdateres
Kontrollen med hvordan koblet informasjon oppdateres i Microsoft Excel,
avhenger av koblingstypen som brukes.
Koblinger til andre arbeidsbøker
Arbeidsboken som inneholder koblingene, kalles målarbeidsboken, og
arbeidsboken som er tilkoblet, kalles kildearbeidsboken. Når både
kildearbeidsboken og målarbeidsboken er åpne, oppdateres koblinger
automatisk. Når du åpner en målarbeidsbok, og kildearbeidsboken ikke er åpen,
blir du spurt om du vil oppdatere koblingene ved hjelp av en oppstartsledetekst.
Du kan styre om ledeteksten vises eller ikke, og om alle koblinger skal
oppdateres eller ikke når ledeteksten ikke vises. Hvis arbeidsboken inneholder
flere koblinger, kan du også oppdatere bare noen av koblingene.
Oppdatere alle koblinger eller ingen koblinger i en arbeidsbok
1. Lukk alle arbeidsbøker. Hvis én kildearbeidsbok er åpen, og andre er
lukket, blir ikke oppdateringene uniforme.
2. Åpne arbeidsboken som inneholder koblingene.
3. Hvis du vil oppdatere koblingene, velger du Oppdater.
Hvis du ikke vil oppdatere, velger du Ikke oppdater.
Hvis du trenger hjelp til å avgjøre hvilken knapp du skal klikke, velger du
Hjelp.
Oppdatere bare noen av koblingene til andre arbeidsbøker
1.
2.
3.
4.
5.

Lukk alle arbeidsbøker.
Åpne arbeidsboken som inneholder koblingene.
Når du blir spurt om du vil oppdatere koblingene, velger du Ikke oppdater.
Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i Kilde-listen.
Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og klikker

hvert koblet objekt.
Trykk CTRL+A for å merke alle koblede objekter.
6. Velg Oppdater verdier.
Kontrollere oppstartsledeteksten for oppdatering av alle koblinger
Ikke spør om koblingene skal oppdateres når jeg åpner en arbeidsbok.
Oppdater koblinger automatisk.
Dette alternativet er bare for gjeldende bruker, og påvirker alle arbeidsbøker som
åpnes. Andre brukere av arbeidsboken påvirkes ikke. Dette alternativet påvirker
også koblinger til andre programmer.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger. Hvis
merket fjernes, blir koblingene oppdatert automatisk, og det vises ikke en
ledetekst.
Ikke spør om å oppdatere koblinger for denne arbeidsboken, og la meg
kontrollere om koblinger skal oppdateres.
Advarsel! Dette alternativet påvirker alle brukere av arbeidsboken. Hvis du
velger ikke å oppdatere koblinger, og ikke å vise ledetekst, kan ikke brukere av
arbeidsboken vite at dataene er gamle.
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
2. Velg Oppstarttekst.
3. Merk alternativene du vil ha.
Obs! Du vil likevel få beskjed hvis det finnes brutte koblinger.
Koblinger til andre programmer
Disse alternativene er for koblinger til andre programmer som bruker OLE

(objektkobling og -innebygging) eller DDE (dynamisk datautveksling).
Koblinger til andre programmer kan angis for automatisk oppdatering (når du
åpner målfilen eller hver gang kildefilen endres mens målfilen er åpen), eller
manuelt (du forespør oppdateringen spesifikt). Som standard er nye koblinger
angitt til automatisk oppdatering. Angi at en kobling skal oppdateres manuelt når
du vil se de forrige dataene før du oppdaterer de nye dataene.
Angi at en kobling til et annet program skal oppdateres manuelt
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Kommandoen Koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder
koblet informasjon.
2. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i Kilde-listen. En A i
Oppdater-kolonnen betyr at koblingen er automatisk, og en M i
Oppdater-kolonnen betyr at koblingen er satt til Manuell oppdatering.
Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og
klikker hvert koblet objekt.
Trykk CTRL+A for å merke alle koblede objekter.
3. Hvis du vil oppdatere et koblet objekt bare når du velger Oppdater
verdier, velger du Manuell.
Angi at en kobling til et annet program skal oppdateres automatisk
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Kommandoen Koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder
koblet informasjon.
2. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i Kilde-listen. En A i
Oppdater-kolonnen betyr at koblingen er automatisk, og en M i
Oppdater-kolonnen betyr at koblingen er satt til Manuell oppdatering.
Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og
klikker hvert koblet objekt.

Trykk CTRL+A for å merke alle koblede objekter.
3. Hvis du vil oppdatere et koblet objekt hver gang du åpner filen som
inneholder objektet, eller hver gang den opprinnelige informasjonen endres
når filen er åpen, velger du Automatisk.
4. Velg OK.
5. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
6. Pass på at det er merket av for Oppdater fjernreferanser.
Ignorere automatiske oppdateringer for koblinger til andre programmer
Denne innstillinger gjelder bare for den gjeldende økten av Microsoft Excel.
Neste gang du åpner arbeidsboken, vil ledeteksten for å oppdatere koblingene
overstyre denne innstillingen.
1. Bytt til regnearket som inneholder koblingene.
2. Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
3. Fjern merket for Oppdater fjernreferanser under kategorien Beregning.
Obs! Når du fjerner merket for alternativet, blir alternativet Automatisk
overstyrt (for alle koblinger) i dialogboksen Koblinger (Rediger-menyen),
men det endrer ikke alternativet til Manuelt.
Oppdatere en kobling til et annet program nå
Denne fremgangsmåten oppdaterer et koblet objekt når du vil, uansett om
automatisk eller manuell oppdatering er aktivert.
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Kommandoen Koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder
koblet informasjon.
2. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i Kilde-listen.
Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og
klikker hvert koblet objekt.
Trykk CTRL+A for å merke alle koblede objekter.

3. Velg Oppdater verdier.
Ikke spør om koblingene skal oppdateres når jeg åpner en arbeidsbok.
Oppdater koblinger automatisk.
Dette alternativet er bare for gjeldende bruker, og påvirker alle arbeidsbøker som
åpnes. Andre brukere av arbeidsboken påvirkes ikke. Dette alternativet påvirker
også koblinger til andre arbeidsbøker.
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Rediger.
2. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger. Hvis
merket fjernes, blir koblingene oppdatert automatisk, og det vises ingen
ledetekst.

Vis alt

Opprette en kobling til en annen celle,
arbeidsbok eller et program
Opprette en kobling mellom celler på samme regneark eller i samme
arbeidsbok
1. Merk cellen som inneholder de dataene du vil koble til, og velg Kopier
på standardverktøylinjen.
2. Merk cellen du vil koble fra, og klikk Lim inn .
3. Klikk Alternativer for innliming
og velg Koble celler.
Opprette en kobling mellom celler i ulike arbeidsbøker
1. Åpne både arbeidsboken som skal inneholde koblingen (kalt
målarbeidsboken), og arbeidsboken som inneholder dataene du vil koble til
(kalt kildearbeidsboken).
2. I målarbeidsboken klikker du Lagre .
3. Merk en celle eller flere celler du vil koble fra.
4. Hvis du lager en ny formel, skriver du = (et likhetstegn).
Hvis du angir koblingen et annet sted i formelen, skriver du inn operatoren
eller funksjonen du vil skal stå foran koblingen.
5. Velg navnet på kildearbeidsboken på Vindu-menyen, og klikk deretter
regnearket som inneholder cellene du vil koble til.
6. Merk cellene du vil koble til.
7. Fullfør formelen. Trykk ENTER når du er ferdig med formelen.
Koble eller innebygge innhold fra et annet program ved hjelp av
objektkobling og -innebygging (OLE)
Objektkobling og -innebygging (OLE) støttes av mange ulike programmer, og
brukes til å gjøre innholdet opprettet i ett program, tilgjengelig i et annet. Du kan
for eksempel sette inn et Microsoft Word-dokument i Microsoft Excel. Hvis du

vil se hva slags typer innhold du kan sette inn, velger du Objekt på Sett innmenyen. Bare programmer som er installert på datamaskiner og som støtter
OLE-objekter, vises i boksen Objekttype.
Den viktigste forskjellen mellom koblede objekter og innebygde objekter er hvor
dataene lagres, og hvordan objektet oppdateres etter at du har plassert det i
målfilen.
Innebygde objekter lagres i arbeidsboken de settes inn i, og oppdateres ikke.
Koblede objekter forblir som separate filer, og må oppdateres.

Koblede og innebygde objekter i et dokument
Opprette en kobling til et eksisterende dokument
1. Klikk stedet i regnearket hvor du vil plassere det koblede objektet.
2. Velg Objekt på Sett inn-menyen.
3. Velg kategorien Opprett fra fil.
4. Skriv inn navnet på filen i boksen Filnavn, eller velg Bla gjennom for å
velge fra en liste.
5. Merk av for Koble til fil.
6. Hvis du vil vise innholdet, fjerner du merket for Vis som ikon.
Hvis du vil vise som et ikon, merker du av for Vis som ikon.
Obs! Du kan ikke bruke kommandoen Objekt på Sett inn-menyen til å sette
inn grafikk og bestemte filtyper. Hvis du vil sette inn grafikk, velger du Bilde på
Sett inn-menyen, og velger deretter Fra fil.
Innebygge et dokument

1. Klikk stedet i regnearket hvor du vil plassere et innebygd objekt.
2. Velg Objekt på Sett inn-menyen.
3. Hvis dokumentet ikke allerede finnes, velger du kategorien Opprett ny(tt).
Klikk typen objekt du vil opprette, i boksen Objekttype.
Hvis dokumentet allerede finnes, velger du kategorien Opprett fra fil.
Skriv inn navnet på filen i boksen Filnavn, eller velg Bla gjennom for å
velge fra en liste.
4. Fjern merket for Koble til fil.
5. Hvis du vil vise innholdet, fjerner du merket for Vis som ikon.
Hvis du vil vise som et ikon, merker du av for Vis som ikon.
Sette inn en del av et eksisterende dokument som et koblet eller innebygd
objekt
1. Merk informasjonen du vil kopiere som et koblet eller innebygd objekt fra
et annet program enn Microsoft Excel.
2. Velg Kopier

.

3. Bytt til regnearket der du vil sette inn informasjonen, og klikk der du vil
dataene skal vises.
4. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
5. Hvis du vil lime inn informasjonen som et koblet objekt, velger du Lim inn
kobling.
Hvis du vil lime inn informasjonen som et innebygd objekt, velger du Lim
inn. Klikk alternativet som inneholder ordet "objekt" i boksen Som. Hvis
du for eksempel kopierte informasjon fra et Microsoft Word-dokument,
klikker du Microsoft Word-dokument-objekt.
Obs! Du kan ikke lime inn regnearkceller eller et diagram som et koblet eller
innebygd objekt i en Microsoft Excel-arbeidsbok. Du kan imidlertid bruke

kommandoen Kopier bilde (hold nede SKIFT og velg Rediger-menyen) for å
opprette en kobling til celler i dette arket eller et annet ark.
Opprette en referanse mellom celler på samme regneark eller ulike regneark
Følgende formler inneholder relative referanser til og navn på andre celler.
Cellen som inneholder formelen, kalles en underordnet celle når verdien i cellen
avhenger av verdier i andre celler. Celle B2 er en underordnet celle hvis den
inneholder formelen =C2.
Eksempelformel
Dette innebærer
=C2
Bruker verdien i celle C2
=Ark2!B2
Bruker verdien i celle B2 på Ark2
=Aktiva-Passiva Trekker fra en celle kalt Passiva fra en celle kalt Aktiva
1. Klikk i cellen der du vil legge inn formelen.
2. På formellinjen
skriver du inn = (likhetstegn).
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil opprette en referanse, merker du en celle, et celleområde,
en plassering i et annet regneark eller en plassering i en annen
arbeidsbok. Du kan dra kanten av celleutvalget for å flytte utvalget,
eller dra kanthjørnet for å utvide utvalget.

Hvis du vil opprette en referanse til et navngitt område, trykker du F3,
merker navnet i boksen Lim inn navn og velger OK.
4. Trykk ENTER.
Koble til et navn i en annen arbeidsbok
Du kan opprette beskrivende navn for å representere en celle eller et celleområde
i en annen arbeidsbok.
Kobling til et definert navn i en annen arbeidsbok
1. Åpne både arbeidsboken som inneholder koblingen (kalt målarbeidsboken),
og arbeidsboken som inneholder dataene du vil koble til (kalt

kildearbeidsboken).
2. I målarbeidsboken velger du Lagre

.

3. Merk en celle eller flere celler du vil koble fra. Hvis du lager en ny formel,
skriver du = (et likhetstegn).
Hvis du angir koblingen et annet sted i formelen, skriver du inn operatoren
eller funksjonen du vil skal stå foran koblingen.
4. Velg navnet på kildearbeidsboken på Vindu-menyen, og klikk deretter
regnearket som inneholder cellene du vil koble til.
5. Trykk F3, og merk navnet du vil koble til.
Definere et navn som refererer til celler i en annen arbeidsbok
1. Åpne både arbeidsboken som skal inneholde koblingen (kalt
målarbeidsboken), og arbeidsboken som inneholder dataene du vil koble til
(kalt kildearbeidsboken).
2. I målarbeidsboken velger du Navn på Sett inn-menyen, og deretter
Definer.
3. Skriv inn navnet på koblingen i boksen Navn i arbeidsboken.
4. Slett innholdet i boksen Refererer til og behold markøren i boksen.
Hvis navnet er en formel, skriver du inn formelen og plasserer markøren
der du vil ha koblingen. Skriv for eksempel =SUMMER(), og plasser
markøren mellom parentesen.
5. Velg navnet på kildearbeidsboken på Vindu-menyen, og klikk deretter
regnearket som inneholder cellene du vil koble til.
6. Merk cellen eller celleområdet du vil koble til.
7. Velg Legg til i dialogboksen Definer navn.

Vis alt

Opprette en kobling ved hjelp av
dynamisk datautveksling (DDE)
Sikkerhet DDE (Dynamic Data Exchange) er en eldre teknologi som ikke er
sikker. Om mulig bør du bruke et sikrere alternativ, for eksempel OLE (Object
Linking and Embedding).
Programmet som inneholder dataene du vil koble til, må støtte dynamisk
datautveksling (DDE). Hvis du vil finne ut om programmet støtter DDE, eller
hvis du vil ha DDE-navnet og emneinformasjon om programmet, kontakter du
en programvareleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om DDE, se
Microsoft Office 2003 Resource Kit.
Slik skaffer du deg Microsoft Office 2003 Resource Kit
Microsoft Office 2003 Resource Kit er den altomfattende håndboken med
informasjon om hvordan du installerer, konfigurerer og gir brukerstøtte for
Microsoft Office i organisasjonen. Den er beregnet på systemansvarlige,
konsulenter og erfarne brukere. Håndboken inneholder alt du trenger å vite,
enten du kjører Microsoft Office på Windows eller på Macintosh.
Du kan få kjøpt Office 2003 Resource Kit overalt der datahåndbøker selges, eller
du kan bestille den direkte fra Microsoft Press eller elektronisk fra webområdet
for Office 2003 Resource Kit.
Hvis du vil finne ut hvor din nærmeste kilde til produkter fra Microsoft Press
befinner seg, kan du besøke webområdet for Microsoft Press.
1. Merk cellen du vil koble fra.
2. Skriv inn en formel med følgende syntaks: programnavn, dokumentnavn
eller emne og celleområde, verdi, felt eller data som det refereres til.
Eksemplet nedenfor viser delene i en fjernreferanseformel og de påkrevde
skilletegnene.

En loddrett strek (|) skiller programnavnet fra dokument- eller emnenavnet.
Et utropstegn skiller dokument- eller emnenavnet fra celleområdet,
verdiene, feltene eller dataene det refereres til.
3. Trykk ENTER.
Obs! Hvis navnet på programmet, dokumentet, emnet eller dataelementene
inneholder mellomrom eller tegn som kolon (:) eller minustegn (-) som har en
bestemt funksjon i en formel, eller hvis navnet ligner en cellereferanse, setter du
navnet i enkle anførselstegn.

Vis alt

Redigere et koblet eller innebygd
objekt
Redigere et koblet objekt i kildeprogrammet
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
2. I listen Kildefil merker du kilden for det koblede objektet, og velger
deretter Åpne kilde.
3. Foreta endringene du vil gjøre med det koblede objektet.
4. Velg Avslutt på Fil-menyen i kildeprogrammet.
Redigere et innebygd objekt i kildeprogrammet
1. Dobbeltklikk det innebygde objektet for å åpne det.
2. Foreta endringene du vil gjøre med objektet.
3. Hvis du redigerer objektet direkte i det åpne programmet, kan du klikke
hvor som helst utenfor objektet for å returnere til målfilen.
Hvis du redigerer det innebygde objektet i kildeprogrammet i et eget vindu,
velger du Avslutt på Fil-menyen for å returnere til målfilen.
Obs! Når du dobbeltklikker enkelte innebygde objekter, som video- og
lydutklipp, fører det til at objektet spilles av i stedet for at programmet blir åpnet.
Du kan redigere disse objektene ved å klikke objektet, peke på objekttype
Objekt på Rediger-menyen og deretter velge Rediger.
Redigere et innebygd objekt i et annet program enn kildeprogrammet
1. Merk det innebygde objektet du vil redigere.
2. Pek på objektnavn Objekt på Rediger-menyen (for eksempel
Dokumentobjekt), og velg deretter Konverter.
3. Hvis du vil konvertere det innebygde objektet til typen du har angitt i listen,
velger du Konverter til.
Hvis du vil åpne det innebygde objektet som typen du har angitt i listen

uten å endre typen for det innebygde objektet, velger du Aktiver.
Obs! Hvis du vil velge et objekt ved hjelp av tastaturet, gjør du følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk CTRL+G for å vise Gå til-dialogboksen.
Klikk Spesial, velg deretter Objekter, og klikk OK.
Trykk TAB-tasten til objekter du vil bruke, er valgt.
Trykk SKIFT+F10.
Klikk Objekt eller Diagramobjekt, og klikk deretter Rediger.

Vis alt

Finne koblinger i en arbeidsbok
Det er ingen automatiske metoder for å finne koblinger i arbeidsbøker. Men fordi
koblinger bruker parenteser [ ] til å omslutte kildearbeidsboknavnet når det er
lukket, kan du søke etter det, for eksempel
=SUMMER([Budsjett.xls]Årligl!C10:C25).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lukk alle arbeidsbøker, unntatt den der du vil søke etter koblingene.
Velg Søk på Rediger-menyen.
Velg Alternativer.
Skriv inn [ i boksen Søk.
Velg Arbeidsbok i boksen I.
Velg Formler i boksen Søk i.
Velg Søk etter alle.
I boksen nederst kan du se i Formel-kolonnen etter formler som inneholder
[.
9. Hvis du vil velge cellen med en kobling, velger du raden i boksen nederst.
10. Koblinger brukes også i navn, tekstbokser eller diagramtitler.
Finne koblinger som brukes i navn
1. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
2. Merk hver oppføring i listen Navn i arbeidsboken, og se etter
koblinger i boksen Refererer til. Koblinger inneholder en referanse til
en annen arbeidsbok, for eksempel [Budsjett.xls].
Finne koblinger som brukes i tekstbokser eller diagramtitler
1. Klikk tekstboksen eller diagramtittelen du vil kontrollere.
2. På formellinjen
kan du se etter en referanse til en annen
arbeidsbok, for eksempel [Budsjett.xls].
Finne koblinger som brukes i andre objekter
1. Velg Gå til på Rediger-menyen, og velg deretter Spesielt.
2. Velg Objekter og deretter OK.

3. Trykk TAB, og se deretter i formellinjen
for å finne en
referanse til en annen arbeidsbok, for eksempel [Budsjett.xls]. Navnet
på objektet vises i boksen Navn.
4. Gjenta det forrige trinnet til hvert objekt er kontrollert.
Finne koblinger som brukes i diagramdataserier
1. Merk dataserien du vil kontrollere.
2. På formellinjen
ser du etter en referanse til en annen
arbeidsbok, for eksempel [Budsjett.xls].
3. Når du skal gå videre til neste dataserie, trykker du TAB.
4. Gjenta de forrige to trinnene til hver dataserie er kontrollert.

Vis alt

Åpne kilden for en kobling
1.
2.
3.
4.

Bytt til arbeidsboken som inneholder koblingen.
Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Merk navnet på arbeidsboken du vil åpne, i boksen Kilde.
Velg Åpne kilde.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med kobling
med andre programmer
Jeg klarer ikke å oppdatere de automatiske koblingene i regnearket i
Microsoft Excel
Hvis du vil forsikre deg om at automatiske koblinger til data i andre programmer
blir oppdatert, velger du Alternativer på Verktøy-menyen, velger kategorien
Beregning og kontrollerer at det er merket av for Oppdater fjernreferanser.
Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, blir alternativet Automatisk i
dialogboksen Koblinger (Rediger-menyen) overstyrt for koblede datakilder i
andre programmer, for eksempel et dokument i Word eller en Microsoft Accessdatabase.
Når jeg dobbeltklikker et koblet eller innebygd objekt, vises en melding om
at det ikke kan redigeres
Denne meldingen vises når kildefilen eller kildeprogrammet ikke kan åpnes.
Kontroller at kildeprogrammet er tilgjengelig Hvis kildeprogrammet ikke
er installert på datamaskinen, kan du konvertere objektet til filformatet for et
program som er installert.
Kontroller at det er tilstrekkelig minne Pass på at du har tilstrekkelig
minne til å kjøre kildeprogrammet. Lukk om nødvendig andre programmer for å
frigjøre minne.
Lukk alle dialogbokser Hvis kildeprogrammet kjøres, må du forsikre deg
om at det ikke finnes noen åpne dialogbokser. Bytt til kildeprogrammet og lukk
alle åpne dialogbokser.
Lukk kildefilen Hvis kildefilen er et koblet objekt, må du forsikre deg om at
en annen bruker ikke har åpnet den.
Kontroller at kildefilnavnet ikke er endret

Hvis kildefilen du vil redigere,

er et koblet objekt, må du forsikre deg om at den har samme navn som da du
opprettet koblingen og at filen ikke er flyttet. Merk det koblede objektet, og velg
deretter kommandoen Koblinger på Rediger-menyen for å se navnet på
kildefilen. Hvis kildefilen har fått et nytt navn, eller hvis den er flyttet, kan du
bruke Endre kilde i dialogboksen Koblinger til å finne kildefilen og
gjenopprette koblingen.
Jeg kan ikke åpne et Microsoft Excel-objekt fra et annet program
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel og velg
kategorien Standard.
2. Fjern merket for Ignorer andre programmer.
Hvis det er merket av for dette alternativet, blir anmodninger fra
programmer som er koblet til Microsoft Excel-data ved hjelp av DDE i
stedet for OLE, ignorert i Microsoft Excel.

Vis alt

Om beregninger i arbeidsbøker
Beregning er prosessen med å behandle formler og deretter vise resultatene som
verdier i cellene som inneholder formlene.
Når Microsoft Excel utfører beregninger, og hvordan styre det
Når blir eksisterende formler omberegnet? I Excel omberegnes celler som
er avhengige av andre celler som inneholder endrede verdier. Denne typen
beregninger hjelper deg å unngå unødvendige beregninger. I Excel beregnes
også arbeidsbøkene hver gang de blir åpnet.
Beregning i bakgrunnen Mens beregningen blir utført, kan du velge
kommandoer eller utføre handlinger som å legge inn tall eller formler.
Beregningen blir midlertidig avbrutt for å utføre de andre kommandoene eller
handlingene, før beregningen blir startet igjen. Beregningsprosessen kan ta
lengre tid hvis arbeidsboken inneholder et stort antall formler eller hvis
regnearket inneholder datatabeller eller funksjoner som automatisk blir beregnet
på nytt hver gang arbeidsboken beregnes. Dessuten kan beregningsprosessen ta
lengre tid hvis regnearkene inneholder koblinger til andre regneark eller
arbeidsbøker. Du kan bestemme når beregningene skal utføres ved å endre
beregningsprosessen til manuell beregning.
Beregningspresisjon
En presisjon på 15 desimaler I Excel lagres og beregnes tall med en presisjon
på 15 signifikante desimaler.
Lagrede verdier beregnes, ikke de på skjermen Verdien som vises, og som
skrives ut, avhenger av hvordan du velger å formatere og vise den lagrede
verdien. En celle som for eksempel viser en dato som "22. juni 2008" inneholder
også et serienummer som er den lagrede verdien for datoen i cellen. Du kan
endre visningen av datoen til et annet format (for eksempel til "22.06.2008"),
men hvis du endrer visningen av en verdi i regnearket, endrer det ikke den
lagrede verdien.

Endre beregningspresisjon Når en formel utfører beregninger, bruker
vanligvis Excel verdiene i cellene som refereres i formelen. Hvis du for
eksempel har to celler der begge inneholder verdien 10,005 og cellene er
formatert til å vise verdier i valutaformat, vises verdien kr 10,01 i hver celle.
Hvis du legger sammen de to cellene, blir resultatet kr 20,01 fordi Excel legger
sammen de lagrede verdiene 10,005 og 10,005, og ikke verdiene som vises. Du
kan endre beregningspresisjonen slik at Excel bruker verdien som vises, i stedet
for den lagrede verdien når formler beregnes på nytt.
Endre antall ganger Excel beregner eller gjentar en formel Excel kan ikke
automatisk beregne en formel som referer til cellen, enten direkte eller indirekte,
som inneholder formelen. Dette kalles en sirkelreferanse. Hvis en formel
refererer tilbake til en av sine egne celler, må du bestemme hvor mange ganger
formelen skal beregnes på nytt.
Obs! Du kan bruke problemløseren når du vil finne optimal verdi for en bestemt
celle ved å justere verdiene på flere celler, eller når du vil bruke bestemte
begrensninger på én eller flere verdier i beregningen.
Beregne arbeidsbøker som er laget i tidligere versjoner av Excel
For at eldre arbeidsbøker skal beregnes riktig, oppfører Excel seg annerledes når
du første gang åpner en gammel arbeidsbok enn når du åpner en arbeidsbok
opprettet i gjeldende versjon.
Når du åpner en arbeidsbok som ble opprettet i gjeldende versjon av Excel,
omberegnes bare formler som er avhengige av celler som er endret.
Når du åpner en arbeidsbok som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel, blir
alle formlene i arbeidsboken, de som er avhengige av celler som er endret og
som ikke er det, omberegnet. Dette sikrer at arbeidsboken er fullt optimert for
gjeldende versjon av Excel.
Siden fullstendig omberegning kan ta lengre tid enn delvis omberegning, kan det
ta lengre tid enn vanlig å åpne en arbeidsbok som ikke tidligere er blitt lagret i
gjeldende versjon av Excel 2000. Etter at du har lagret arbeidsboken i gjeldende
versjon, går det raskere å åpne den.
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Om datoer og datosystemer
I Microsoft Excel lagres datoer som fortløpende tall, kalt serieverdier. Som
standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer
39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. I Microsoft Excel lagres
klokkeslett som desimaler, fordi et klokkeslett blir betraktet som en del av en
dag.
Fordi datoer og klokkeslett er verdier, kan de adderes, subtraheres og brukes i
andre beregninger. Du kan vise en dato som en serieverdi og et klokkeslett som
en desimal ved å endre formateringen i cellen som inneholder datoen eller
klokkeslettet, til formatet Standard.
Siden det er kompliserte regler som styrer hvordan et hvilket som helst
beregningsprogram tolker datoer, bør du være så nøyaktig som mulig når du
angir datoene. Dermed får du høyest mulig grad av nøyaktighet i
datoberegningene.
Datosystemene 1900 og 1904
Microsoft Excel støtter de to datosystemene 1900 og 1904. Standard datosystem
for Microsoft Excel for Windows er 1900. Standard datosystem for Microsoft
Excel for the Macintosh er 1904. Du kan endre datosystemet. Velg Alternativer
på Verktøy-menyen, og velg kategorien Beregning. Deretter merker du av for
eller fjerner merket for 1904-datosystem.
Datosystemet endres automatisk når du åpner et dokument fra en annen
plattform. Hvis du for eksempel arbeider i Microsoft Excel for Windows og
åpner et dokument du opprettet i Microsoft Excel for Macintosh, merkes det
automatisk av for 1904-datosystem.
Tabellen nedenfor viser den første datoen og den siste datoen for hvert
datosystem og serieverdien til hver dato.
Datosystem Første dato
Siste dato
01.01.00
31. desember 9999
1900

1904

(serieverdien 1) (serieverdien 2958465)
2. januar 1904 31. desember 9999
(serieverdien 1) (serieverdien 2957003)

Hvordan årstall med to sifre tolkes i Microsoft Excel
Hvis du vil sikre at årsverdiene tolkes slik du mente, skriver du inn årsverdiene
som fire sifre (2001, ikke 01). Hvis du skriver inn fire sifre for årene, vil ikke
Microsoft Excel tolke århundret for deg.
For Microsoft Windows 2000 eller senere
Hvis du bruker Microsoft Windows 2000 eller senere, vil Regionale
innstillinger i Windows Kontrollpanel styre hvordan Microsoft Excel tolker
årstall med to sifre.
For datoer angitt som tekstverdier
Når du angir en dato som en tekstverdi, tolkes året slik i Excel:
00 til og med 29 I Microsoft Excel tolkes tosifrede årstallsverdier fra 00
til og med 29 som årene 2000 til og med 2029. Hvis du for eksempel
skriver datoen 28/5/19, blir dette i Microsoft Excel tolket som datoen 28.
mai 2019.
30 til og med 99 I Microsoft Excel tolkes tosifrede årstallsverdier fra 30
til og med 99 som årene 1930 til og med 1999. Hvis du for eksempel
skriver datoen 28/5/98, blir dette i Microsoft Excel tolket som datoen 28.
mai 1998.
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Endre standard datoformat
Når du skriver inn datoer i arbeidsboken, formateres datoene som standard til å
vises som årstall med to sifre.
Endre måten årstall med to sifre tolkes på
Forsiktig! Denne fremgangsmåten endrer måten årstall med to sifre oppfattes
på i alle Microsoft Windows-programmene du har installert.
1. Klikk startknappen i Windows, velg Innstillinger og deretter
Kontrollpanel.
2. Dobbeltklikk ikonet for Regionale innstillinger eller Regionale
alternativer.
3. I boksen Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom endrer du
den øvre grensen for århundret.
Når du endrer året for den øvre grensen, endres året for den nedre grensen
automatisk.
Endre standard datoformat for å vise firesifrede årstall
Når du endrer standard datoformat til et annet format ved hjelp av denne
prosedyren, endres visningen av datoer som tidligere er skrevet inn i
arbeidsboken, til det nye formatet så fremt datoene ikke er formatert ved hjelp av
kommandoen Celler (Format-menyen).
1. Klikk startknappen i Microsoft Windows, velg Innstillinger og deretter
Kontrollpanel.
2. Dobbeltklikk ikonet for Regionale innstillinger eller Regionale
alternativer
3. I listen Kort datoformat velger du et format som bruker fire sifre for
årstallet ("åååå").
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Endre når og hvordan formler blir
beregnet
Som standard beregnes formler på nytt automatisk når cellene som formelen
avhenger av, blir endret.
Beregne et regneark eller en arbeidsbok nå
Trykk F9 Beregner formler som er endret siden siste beregning, og formler
som er underordnet disse, i alle åpne arbeidsbøker. Hvis automatisk beregning er
angitt for en arbeidsbok, trenger du ikke trykke F9 for beregning.
Trykk SKIFT+F9 Beregner formler som er endret siden siste beregning, og
formler som er underordnet disse, i det aktive regnearket.
Trykk CTRL+ALT+F9
Beregner alle formler i alle åpne arbeidsbøker,
uansett om de er endret siden sist eller ikke.
Trykk CTRL+SKIFT+ALT+F9 Kontrollerer underordnede formler på nytt,
og beregner deretter alle formler i alle åpne arbeidsbøker, uansett om de er
endret siden sist eller ikke.
Endre når et regneark eller en arbeidsbok blir beregnet
1. Velg Alternativer på Verkøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
2. Velg et alternativ under Beregning.
Alle åpne arbeidsbøker påvirkes av at du endrer dette alternativet.
3. Hvis du velger et annet alternativ enn Automatisk, trykker du F9 for å
beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.
Hvis du bare vil beregne det aktive regnearket, trykker du SKIFT+F9.
Obs! Hvis et regneark inneholder en formel som er koblet til et regneark som
ikke er beregnet, og du oppdaterer koblingen, blir det vist en melding om at

regnearket ikke er fullstendig beregnet. Hvis du vil oppdatere koblingen med den
gjeldende verdien lagret i kilderegnearket, selv om verdien kanskje ikke er
riktig, velger du OK. Hvis du vil avbryte oppdateringen av koblingen og bruke
den forrige verdien fra kilderegnearket, velger du Avbryt.
Endre presisjonen for beregninger i en arbeidsbok
Forsiktig! Når du endrer presisjonen for beregningene i en arbeidsbok til å
bruke de viste (formaterte) verdiene, blir eventuelle konstante verdier i
regnarkene i arbeidsboken endret permanent. Hvis du senere velger å beregne
med fullstendig presisjon, kan de opprinnelige underliggende verdiene ikke
gjenopprettes.
1. Velg Alternativer på Verkøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
2. Merk av for Presisjon som vist under Alternativer for arbeidsboken.
Endre antall ganger Excel gjentar en formel
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
2. Merk av for Gjentakelse.
3. Hvis du vil definere maksimalt antall omberegninger, skriver du inn antall
gjentakelser i boksen Maks. antall gjentakelser. Jo høyere antall
gjentakelser, jo lengre tid tar det å beregne et regneark.
4. Hvis du vil definere hvor stor endring du kan godta mellom
beregningsresultatene, skriver du inn dette i boksen Maks. endring. Et lavt
tall gir et mer nøyaktig resultat, men det betyr også at det tar lengre tid å
beregne et regneark.
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Korrigere formler
Microsoft Excel har flere verktøy som hjelper deg med å finne og rette feil i
formler.
Overvåkingsvindu
Gir deg mulighet til å se celler med tilhørende formler på verktøylinjen for
overvåkingsvindu, selv om cellene ikke vises.

Overvåkingsvindu
Du kan flytte eller forankre denne verktøylinjen på samme måte som andre
verktøylinjer. Du kan for eksempel forankre den nederst i vinduet. Verktøylinjen
holder rede på følgende celleegenskaper: arbeidsbok, ark, navn, celle, verdi og
formel.
Du kan bare ha en overvåking per celle.
Formelkontroll
På samme måte som med grammatikkontroll bruker Excel bestemte regler for å
kontrollere om det finnes feil i formlene. Disse reglene garanterer ikke at
regnearket er helt uten problemer, men hjelper deg med å finne vanlige feil. Du
kan slå på eller av reglene etter ønske.
Excel kan finne feil på to måter: En og en feil om gangen som med en
stavekontroll, eller direkte i regnearkene når du arbeider. En trekant vises øverst
til venstre i hjørnet av cellen som inneholder en feil. Du har de samme
alternativene uansett hvilken metode du velger.

Celle med en formelfeil
Du kan rette feil ved å bruke alternativene som vises, eller du kan ignorere den.
Hvis du velger å ignorere en feil, blir den ikke vist neste gang du kontrollerer for
feil. Du kan imidlertid tilbakestille alle feil du har ignorert, slik at de vises på
nytt.

Reglene og hva de kontrollerer
Returnerer feilverdier Formelen bruker ikke forventet syntaks, argumenter
eller datatyper. Feilverdier inkluderer #DIV/0!, #I/T, #NAVN?, #NULL!,
#NUM!, #REF! og #VERDI!. Feilverdiene har forskjellige årsaker og løses på
forskjellige måter.
Obs! Hvis du skriver en feilverdi direkte i en celle, blir den ikke merket som et
problem.
Tekstdato med to siffer i årstall Cellen inneholder en tekstdato som kan
feiltolkes som et uriktig årstall hvis den brukes i formler. Datoen i formelen
=ÅR("01.01.31") kan være 1931 eller 2031. Bruk denne regelen til å luke vekk
tvetydige tekstdatoer.
Tall lagret som tekst Cellen inneholder tall som er lagret som tekst. De
kommer vanligvis fra data som er importert fra andre kilder. Tall som er lagret
som tekst, kan forårsake uventet sortering, og det er best å konvertere dem til
tall.
Inkonsekvent formel i området
Formelen samsvarer ikke med mønsteret for andre formler i nærheten. I mange
tilfeller er referansene den eneste forskjellen mellom nærliggende formler.
Formelen =SUMMER(A10:F10) vil for eksempel bli registrert fordi de
nærliggende formlene endres med én rad, mens denne endres med åtte.
Formler
=SUMMER(A1:F1)
=SUMMER(A2:F2)

=SUMMER(A10:F10)
=SUMMER(A4:F4)
Hvis referansene som brukes i en formel ikke samsvarer med referansene i
nærliggende formler, blir problemet registret.
Formel utelater celler i området
Det kan være referansen i formelen er feil. Hvis en formel refererer til et
celleområde og du legger til celler nederst eller til høyre i området, er det ikke
sikkert referansene fortsatt er riktige. Formelen oppdaterer ikke bestandig
referansene automatisk slik at de omfatter de nye cellene. Denne regelen
sammenligner referansen i en formel med tilstøtende celler. Hvis de tilstøtende
cellene inneholder flere tall (ikke er tomme celler), blir problemet registrert.
Formelen =SUMMER(A2:A4) vil for eksempel bli registrert med denne regelen,
fordi A5, A6 og A7 er tilstøtende celler som inneholder data.
Faktura
15 000
9 000
8 000
20 000
5 000
22 500
=SUMMER(A2:A4)
Ulåste celler inneholder formler
Formelen er ikke låst for beskyttelse. Som standard er alle celler låst for
beskyttelse, slik at cellen må ha blitt angitt som ubeskyttet. Når en formel er
beskyttet, kan den ikke endres uten at beskyttelsen oppheves. Forsikre deg om at
du ikke vil at cellen skal være beskyttet. Ved å beskytte celler som inneholder
formler, kan du hindre at formlene endres, og fremtidige feil kan unngås.
Formler refererer til tomme celler

Formelen inneholder en referanse til en tom celle. Dette kan føre til utilsiktede
resultater, som vist i eksemplet nedenfor.
La oss si at du vil finne gjennomsnittet av tallene nedenfor. Hvis den tredje
cellen er tom, blir resultatet 22,75. Hvis den tredje cellen ovenfra inneholder 0,
blir resultatet 18,2.
Data
24
12
45
10
Formel
=GJENNOMSNITT(A2:A6)
Verktøylinjen for formelrevisjon
Bruk verktøylinjen for formelrevisjon til å vise, eller spore, forholdet mellom
formler og celler ved hjelp av blå piler. Du kan spore overordnede celler (cellene
som gir data til en bestemt celle), eller du kan spore de underordnede cellene
(cellene som avhenger av verdien i en bestemt celle).

Regneark med sporingspiler
Evaluere formler
Du kan evaluere og vise de ulike delene i en nestet formel i den rekkefølgen
formelen blir beregnet, ved hjelp av dialogboksen Evaluer formel
(verktøylinjen for formelrevisjon). Du kan for eksempel se dette i formelen
nedenfor der funksjonen GJENNOMSNITT(F2:F5) vises som verdien 80.
=HVIS(GJENNOMSNITT(F2:F5)>50,SUMMER(G2:G5),0) som
=HVIS(80>50,SUMMER(G2:G5),0)

Obs!
Enkelte deler av formler som bruker funksjonene HVIS og VELG, blir ikke
evaluert, og #I/T vises i boksen Evaluering.
Hvis en referanse er tom, vises en nullverdi (0) i boksen Evaluering.
Følgende funksjoner beregnes på nytt hver gang regnearket endres, og kan
forårsake at Evaluer formler viser resultater som er annerledes enn det som
vises i cellen: TILFELDIG, OMRÅDER, INDEKS, FORSKYVNING,
CELLE, INDIREKTE, RADER, KOLONNER, NÅ, IDAG,
TILFELDIGMELLOM.
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Tillate eller rette en sirkelreferanse
Når en formel viser tilbake til sin egen celle, enten direkte eller indirekte, kalles
dette en sirkelreferanse. Microsoft Excel kan ikke automatisk beregne alle åpne
arbeidsbøker når en av disse inneholder en sirkelreferanse. Du kan fjerne en
sirkelreferanse eller du kan få Excel til å beregne hver celle i sirkelreferansen en
gang ved hjelp av resultatene i den forrige gjentakelsen. Hvis du ikke endrer
standardinnstillingen for gjentakelse, stopper Excel å beregne enten etter 100
gjentakelser eller etter at alle verdier i sirkelreferansen blir endret med mindre
enn 0,001 mellom gjentakelsene.
Finne og fjerne en sirkelreferanse
1. Hvis verktøylinjen for sirkelreferanser ikke blir vist, velger du Tilpass på
Verktøy-menyen, velger kategorien Verktøylinjer og merker deretter av
for Sirkelreferanse.
2. På verktøylinjen for sirkelreferanser klikker du den første cellen i boksen
Sirkelreferanse.
3. Kontroller formelen i cellen. Hvis du ikke tror det er denne cellen som er
årsaken til sirkelreferansen, klikker du neste celle i boksen Sirkelreferanse.
Obs! Statuslinjen viser ordet "Sirkelreferanse," fulgt av en referanse til en
av cellene i sirkelreferansen. Hvis ordet "Sirkelreferanse" vises uten en
cellereferanse, inneholder det aktive regnearket ikke noen sirkelreferanse.
4. Fortsett med å kontrollere og rette sirkelreferansene inntil statuslinjen ikke
lenger viser ordet "Sirkelreferanse".
Tips!
Når verktøylinjen for sirkelreferanser blir vist, blir det også vist
sporingspiler som peker ut cellene som er avhengige av formelen.
Du kan flytte mellom cellene i en sirkelreferanse ved å dobbeltklikke
sporingspilene.

Få en sirkelreferanse til å virke ved å endre antall ganger Microsoft Excel
gjentar formler
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
2. Merk av for Gjentakelse.
3. Hvis du vil definere maksimalt antall omberegninger, skriver du inn antall
gjentakelser i boksen Maks. antall gjentakelser. Jo høyere antall
gjentakelser, jo lengre tid tar det å beregne et regneark.
4. Hvis du vil definere hvor stor endring du kan godta mellom
beregningsresultatene, skriver du inn dette i boksen Maks. endring. Et lavt
tall gir et mer nøyaktig resultat, men det betyr også at det tar lengre tid å
beregne et regneark.
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Endre hvilke celler en formel
refererer til
Når du setter inn eller redigere en formel, blir cellereferanser og kantlinjene
rundt de tilsvarende cellene fargekodet.

Fargekodede cellereferanser
Hvis det ikke er noen firkantede bokser i hvert hjørne av den fargekodede
kantlinjen, er referansen til et navngitt område.
Endre referanser som ikke er til et navngitt område
1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Microsoft Excel
merker hver celle eller hvert celleområde med en annen farge.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller
et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller
celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.
Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et
hjørnet av kantlinjen.
Merk referansen i formelen og skriv inn en ny referanse.
3. Trykk ENTER eller CTRL+SKIFT+ENTER hvis formelen er en
matriseformel.
Endre referanser til et navngitt område
1. Gjør ett av følgende:
Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte
referansene med navn.

Merk én enkelt celle hvis du vil endre referansene til navn i alle
formler i regnearket.
2. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Bruk.
3. Velg ett eller flere navn i boksen Bruk navn.
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Vise eller skjule formler
Bytt mellom å vise formlene og verdiene i et regneark
Trykk CTRL + ` (grave aksent).
Forhindre at en formel vises på formellinjen
Forsiktig! Når du har utført denne prosedyren, kan du ikke redigere cellene som
inneholder formelen.
1. Merk celleområdet som inneholder formlene du vil skjule. Du kan også
merke sammensatte områder eller hele ark.
2. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Beskyttelse.
3. Merk av for Skjult.
4. Velg OK.
5. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt regneark.
6. Kontroller at det er merket av for Beskytt regneark og innholdet i låste
celler.
Vise formler som tidligere var skjult, ved å fjerne beskyttelsen
1. Hvis arbeidsboken er delt, må du oppheve delingen.
Hvordan?
Obs! Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen.
Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut et
loggark eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.

3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, velger du Skriv ut

.

Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker du
cellene du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en annen
arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte dataene og
velger Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende versjonene
av arbeidsboken, fordi disse endringene ikke vil gjelde senere versjoner.
Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den kopierte loggen vil kanskje
ikke være gjeldende.
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
2. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som
har åpnet denne arbeidsboken.
3. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
4. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Opphev arkbeskyttelse.
3. Merk celleområdet som inneholder formlene du vil ta frem.
4. Velg Celler på Format-menyen og deretter kategorien Beskyttelse.
5. Fjern merket for Skjult.
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Vise sammenhenger mellom formler
og celler
Du kan vise både overordnede celler og underordnede celler til formler.
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Kontroller at Vis alt eller Vis plassholdere er valgt under Objekter.
3. Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Vis verktøylinje for
formelrevisjon.
4. Gjør ett av følgende:
Spore celler som leverer data til en formel (overordnede)
1. Velg cellen som inneholder formelen som du vil finne overordnede
celler til.
2. Du kan vise en sporingspil til hver enkelt celle som direkte leverer data
til den aktive cellen ved å velge Spor et overordnet nivå
på
verktøylinjen for formelrevisjon.
3. Hvis du vil identifisere neste nivå av celler som leverer data til den
aktive cellen, velger du Spor et overordnet nivå
på nytt.
4. Hvis du vil fjerne ett nivå av sporingspiler om gangen, og begynne
med den overordnede cellen lengst borte fra den aktive cellen, velger
du Fjern et overordnet nivå . Hvis du vil fjerne nok et nivå med
sporingspiler, klikker du knappen på nytt.
Spore formler som refererer til en bestemt celle (underordnede)
1. Merk cellen du vil identifisere de underordnede cellene til.
2. Du kan vise en sporingspil til hver enkelt celle som er underordnet den
aktive cellen ved å velge Spor et underordnet nivå
på
verktøylinjenfor formelrevisjon.
3. Hvis du vil identifisere neste nivå av celler som er avhengig av den

aktive cellen, klikker du Spor et underordnet nivå

på nytt.

4. Hvis du vil fjerne ett nivå av sporingspiler om gangen, og begynne
med den underordnede cellen lengst borte fra den aktive cellen, velger
du Fjern et underordnet nivå . Hvis du vil fjerne nok et nivå med
sporingspiler, klikker du knappen på nytt.
5. Hvis du vil fjerne alle sporingspilene på regnearket, velger du Fjern alle
piler
på verktøylinjenfor formelrevisjon.
Obs! Røde piler viser celler som forårsaker feil. Hvis en celle i et annet
regneark eller en annen arbeidsbok refererer til den merkede cellen, peker en sort
sporingspil fra den merkede cellen til et regnearkikon . Den andre
arbeidsboken må imidlertid åpnes før Microsoft Excel kan spore disse
underordnede nivåene.
Tips!
Hvis du vil vise de fargekodede overordnede cellene til argumentene i en
formel, merker du en celle og trykker F2.
Hvis du vil merke cellen i den andre enden av en pil, dobbeltklikker du
pilen. Hvis cellen er i et annet regneark eller en annen arbeidsbok,
dobbeltklikker du den sorte pilen og dobbeltklikker deretter den referansen
du vil bruke i listen Gå til.
Hvis du vil vise alle forhold i et regneark, skriver du inn = (likhetstegn) i en
tom celle, og klikker deretter Merk alt-knappen. Merk cellen og trykk Spor
et overordnet nivå
to ganger.
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Evaluere en nestet formel med ett
trinn om gangen
Du kan se de ulike delene i en nestet formel bli evaluert i den rekkefølgen
formelen blir beregnet. Du kan for eksempel se dette i følgende formel, der
funksjonen GJENNOMSNITT(F2:F5) blir vist som verdien, som er 80.
=HVIS(GJENNOMSNITT(F2:F5)>50,SUMMER(G2:G5),0) som
=HVIS(80>50,SUMMER(G2:G5),0)
1. Merk cellen du vil evaluere. Du kan bare evaluere en celle om gangen.
2. Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Evaluer formel.
3. Velg Evaluer for å undersøke verdien til den understrekede referansen.
Resultatet av evalueringen blir vist i kursiv.
Hvis den understrekede delen av formelen er en referanse til en annen
formel, velger du Steg inn i for å vise den andre formelen i Evalueringboksen. Velg Steg ut av for å gå tilbake til den forrige cellen og formelen.
4. Fortsett til hver enkelt del av formelen er evaluert.
5. Du kan se på evalueringen en gang til ved å velge Starte på nytt.
Velg Lukk for å avslutte evalueringen.
Obs! Knappen Steg inn i er ikke tilgjengelig for en referanse andre gang
referansen blir vist i formelen, eller hvis formelen refererer til en celle i en annen
arbeidsbok.

Vis alt

Finne og rette feil i formler
Feil i formler kan gi feilverdier og være årsak til utilsiktede resultater. Nedenfor
finner du noen verktøy som kan hjelpe til med å finne og undersøke feil.
Rette en feilverdi, for eksempel #NAVN?
Hvis ikke en formel kan evaluere et resultat på en tilfredsstillende måte, vises en
feilverdi. Hver feiltype har forskjellige årsaker og forskjellige løsninger.
#####
Forekommer når en kolonne ikke er bred nok, eller når en dato eller et
klokkeslett bruker negative tall.
Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Kolonnen er ikke bred nok til å vise innholdet
Øk bredden på kolonnen Merk kolonnen, velg Kolonne på Format-menyen,
velg Bredde og skriv inn et tall.
Tilpass innholdet slik at det får plass i kolonnen Merk kolonnen, velger
Celler på Format-menyen, velg kategorien Justering, og merk av for Tilpass
størrelse.
Bruk et annet tallformat I noen tilfeller kan du endre cellens tallformat slik at
tallet får plass i den eksisterende cellebredden. Du kan for eksempel redusere
antall desimalplasser etter desimaltegnet.
Datoer og klokkeslett er negative tall
Hvis du bruker datosystemet 1900, må datoer og klokkeslett i Microsoft
Excel være positive verdier.

Når du trekker fra datoer og klokkeslett, pass på at du bygger formelen på
riktig måte.
Hvis formelen er riktig, selv om resultatet viser en negativ verdi, kan du
vise verdien ved å formatere cellen med et format som ikke er et dato- eller
klokkeslettformat. Velg Celler på Format-menyen, velg kategorien Tall, og
velg deretter et format som ikke er et dato- eller klokkeslettformat.
#VERDI!
Forekommer når feil type argument eller operand blir brukt.
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du har satt inn tekst der det kreves et tall eller en logisk verdi som SANN
eller USANN
Teksten kan ikke oversettes til riktig datatype. Kontroller at formelen eller
funksjonen er riktig for den nødvendige operanden eller det nødvendige
argumentet, og at cellene som formelen refererer til, inneholder gyldige verdier.
Hvis celle A5 for eksempel inneholder et tall og celle A6 inneholder teksten
"Ikke tilgjengelig", vil formelen =A5+A6 returnere feilverdien #VERDI!.
Du har lagt inn eller redigert en matriseformel og trykt ENTER
Merk cellen eller celleområdet som inneholder matriseformelen, trykk F2 for å
redigere formelen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER.
Du har satt inn en cellereferanse, en formel eller en funksjon som en
matrisekonstant
Kontroller at matrisekonstanten ikke er en cellereferanse, formel eller funksjon.

Du har angitt et område til en operator eller en funksjon som krever én enkelt
verdi, ikke et område
Endre området til en enkelt verdi.
Endre området slik at det tar med enten den samme raden eller den samme
kolonnen som formelen er plassert i.
Du bruker en matrise som ikke er gyldig, i en av regnearkfunksjonene for
matriser
Kontroller at størrelsen på matrisen er riktig for matriseargumentene.
Du kjører en makro som angir en funksjon som returnerer #VERDI!
Kontroller at funksjonen ikke bruker et feil argument.
#DIV/0!
Forekommer når et tall divideres med null (0).
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du har skrevet inn en formel som inneholder en eksplisitt divisjon med null
(0), for eksempel =5/0
Endre divisoren til et annet tall enn null.
Du bruker en cellereferanse til en tom celle eller til en celle som inneholder
null som divisor
Obs! Hvis operanden er en tom celle, tolkes den tomme cellen som en null.

Endre cellereferansen til en annen celle.
Skriv inn en annen verdi enn null i cellen som brukes som divisor.
Skriv inn inn verdien #I/T i cellen som brukes som divisor, noe som vil
endre resultatet av formelen til #I/T fra #DIV/0! for å vise at divisorverdien
ikke er tilgjengelig.
Hindre at feilverdien vises ved å bruke regnearkfunksjonen HVIS. Hvis for
eksempel formelen som utløser feilen, er =A5/B5, bruker du
=HVIS(B5=0;"";A5/B5) i stedet. De to anførselstegnene representerer en
tom tekststreng.
Du kjører en makro som bruker en funksjon eller formel som returnerer
#DIV/0!
Kontroller at divisoren i funksjonen eller formelen ikke er null eller tom.
#NAVN?
Forekommer når Microsoft Excel ikke gjenkjenner tekst i en formel.
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du bruker en funksjon som er en del av analyseverktøytillegget uten at
tillegget er lastet inn
Installer og last inn tillegget Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger

deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Du bruker et navn som ikke eksisterer
Kontroller at navnet finnes. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
Hvis navnet ikke finnes i listen, legger du til navnet ved hjelp av kommandoen
Definer.
Navnet er feilstavet
Bekreft stavemåten. Merk navnet på formellinjen
navnet du vil bruke, og velg OK.

, trykk F3, velg

Du bruker en etikett i en formel når det ikke er tillatt
Tillat bruk av etiketter. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter
kategorien Beregning. Under Alternativer for arbeidsboken merker du av for
Godta etiketter i formler.
Navnet på en funksjon er feilstavet
Skriv navnet på funksjonen riktig. Sett inn riktig funksjonsnavn i formelen ved å
velge Funksjon på Sett inn-menyen.
Du har satt inn tekst i en formel uten å sette teksten i doble anførselstegn
(Oppføringen blir tolket som et navn selv om du mente at det skulle være tekst.)
Sett teksten i formelen i doble anførselstegn. Formelen nedenfor kobler teksten
"Hovedsummen er " med verdien i celle B50:
="Hovedsummen er "&B50
Du har utelatt et kolon (:) i en områdereferanse
Kontroller at alle områdereferanser i formelen inneholder et kolon (:), for
eksempel SUMMER(A1:C10).

Referanser til andre ark er ikke omsluttet av enkle anførselstegn
Hvis formelen refererer til verdier eller celler i andre regneark eller arbeidsbøker,
og navnet på den andre arbeidsboken eller regnearket inneholder et tegn som
ikke er i alfabetet, eller et mellomrom, må du omslutte navnet i enkle
anførselstegn ( ' ).
#I/T
Forekommer når en verdi ikke er tilgjengelig for en funksjon eller formel.
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Data mangler, og #I/T eller IT() er lagt inn i stedet
Erstatt #I/T med nye data.
Obs! Du kan skrive inn #I/T i de cellene der data ennå ikke er tilgjengelig.
Formler som refererer til cellene, returnerer #I/T i stedet for å beregne en verdi.
Argumentet for søkeverdi har feil verdi i regnearkfunksjonen
FINN.KOLONNE, SLÅ.OPP, SAMMENLIGNE eller VOPPSLAG
Kontroller at argumentet for søkeverdien er den riktige typen verdi, for eksempel
en verdi eller en cellereferanse, men ikke en områdereferanse.
Du bruker regnearkfunksjonene FINN.RAD, FINN-KOLONNE eller
SAMMENLIGNE til å finne en verdi i en tabell som ikke er sortert
Funksjoner som søker etter informasjon i tabeller, må som standard sorteres i
stigende rekkefølge. Regnearkfunksjonene FINN.RAD og FINN.KOLONNE
inneholder imidlertid et argument for søkeområde som angir at funksjonen skal

finne et nøyaktig samsvar selv om tabellen ikke er sortert. Hvis du vil finne et
nøyaktig samsvar, setter du argumentet for søkeområde til USANN.
Regnearkfunksjonen SAMMENLIGNE inneholder et typeargument som angir
rekkefølgen listen må sorteres i for å finne tilsvarende data. Hvis funksjonen
ikke finner tilsvarende data, kan du forsøke å endre typeargumentet. Hvis du vil
finne en nøyaktig lik oppføring, setter du typeargumentet til 0.
Du bruker et argument i en matriseformel som ikke har samme antall rader
eller kolonner som området som inneholder matriseformelen
Hvis matriseformelen er lagt inn i flere celler, må du kontrollere at områdene
formelen refererer til, har det samme antall rader og kolonner, eller legge inn
matriseformelen i færre celler. Hvis matriseformelen for eksempel er lagt inn i et
område som er 15 rader høyt (C1:C15), og formelen refererer til et område som
er 10 rader høyt (A1:A10), vil området C11:C15 vise #I/T. Du retter denne feilen
ved å legge inn formelen i et mindre område (for eksempel C1:C10), eller ved å
endre området som formelen refererer til, slik at det får samme antall rader (for
eksempel A1:A15).
Du har utelatt ett eller flere nødvendige argumenter fra en innebygd eller
egendefinert regnearkfunksjon
Legg inn alle argumenter i funksjonen.
Du bruker en egendefinert regnearkfunksjon som ikke er tilgjengelig
Kontroller at arbeidsboken som inneholder regnearkfunksjonen, er åpen og at
funksjonen fungerer riktig.
Du kjører en makro som angir en funksjon som returnerer #I/T
Kontroller at argumentene i funksjonen er riktige og satt inn på riktig sted.
#REF!
Forekommer når en cellereferanse er ugyldig.

1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du har slettet celler som andre formler refererer til, eller limt inn celler over
celler andre formler refererer til
Endre formlene, eller gjenopprett cellene i regnearket ved å velge Angre
umiddelbart etter at du har slettet eller limt inn cellene.
Du bruker en kobling til et program som ikke kjøres
Start programmet.
Du kobler til et DDE-emne (Dynamisk datautveksling) som ikke er
tilgjengelig, for eksempel "system"
Kontroller at du bruker det riktige DDE-emnet.
Du kjører en makro som angir en funksjon som returnerer #REF!
Kontroller om funksjonen inneholder et argument som refererer til en ugyldig
celle eller et ugyldig celleområde. Hvis makroen for eksempel angir en funksjon
som refererer til en celle over funksjonen, og cellen som inneholder funksjonen,
er i rad 1, returnerer funksjonen #REF! fordi det ikke finnes noen celler over rad
1.
#NUM!
Forekommer når du bruker ugyldige numeriske verdier i en formel eller
funksjon.
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du bruker et ulovlig argument i en funksjon som krever et numerisk
argument
Kontroller at argumentene som brukes i funksjonen, er tall. For eksempel, selv
om verdien du vil angi er kr 1 000, legger du inn 1000 i formelen.
Du bruker en regnearkfunksjon som gjentar seg, for eksempel IR eller
RENTE, og funksjonen kan ikke finne et resultat
Bruk en annen startverdi for regnearkfunksjonen.
Endre antall ganger formler gjentas i Microsoft Excel.
Hvordan?
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
2. Merk av for Gjentakelse.
3. Hvis du vil definere maksimalt antall omberegninger, skriver du inn antall
gjentakelser i boksen Maks. antall gjentakelser. Jo høyere antall
gjentakelser, jo lengre tid tar det å beregne et regneark.
4. Hvis du vil definere hvor stor endring du kan godta mellom
beregningsresultatene, skriver du inn dette i boksen Maks. endring. Et lavt
tall gir et mer nøyaktig resultat, men det betyr også at det tar lengre tid å
beregne et regneark.
Du har angitt en formel som gir et tall som er for stort eller for lite til at det
kan vises Microsoft Excel
Endre formelen slik at resultatet blir mellom
#NULL!

og

.

Forekommer når du angir et skjæringspunkt mellom to områder som ikke
overlapper hverandre. Skjæringspunktoperatoren er et mellomrom mellom
referanser.
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du bruker feil intervalloperator
Når du refererer til et celleområde, bruker du et kolon (:) til å skille
referansen til den første cellen i området og referansen til den siste cellen i
området. SUMMER(A1:A10) refererer for eksempel til området fra og med
celle A1 til og med celle A10.
Når du vil referere til to områder som ikke overlapper hverandre, bruker du
unionsoperatoren semikolon (;). Hvis formelen for eksempel summerer to
områder, må du kontrollere at de to områdene er atskilt med et semikolon
(SUMMER(A1:A10;C1:C10)).
Områder overlapper ikke hverandre
Endre referansen slik at områdene overlapper.
Hvordan?
Når du setter inn eller redigere en formel, blir cellereferanser og kantlinjene
rundt de tilsvarende cellene fargekodet.

Fargekodede cellereferanser
Hvis det ikke er noen firkantede bokser i hvert hjørne av den fargekodede
kantlinjen, er referansen til et navngitt område.

Endre referanser som ikke er til et navngitt område
1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Microsoft Excel
merker hver celle eller hvert celleområde med en annen farge.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller
et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller
celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.
Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et
hjørnet av kantlinjen.
Merk referansen i formelen og skriv inn en ny referanse.
3. Trykk ENTER.
Endre referanser som er til et navngitt område
1. Gjør ett av følgende:
Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte
referansene med navn.
Merk én enkelt celle hvis du vil endre referansene til navn i alle
formler i regnearket.
2. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Bruk.
3. Velg ett eller flere navn i boksen Bruk navn.
Overvåke en formel og resultatene av en celle
Overvåk celler og deres formler på verktøylinjen for overvåkingsvindu, selv når
du ikke kan se cellene.

Verktøylinje for overvåkingsvindu
1. Merk cellene du vil overvåke.
Hvis du vil merke alle cellene i et regneark med formler, velger du Gå til på
Rediger-menyen, velger Spesielt og deretter Formler.
2. Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Vis
overvåkingsvindu.
3. Klikk Legg til overvåking .
4. Velg Legg til.
5. Plasser verktøylinjen for overvåkingsvindu øverst, nederst, til venstre eller
til høyre i vinduet.
6. Hvis du vil endre bredden på en kolonne, drar du kantlinjen til høyre for
kolonneoverskriften.
7. Hvis du vil vise cellen som oppføringen på verktøylinjen for
overvåkingsvindu refererer til, dobbeltklikker du oppføringen.
Obs! Celler som inneholder koblinger til andre arbeidsbøker, vises på
verktøylinjen for overvåkingsvindu bare når den andre arbeidsboken er åpen.
Beregne en nestet formel ett trinn om gangen
Du kan se de ulike delene i en nestet formel bli evaluert i den rekkefølgen
formelen blir beregnet. Du kan for eksempel se dette i følgende formel, der
funksjonen GJENNOMSNITT(F2:F5) blir vist som verdien, som er 80.
=HVIS(GJENNOMSNITT(F2:F5)>50,SUMMER(G2:G5),0) som
=HVIS(80>50,SUMMER(G2:G5),0)
1. Merk cellen du vil evaluere. Du kan bare evaluere en celle om gangen.
2. Velg undermenyen Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter

Evaluer formel.
3. Velg Evaluer for å undersøke verdien til den understrekede referansen.
Resultatet av evalueringen blir vist i kursiv.
Hvis den understrekede delen av formelen er en referanse til en annen
formel, velger du Steg inn i for å vise den andre formelen i Evalueringboksen. Velg Steg ut av for å gå tilbake til den forrige cellen og formelen.
4. Fortsett til hver enkelt del av formelen er evaluert.
5. Du kan se på evalueringen en gang til ved å velge Starte på nytt.
Velg Lukk for å avslutte evalueringen.
Obs! Knappen Steg inn i er ikke tilgjengelig for en referanse andre gang
referansen blir vist i formelen, eller hvis formelen refererer til en celle i en annen
arbeidsbok.
Spore forholdet mellom formler og celler
Du kan vise både overordnede celler og underordnede celler til formler.
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Kontroller at Vis alt eller Vis plassholdere er valgt under Objekter.
3. Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Vis
revisjonsverktøylinje.
4. Gjør ett av følgende:
Spore celler som leverer data til en formel (overordnede)
1. Velg cellen som inneholder formelen som du vil finne overordnede
celler til.
2. Du kan vise en sporingspil til hver enkelt celle som direkte leverer data
til den aktive cellen ved å velge Spor et overordnet nivå
på
verktøylinjen for formelrevisjon.
3. Hvis du vil identifisere neste nivå av celler som leverer data til den
aktive cellen, velger du Spor et overordnet nivå
på nytt.
4. Hvis du vil fjerne ett nivå av sporingspiler om gangen, og begynne

med den overordnede cellen lengst borte fra den aktive cellen, velger
du Fjern et overordnet nivå . Hvis du vil fjerne nok et nivå med
sporingspiler, klikker du knappen på nytt.
Spore formler som refererer til en bestemt celle (underordnede)
1. Merk cellen du vil identifisere de underordnede cellene til.
2. Du kan vise en sporingspil til hver enkelt celle som er underordnet den
aktive cellen ved å velge Spor et underordnet nivå
på
verktøylinjenfor formelrevisjon.
3. Hvis du vil identifisere neste nivå av celler som er avhengig av den
aktive cellen, klikker du Spor et underordnet nivå
på nytt.
4. Hvis du vil fjerne ett nivå av sporingspiler om gangen, og begynne
med den underordnede cellen lengst borte fra den aktive cellen, velger
du Fjern et underordnet nivå . Hvis du vil fjerne nok et nivå med
sporingspiler, klikker du knappen på nytt.
5. Hvis du vil fjerne alle sporingspilene på regnearket, velger du Fjern alle
piler
på verktøylinjenfor formelrevisjon.
Obs! Røde piler viser celler som forårsaker feil. Hvis en celle i et annet
regneark eller en annen arbeidsbok refererer til den merkede cellen, peker en sort
sporingspil fra den merkede cellen til et regnearkikon . Den andre
arbeidsboken må imidlertid åpnes før Microsoft Excel kan spore disse
underordnede nivåene.
Tips!
Hvis du vil vise de fargekodede overordnede cellene til argumentene i en
formel, merker du en celle og trykker F2.
Hvis du vil merke cellen i den andre enden av en pil, dobbeltklikker du
pilen. Hvis cellen er i et annet regneark eller en annen arbeidsbok,
dobbeltklikker du den sorte pilen og dobbeltklikker deretter den referansen
du vil bruke i listen Gå til.
Hvis du vil vise alle forhold i et regneark, skriver du inn = (likhetstegn) i en

tom celle, og klikker deretter Merk alt-knappen. Merk cellen og trykk Spor
et overordnet nivå
to ganger.

Rette opp vanlige problemer i formler
På samme måte som en grammatikkontroll bruker Microsoft Excel visse regler
til å kontrollere om det er problemer i formler. Disse reglene er ingen garanti for
at regnearket blir problemfritt, men de kan i stor grad medvirke til at vanlige feil
blir funnet. Du kan aktivere eller deaktivere disse reglene enkeltvis. Begge
metodene som er brukt nedenfor, gir de samme alternativene.
Endre hvilke vanlige problemer Excel kontrollerer
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien
Feilkontroll.
2. Merk av for eller fjern merket for de alternativene du vil bruke.
Rette opp ett vanlig formelproblem om gangen, på samme måten som en
stavekontroll
Forsiktig! Hvis regnearket tidligere er kontrollert for problemer, og problemene
da ble ignorert, vil problemene ikke bli vist før de ignorerte problemene er
tilbakestilt.
1. Merk regnearket du vil kontrollere for feil.
2. Hvis regnearket blir beregnet manuelt, trykker du F9 for å beregne det på
nytt nå.
3. Velg Feilkontroll på Verktøy-menyen.
4. Hvis du tidligere har ignorert feil og vil kontrollere dem på nytt, velger du
Alternativer og Tilbakestill ignorerte feil, og deretter klikker du OK og
Fortsett.

5. Plasser dialogboksen Feilkontroll rett under formellinjen
.
Formellinjen er der det er mest hensiktsmessig å foreta endringer i en
formel mens du bruker feilkontrollen.
6. Klikk en knapp til høyre i dialogboksen. Alternativene er forskjellige for
hver type problem.
Hvis du klikker Ignorer feil, markeres det at problemet skal ignoreres i alle
påfølgende kontroller.
7. Klikk Neste.
8. Fortsett til feilkontrollen er fullført.
Markere vanlige formelproblemer i regnearket og rette dem der
Hvis en celle inneholder en formel som bryter en av reglene, vises en trekant i
øverste venstre hjørne i cellen.

1. Celle med et formelproblem
2. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien
Feilkontroll.
3. Merk av for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen.
4. Du kan endre fargen på trekanten som markerer hvor det oppstod et
problem, ved å velge en ny farge i boksen Feilindikatorfarge.
5. Merk en celle med en trekant i øverste venstre hjørne.
6. Klikk knappen som vises ved siden av cellen , og velg deretter
alternativet du ønsker. Alternativene er forskjellige for hver problemtype,
og den første oppføringen beskriver problemet.
Hvis du klikker Ignorer feil, markeres det at problemet skal ignoreres i alle
påfølgende kontroller.

7. Gjenta de to trinnene foran.

Vis alt

Erstatte en formel med reultatet av
formelen
Du kan "fryse" en formel slik at den ikke lenger beregnes på nytt, ved å erstatte
formelen med den beregnede verdien. Hvis du vil fryse bare en del av en formel,
kan du erstatte bare den delen du ikke vil beregne på nytt.
Erstatte en formel med den beregnede verdien
Forsiktig! Når du erstatter en formel med verdien, blir formelen slettet
permanent. Hvis du utilsiktet erstatter en formel med en verdi og du vil
gjenopprette formelen, kan du velge Angre
umiddelbart etter at du har
skrevet eller limt inn verdien.
1. Merk cellen som inneholder formelen.
Hvis formelen er en matriseformel, merker du området som inneholder
matriseformelen.
Hvordan?
1. Velg en celle i matriseformelen.
2. Velg Gå til på Rediger-menyen.
3. Velg Utvalg.
4. Velg Gjeldende matrise.
2. Velg Kopier .
3. Klikk Lim inn
på standardverktøylinjen.
4. Klikk pilen ved siden av Alternativer for innliming
verdier.

, og klikk Bare

Erstatte deler av en formel med den beregnede verdien
Forsiktig! Når du erstatter en del av en formel med verdien, kan formelen ikke
gjenopprettes.

1. Klikk i cellen som inneholder formelen.
2. På formellinjen
merker du den delen av formelen du vil erstatte
med den beregnede verdien. Når du merker den delen av formelen du vil
erstatte, må du passe på å ta med hele operanden. Hvis du for eksempel
merker en funksjon, må du merke hele funksjonsnavnet, venstreparentesen,
argumentene og høyreparentesen.
3. Beregn den merkede delen ved å trykke F9.
4. Hvis du vil erstatte den merkede delen av formelen med den beregnede
verdien, trykker du ENTER.
Hvis formelen er en matriseformel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

Vis alt

Fjerne celler fra et overvåkingsvindu
1. Hvis verktøylinjen for overvåkingsvindu ikke vises, velger du
Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Vis overvåkingsvindu.
2. Merk cellene du vil fjerne.
Du kan merke flere celler ved å holde nede CTRL og klikke cellene.
3. Klikk Slett overvåking

.

Vis alt

Overvåke en formel og resultatet
Overvåk celler og deres formler på verktøylinjen for overvåkingsvindu, selv når
du ikke kan se cellene.

Verktøylinje for overvåkingsvindu
1. Merk cellene du vil overvåke.
Hvis du vil merke alle cellene i et regneark med formler, velger du Gå til på
Rediger-menyen, velger Spesielt og deretter Formler.
2. Velg Formelrevisjon på Verktøy-menyen og deretter Vis
overvåkingsvindu.
3. Klikk Legg til overvåking .
4. Velg Legg til.
5. Plasser verktøylinjen for overvåkingsvindu øverst, nederst, til venstre eller
til høyre i vinduet.
6. Hvis du vil endre bredden på en kolonne, drar du kantlinjen til høyre for
kolonneoverskriften.
7. Hvis du vil vise cellen som oppføringen på verktøylinjen for
overvåkingsvindu refererer til, dobbeltklikker du oppføringen.
Obs! Celler som inneholder koblinger til andre arbeidsbøker, vises på
verktøylinjen for overvåkingsvindu bare når den andre arbeidsboken er åpen.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med sporing
av underordnede og overordnede
celler og feilceller
Når jeg endrer regnearket, forsvinner sporingspilene.
Alle sporingspiler forsvinner hvis du endrer formelen som pilen peker til, setter
inn eller sletter kolonner eller rader, eller sletter eller flytter celler. Hvis du vil
gjenopprette sporingspilene etter at du har endret noe på en av disse måtene, må
du bruke revisjonskommandoer i regnearket på nytt.
Tips!
Hvis du vil holde oversikten over de opprinnelige sporingspilene, kan du skrive
ut regnearket med sporingspilene synlige før du gjør endringene.
Det kommer en pipelyd når jeg klikker knappen Spor et underordnet nivå
eller Spor et overordnet nivå.
Hvis Microsoft Excel gir et lydsignal når du klikker Spor et underordnet nivå
eller Spor et overordnet nivå
på formelrevisjonsverktøylinjen, har Excel
enten sporet alle nivåer i formelen, eller så forsøker du å spore et element som
ikke kan spores. De følgende elementene i regneark som kan refereres til av
formler, kan ikke spores ved hjelp av revisjonsverktøyene:
Referanser til tekstbokser, innebygde diagrammer eller bilder i regneark
Pivottabellrapporter
Referanser til navngitte konstanter
Formler i andre arbeidsbøker som refererer til den aktive cellen hvis den
andre arbeidsboken er lukket
Når jeg prøver å spore feil, stopper Excel før feilkilden er funnet.
Hvis det finnes mer enn en feilbane, stopper Excel sporingen ved

forgreningspunktet når du bruker Spor feil
feilen, velger du Spor feil
på nytt.

. Hvis du vil fortsette å spore

Hvis formelen som forårsaker feilmeldingen, inneholder en referanse til et
annet regneark eller en annen arbeidsbok, dobbeltklikker du pilen som viser
regnearkikonet . Dobbeltklikk referansen du vil søke etter, i listen Gå til.
Deretter velger du Spor feil
på nytt.
Jeg får en feilmelding når jeg forsøker å gå til en celle i en annen arbeidsbok.
Når du sporer underordnede nivåer eller overordnede nivåer for formler, er det
ikke mulig å gå til en celle i en arbeidsbok som ikke er åpen. Åpne arbeidsboken
der cellen ligger, og forsøk deretter å gå til cellen på nytt.

Vis alt

Rette en #####-feil
Forekommer når en kolonne ikke er bred nok, eller når en dato eller et
klokkeslett bruker negative tall.
Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Kolonnen er ikke bred nok til å vise innholdet
Øk bredden på kolonnen Merk kolonnen, velg Kolonne på Format-menyen,
velg Bredde og skriv inn et tall.
Tilpass innholdet slik at det får plass i kolonnen Merk kolonnen, velger
Celler på Format-menyen, velg kategorien Justering, og merk av for Tilpass
størrelse.
Bruk et annet tallformat I noen tilfeller kan du endre cellens tallformat slik at
tallet får plass i den eksisterende cellebredden. Du kan for eksempel redusere
antall desimalplasser etter desimaltegnet.
Datoer og klokkeslett er negative tall
Hvis du bruker datosystemet 1900, må datoer og klokkeslett i Microsoft
Excel være positive verdier.
Når du trekker fra datoer og klokkeslett, pass på at du bygger formelen på
riktig måte.
Hvis formelen er riktig, selv om resultatet viser en negativ verdi, kan du
vise verdien ved å formatere cellen med et format som ikke er et dato- eller
klokkeslettformat. Velg Celler på Format-menyen, velg kategorien Tall, og
velg deretter et format som ikke er et dato- eller klokkeslettformat.

Vis alt

Rette en #DIV/0!-feil
Forekommer når et tall divideres med null (0).
1. Klikk i cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.
2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

, og klikk

Mulige årsaker og løsninger
Du har skrevet inn en formel som inneholder en eksplisitt divisjon med null
(0), for eksempel =5/0
Endre divisoren til et annet tall enn null.
Du bruker en cellereferanse til en tom celle eller til en celle som inneholder
null som divisor
Obs! Hvis operanden er en tom celle, tolkes den tomme cellen som en null.
Endre cellereferansen til en annen celle.
Skriv inn en annen verdi enn null i cellen som brukes som divisor.
Skriv inn inn verdien #I/T i cellen som brukes som divisor, noe som vil
endre resultatet av formelen til #I/T fra #DIV/0! for å vise at divisorverdien
ikke er tilgjengelig.
Hindre at feilverdien vises ved å bruke regnearkfunksjonen HVIS. Hvis for
eksempel formelen som utløser feilen, er =A5/B5, bruker du
=HVIS(B5=0;"";A5/B5) i stedet. De to anførselstegnene representerer en
tom tekststreng.
Du kjører en makro som bruker en funksjon eller formel som returnerer
#DIV/0!
Kontroller at divisoren i funksjonen eller formelen ikke er null eller tom.

Vis alt

Rette en #I/T-feil
Forekommer når en verdi ikke er tilgjengelig for en funksjon eller formel.
1. Klikk i cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.
2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

, og klikk

Mulige årsaker og løsninger
Data mangler, og #I/T eller IT() er lagt inn i stedet
Erstatt #I/T med nye data.
Obs! Du kan skrive inn #I/T i de cellene der data ennå ikke er tilgjengelig.
Formler som refererer til cellene, returnerer #I/T i stedet for å beregne en verdi.
Argumentet for søkeverdi har feil verdi i regnearkfunksjonen
FINN.KOLONNE, SLÅ.OPP, SAMMENLIGNE eller VOPPSLAG
Kontroller at argumentet for søkeverdien er den riktige typen verdi, for eksempel
en verdi eller en cellereferanse, men ikke en områdereferanse.
Du bruker regnearkfunksjonene FINN.RAD, FINN-KOLONNE eller
SAMMENLIGNE til å finne en verdi i en tabell som ikke er sortert
Funksjoner som søker etter informasjon i tabeller, må som standard sorteres i
stigende rekkefølge. Regnearkfunksjonene FINN.RAD og FINN.KOLONNE
inneholder imidlertid et argument for søkeområde som angir at funksjonen skal
finne et nøyaktig samsvar selv om tabellen ikke er sortert. Hvis du vil finne et
nøyaktig samsvar, setter du argumentet for søkeområde til USANN.
Regnearkfunksjonen SAMMENLIGNE inneholder et typeargument som angir
rekkefølgen listen må sorteres i for å finne tilsvarende data. Hvis funksjonen
ikke finner tilsvarende data, kan du forsøke å endre typeargumentet. Hvis du vil
finne en nøyaktig lik oppføring, setter du typeargumentet til 0.

Du bruker et argument i en matriseformel som ikke har samme antall rader
eller kolonner som området som inneholder matriseformelen
Hvis matriseformelen er lagt inn i flere celler, må du kontrollere at områdene
formelen refererer til, har det samme antall rader og kolonner, eller legge inn
matriseformelen i færre celler. Hvis matriseformelen for eksempel er lagt inn i et
område som er 15 rader høyt (C1:C15), og formelen refererer til et område som
er 10 rader høyt (A1:A10), vil området C11:C15 vise #I/T. Du retter denne feilen
ved å legge inn formelen i et mindre område (for eksempel C1:C10), eller ved å
endre området som formelen refererer til, slik at det får samme antall rader (for
eksempel A1:A15).
Du har utelatt ett eller flere nødvendige argumenter fra en innebygd eller
egendefinert regnearkfunksjon
Legg inn alle argumenter i funksjonen.
Du bruker en egendefinert regnearkfunksjon som ikke er tilgjengelig
Kontroller at arbeidsboken som inneholder regnearkfunksjonen, er åpen og at
funksjonen fungerer riktig.
Du kjører en makro som angir en funksjon som returnerer #I/T
Kontroller at argumentene i funksjonen er riktige og satt inn på riktig sted.

Vis alt

Rette en #NAVN?-feil
Forekommer når Microsoft Excel ikke gjenkjenner tekst i en formel.
1. Klikk i cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du bruker en funksjon som er en del av analyseverktøytillegget uten at
tillegget er lastet inn
Installer og last inn tillegget Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Du bruker et navn som ikke eksisterer
Kontroller at navnet finnes. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
Hvis navnet ikke finnes i listen, legger du til navnet ved hjelp av kommandoen
Definer.
Navnet er feilstavet
Bekreft stavemåten. Merk navnet på formellinjen
navnet du vil bruke, og velg OK.

, trykk F3, velg

Du bruker en etikett i en formel når det ikke er tillatt
Tillat bruk av etiketter. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter
kategorien Beregning. Under Alternativer for arbeidsboken merker du av for
Godta etiketter i formler.
Navnet på en funksjon er feilstavet
Skriv navnet på funksjonen riktig. Sett inn riktig funksjonsnavn i formelen ved å
velge Funksjon på Sett inn-menyen.
Du har satt inn tekst i en formel uten å sette teksten i doble anførselstegn
(Oppføringen blir tolket som et navn selv om du mente at det skulle være tekst.)
Sett teksten i formelen i doble anførselstegn. Formelen nedenfor kobler teksten
"Hovedsummen er " med verdien i celle B50:
="Hovedsummen er "&B50
Du har utelatt et kolon (:) i en områdereferanse
Kontroller at alle områdereferanser i formelen inneholder et kolon (:), for
eksempel SUMMER(A1:C10).
Referanser til andre ark er ikke omsluttet av enkle anførselstegn
Hvis formelen refererer til verdier eller celler i andre regneark eller arbeidsbøker,
og navnet på den andre arbeidsboken eller regnearket inneholder et tegn som
ikke er i alfabetet, eller et mellomrom, må du omslutte navnet i enkle
anførselstegn ( ' ).

Vis alt

Rette en #NULL!-feil
Forekommer når du angir et skjæringspunkt mellom to områder som ikke
overlapper hverandre. Skjæringspunktoperatoren er et mellomrom mellom
referanser.
1. Klikk i cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du bruker feil intervalloperator
Når du refererer til et celleområde, bruker du et kolon (:) til å skille
referansen til den første cellen i området og referansen til den siste cellen i
området. SUMMER(A1:A10) refererer for eksempel til området fra og med
celle A1 til og med celle A10.
Når du vil referere til to områder som ikke overlapper hverandre, bruker du
unionsoperatoren semikolon (;). Hvis formelen for eksempel summerer to
områder, må du kontrollere at de to områdene er atskilt med et semikolon
(SUMMER(A1:A10;C1:C10)).
Områder overlapper ikke hverandre
Endre referansen slik at områdene overlapper.
Hvordan?
Når du setter inn eller redigere en formel, blir cellereferanser og kantlinjene
rundt de tilsvarende cellene fargekodet.

Fargekodede cellereferanser
Hvis det ikke er noen firkantede bokser i hvert hjørne av den fargekodede
kantlinjen, er referansen til et navngitt område.
Endre referanser som ikke er til et navngitt område
1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Microsoft Excel
merker hver celle eller hvert celleområde med en annen farge.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller
et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller
celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.
Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et
hjørnet av kantlinjen.
Merk referansen i formelen og skriv inn en ny referanse.
3. Trykk ENTER.
Endre referanser som er til et navngitt område
1. Gjør ett av følgende:
Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte
referansene med navn.
Merk én enkelt celle hvis du vil endre referansene til navn i alle
formler i regnearket.
2. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Bruk.
3. Velg ett eller flere navn i boksen Bruk navn.

Vis alt

Rette en #NUM!-feil
Forekommer når du bruker ugyldige numeriske verdier i en formel eller
funksjon.
1. Klikk i cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.

, og klikk

2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

Mulige årsaker og løsninger
Du bruker et ulovlig argument i en funksjon som krever et numerisk
argument
Kontroller at argumentene som brukes i funksjonen, er tall. For eksempel, selv
om verdien du vil angi er kr 1 000, legger du inn 1000 i formelen.
Du bruker en regnearkfunksjon som gjentar seg, for eksempel IR eller
RENTE, og funksjonen kan ikke finne et resultat
Bruk en annen startverdi for regnearkfunksjonen.
Endre antall ganger formler gjentas i Microsoft Excel.
Hvordan?
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Beregning.
2. Merk av for Gjentakelse.
3. Hvis du vil definere maksimalt antall omberegninger, skriver du inn antall
gjentakelser i boksen Maks. antall gjentakelser. Jo høyere antall
gjentakelser, jo lengre tid tar det å beregne et regneark.
4. Hvis du vil definere hvor stor endring du kan godta mellom

beregningsresultatene, skriver du inn dette i boksen Maks. endring. Et lavt
tall gir et mer nøyaktig resultat, men det betyr også at det tar lengre tid å
beregne et regneark.
Du har angitt en formel som gir et tall som er for stort eller for lite til at det
kan vises Microsoft Excel
Endre formelen slik at resultatet blir mellom

og

.

Vis alt

Rette en #REF!-feil
Forekommer når en cellereferanse er ugyldig.
1. Klikk i cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.
2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

, og klikk

Mulige årsaker og løsninger
Du har slettet celler som andre formler refererer til, eller limt inn celler over
celler andre formler refererer til
Endre formlene, eller gjenopprett cellene i regnearket ved å velge Angre
umiddelbart etter at du har slettet eller limt inn cellene.
Du bruker en kobling til et program som ikke kjøres
Start programmet.
Du kobler til et DDE-emne (Dynamisk datautveksling) som ikke er
tilgjengelig, for eksempel "system"
Kontroller at du bruker det riktige DDE-emnet.
Du kjører en makro som angir en funksjon som returnerer #REF!
Kontroller om funksjonen inneholder et argument som refererer til en ugyldig
celle eller et ugyldig celleområde. Hvis makroen for eksempel angir en funksjon
som refererer til en celle over funksjonen, og cellen som inneholder funksjonen,
er i rad 1, returnerer funksjonen #REF! fordi det ikke finnes noen celler over rad
1.

Vis alt

Rette en #VERDI!-feil
Forekommer når feil type argument eller operand blir brukt.
1. Aktiver cellen som viser feilen, klikk knappen som vises
deretter Spor feil hvis den vises.
2. Gå gjennom mulige årsaker og løsninger.

, og klikk

Mulige årsaker og løsninger
Du har satt inn tekst der det kreves et tall eller en logisk verdi som SANN
eller USANN
Teksten kan ikke oversettes til riktig datatype. Kontroller at formelen eller
funksjonen er riktig for den nødvendige operanden eller det nødvendige
argumentet, og at cellene som formelen refererer til, inneholder gyldige verdier.
Hvis celle A5 for eksempel inneholder et tall og celle A6 inneholder teksten
"Ikke tilgjengelig", vil formelen =A5+A6 returnere feilverdien #VERDI!.
Du har lagt inn eller redigert en matriseformel og trykt ENTER
Merk cellen eller celleområdet som inneholder matriseformelen, trykk F2 for å
redigere formelen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER.
Du har satt inn en cellereferanse, en formel eller en funksjon som en
matrisekonstant
Kontroller at matrisekonstanten ikke er en cellereferanse, formel eller funksjon.
Du har angitt et område til en operator eller en funksjon som krever én enkelt
verdi, ikke et område
Endre området til en enkelt verdi.
Endre området slik at det tar med enten den samme raden eller den samme
kolonnen som formelen er plassert i.

Du bruker en matrise som ikke er gyldig, i en av regnearkfunksjonene for
matriser
Kontroller at størrelsen på matrisen er riktig for matriseargumentene.
Du kjører en makro som angir en funksjon som returnerer #VERDI!
Kontroller at funksjonen ikke bruker et feil argument.

Vis alt

Eurovaluta
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Microsoft Excels innbygde støtte for eurovalutaen
Støtte i operativsystem For at Microsoft Excel skal kunne gjenkjenne
euroverdier, må operativsystemet støtte eurotegnet. Microsoft Windows 2000
Professional, Microsoft Windows NT 4.0 med Service Pack 4 eller senere,
Windows Millennium Edition og Windows 98 har innebygd støtte for euroen.
Skrifter som viser eurotegnet Skriftene som kan vise eurotegnet er Arial,
Courier New, Lucida Console, MS Sans Serif, Tahoma og Times New Roman.
Det er ikke sikkert alle skriftene er tilgjengelige, men det avhenger av
operativsystemet.
Slik gjenkjenner Microsoft Excel euroverdier Microsoft Excel gjenkjenner
det regionale valutasymbolet (for eksempel dollartegnet $) som er angitt av de
regionale innstillingene i Windows Kontrollpanel, som valuta, og ikke som for
eksempel tekst. Microsoft Excel gjenkjenner også eurotegnet som en valuta, selv
om du ikke har tilordnet det som det lokale valutasymbolet i Kontrollpanelet.
Obs! Du kan konvertere euromedlemsvalutaene til eurovaluta ved hjelp av
tillegget Verktøy for Euro-valutaen, som leveres med Microsoft Excel 2002 eller
senere. Du trenger imidlertid ikke å installere eller laste inn dette
tilleggsprogrammet for at Microsoft Excel skal gjenkjenne både
eurovalutaverdier og verdier i lokal valuta.
Skrive inn eurovalutaverdier Hvis skriften du bruker, støtter
eurovalutasymbolet, kan du skrive inn eurotegnet ved å trykke ALT+0128 på det
numeriske tastaturet.
Du kan skrive inn verdier med eurotegnet før eller etter tallet, og du kan ta med
eller utelate et mellomrom mellom tallet og eurotegnet. Hvis du for eksempel
skriver inn en av følgende verdier, blir de gjenkjent som én euro:
1

1

1

1

Formatere eurovalutaverdier Når du skriver inn en verdi i euro, blir cellen
formatert som valuta med to desimaler, hvis tallet du skriver inn inneholder
desimaler. Hvis du for eksempel skriver inn 1,2, vises 1,20. Hvis du skriver
2,359 , lagres alle tre desimaler, men programmet viser 2,36 , og avrunder opp
til den siste desimalen. Hvis du imidlertid skriver 1, vises 1.
Hvis du skriver inn en verdi i euro og deretter velger Angre
valutaformatet fra cellen sammen med dataene.

, fjernes

Du kan også opprette din egen eurovalutastil for å formatere celler.
Skrive ut verdier med symbolet for euro Hvis skriveren ikke har eurotegnet
som resident skrift, skrives det ut en boks i stedet for eurotegnet. Kontakt
skriverleverandøren for å få informasjon om hvordan du oppdaterer
skriverskriftene slik at de omfatter eurotegnet. Du kan også justere innstillingene
for skriveren til ikke å bruke residente skrifter. Se etter et alternativ som kalles
Skriv ut skrifter som grafikk i innstillingsegenskapene for skriveren.
Ta eurodata inn i Microsoft Excel Når du importerer eksterne data,
gjenkjennes euroverdien og lokale valutaverdier slik du skriver dem inn. Når du
kopierer og limer inn data fra et annet program til Microsoft Excel, gjenkjennes
imidlertid ikke euroverdier.
Bruke euroverdier i makroer Du kan også registrere og avspille makroer
som bruker euroverdier, på samme måte som makroer som bruker verdier i den
lokale valutaen. Du bør ikke bruke eurosymbolet i navnet på modulen eller i
prosedyrenavn.
Tillegget Verktøy for eurovaluta
Tilleggsprogrammet Verktøy for eurovaluta i Microsoft Excel , som er
tilgjengelig ved å merke av for Verktøy for eurovaluta under Tillegg på
Verktøy-menyen, inneholder følgende verktøy du kan bruke til å arbeide med
euroen og de nasjonale valutaenhetene til EU-medlemslandene som har tatt i
bruk euroen.
En verktøylinje for euroverdier du kan bruke til å vise konverterte verdier
En knapp på standardverktøylinjen kalt Euro , som brukes til å
formatere euroverdier

En verktøylinjeknapp
og menykommandoen Eurokonvertering, som brukes til å konvertere verdier til og fra euroen og
mellom de andre euromedlemsvalutaene, og også til å konvertere formler
for å bruke euroen eller en annen euromedlemsvaluta
Regnearkfunksjonen EUROKONVERTERING
Konvertere Microsoft Excel-formler
Tillegget Verktøy for eurovaluta fungerer på alle celler i et kildeområde du
definerer. Hvis kildeområdet inneholder formler, kan du konvertere alle samtidig
i henhold til de globale alternativene du angir. Du kan også bli bedt om å
definere hvordan du vil konvertere hver formel. Uansett som du konverterer én
formel om gangen eller alle samtidig, kan du angi en konverteringsmetode.
Konvertere formler til verdier Når du bruker denne metoden, blir formlene
beregnet i kildeområdet, resultatene blir konvertert til den nye valutaen og de
konverterte verdiene blir returnert til målområdet.
Bruk denne metoden når du ikke trenger å beregne de konverterte resultatene på
nytt senere hvis verdiene i de refererte cellene i kildeformelen endres. Dette er
standardmetoden.
Koble nye formler til opprinnelige data Denne metoden oppretter nye
formler i målområdet som refererer til cellene som inneholder kildeformlene. De
resulterende koblede formlene konverterer resultatene av kildeformlene til den
nye valutaen ved å bruke regnearkfunksjonen EUROKONVERTERING.
Bruk denne metoden når du har tenkte å oppdatere verdiene i cellene som er
referert til av kildeformlene, og du vil beregne de konverterte resultatene på nytt.
Vurder å bruke denne metoden når du ikke konverterer noen av cellene som er
referert av kildeformlene, og du vil utføre beregninger ved hjelp av kildevalutaen
før du konverterer til den nye valutaen.
Kopiere den opprinnelige formelene, men ikke bruke eurokonvertering
Denne metoden kopierer kildeformlene til nye celler og justerer deres relative
cellereferanser til å referere til målcellene som inneholder de konverterte
verdiene.
Bruk denne metoden når du konverterer alle cellene som kildeformlene refererer

til, og du vil at de nye formlene skal bruke de konverterte verdiene til å beregne
resultatene.
La målcellen være tom Denne metoden hopper over formelen uten å
konvertere eller kopiere den, og den angir ikke en verdi i målcellen for formelen.
Hvis du tidligere har valgt enten Valuta- eller ISO-utdata, vil denne metoden
kopiere celleformateringen, inkludert rammer og skrift, fra kildecellen til
målcellen.
Bruk denne metoden på formler du ikke vil ta med i målområdet.
Redigere ny formel Du kan skrive en egen formel basert på kildeformelen,
eller opprette en ny formel. Du kan for eksempel endre formelen slik at den
beregner en annen verdi eller refererer til andre celler, eller du kan legge til en
regnearkfunksjon i formelen.
Bruk denne metoden når ingen andre metoder oppfyller kravene dine.
Arbeide med eurovaluta i tidligere versjoner av Microsoft Excel
Du finner verktøy du kan bruke til å arbeide med eurovaluta i produktversjoner
som er eldre enn Microsoft Excel 2000, på webområdet for Microsoft Office.
Hvis du bruker tidligere versjoner av Microsoft Excel, kan du vise euroverdier i
arbeidsbøker som ble opprettet i Microsoft Excel 2002 eller senere versjon og
lagret i et kompatibelt format. Verktøyet støtter imidlertid bare formatering, så
arbeidsbøker med celler som inneholder funksjonen EUROKONVERTERING,
returnerer #NAVN?.
Hvis du har Microsoft Excel 2000 Microsoft Excel 2000 støtter funksjonen
EUROKONVERTERING hvis tillegget Verktøy for eurovaluta er installert.
Hvis du har Microsoft Excel 98 for Macintosh Hvis du vil ha informasjon
om tilgjengeligheten av eurofunksjoner for Microsoft Excel 98 for Macintosh,
kan du gå til Webområdet for Microsoft Office. Se i Hjelp for Microsoft Excel
98 hvis du vil ha informasjon om hvordan du arbeider med Microsoft Excel for
Windows-filer på Macintosh.
Hvis du vil vise eurotegnet, må du først installere skriftene som inneholder
eurotegnet. Du kan få disse skriftene for din versjon av Macintosh-

operativsystemet fra Apple Computer, Inc. Når du åpner en arbeidsbok på en
Macintosh-maskin som ikke har skrifter som inneholder eurotegnet, vil
eurotegnet vises som et understrekingstegn ( _ ) i stedet for . Hvis du oppdaterer
koblinger eller beregner formler som inneholder regnearkfunksjonen
EUROKONVERTERING, vil formlene vise feilen #NAVN?.
Hvis du har Microsoft Excel 97 Tillegget for Microsoft Excel 97 inneholder
bare støtte for formatering. Uten tillegget må du selv opprette tallformatet for
eurovaluta.
Hvis du har produktversjoner som er eldre enn Microsoft Excel 97 Det er
ingen tilgjengelige tilleggsprogrammer for tidligere versjoner av Microsoft Excel
for Windows eller Macintosh enn Microsoft Excel 97. Hvis du vil ha
informasjon om euroskrifter for Windows 3.x, se webområdet for Microsoft
Office. Hvis du lagrer en arbeidsbok i Microsoft Excel 2002 eller senere med
euroverdier og -formler i et format som er kompatibelt med en tidligere versjon
av Microsoft Excel enn Microsoft Excel 95, og deretter åpner arbeidsboken i
denne versjonen, og du ikke har støtte for eurotegnet, vil ikke eurotegnet vises.
Hvis du oppdaterer koblinger eller beregner formler som inneholder
regnearkfunksjonen EUROKONVERTERING, vil formlene vise feilen
#NAVN?.
Obs! Hvis du lagrer dokumentet i en tidligere versjon av Microsoft Excel eller i
et annet filformat enn Microsoft Excel, vil ikke eurosymbolet vises eller vises
som et annet tegn, uansett hvilket operativsystem du bruker.
Hvis du vil bruke et regneark som inneholder EUROKONVERTERING-formler,
med en versjon av Microsoft Excel som ikke støtter funksjonen (Microsoft Excel
97 eller tidligere), kan du åpne arbeidsboken i Microsoft Excel 2002 eller senere,
kopiere og lime inn bare verdiene i cellene i et nytt regneark, og deretter lagre
arbeidsboken i et format som er kompatibelt med den tidligere versjonen av
Microsoft Excel.
Konverteringskurser og nye medlemsvalutaer
Verktøyene du bruker til å konvertere valutaer, har faste konverteringskurser og
konverteringsverktøy som er fastsatt av EU. Hvis du vil ha informasjon om
gjeldende regelverk og kurser, se EU-publikasjonene om euro eller webområdet
for Microsoft Office.

Hvis du vil se en liste over gjeldende euromedlemsvalutaer, se
regnearkfunksjonen EUROKONVERTERING. Hvis du vil ha informasjon om
oppdateringer som du nå kan laste ned fra World Wide Web, se Webområdet for
Microsoft Office og euro. Hvis du vil ha informasjon om andre måter du kan få
tak i oppdateringer på, kan du ta kontakt med Microsoft Kundestøtte eller en
Microsoft Office-leverandør.

Vis alt

Konvertere verdier eller formler til
euro eller annen valuta
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
1. Velg Euro-konvertering på Verktøy-menyen. Hvis kommandoen Eurokonvertering ikke er tilgjengelig på Verktøy-menyen, må du installere
tillegget Verktøy for Euro-valutaen.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. I dialogboksen Euro-konvertering angir eller velger du cellen eller et
enkeltområde som inneholder verdiene du vil konvertere, i Kildeområde
under Data som skal konverteres til Euro. Alle verdiene i området må
være i én valuta.
Obs! Excel kan konvertere datoer og klokkeslett i kildeområdet til verdier i
den nye valutaen i målområdet.
3. Under Data som skal konverteres til Euro velger du boksen Målområde,
og deretter angir eller velger du den øverste venstre cellen i området der du
vil lime inn de konverterte verdiene. Målområdet må ikke inneholde noen
av cellene i kildeområdet.
4. Under Valutakonvertering velger du valutaen for verdiene du konverterer,
fra listen Fra, og fra listen Til velger du valutaen du vil konvertere verdiene
til.

5. Hvis kildeområdet inneholder formler, velger du Avansert og velger ett av
konverteringsalternativene under Formelalternativer i dialogboksen
Avanserte alternativer for Euro.
Du kan også bruke denne dialogboksen til å kontrollere avrunding.
Hvordan?
Angi ett av eller begge alternativene nedenfor:
Hvis du vil at de konverterte verdiene som lagres i Excel, skal
inneholde alle signifikante sifre uten avrunding, merker du av for
Utdata med full nøyaktighet.
Hvis du konverterer mellom to euromedlemsvalutaer og vil angi
antallet desimaltegn som skal brukes til å runde av de mellomliggende
verdiene i euro, merker du av for Sett trianguleringspresisjonen til.
Deretter velger du antallet signifikante sifre (tre eller høyere) du vil ha,
i boksen Sifre.
6. Hvis du vil angi tallformateringen du vil bruke på de konverterte verdiene,
velger du én av følgende fra listen Utdataformat:
Valuta Hvis du vil bruke et valutaformat på valutaen som er valgt i Tillisten, og kopiere celleformateringen, inkludert kantlinjer og skrift, fra
kildecellene.
ISO Hvis du vil vise koden for den internasjonale
standardiseringsorganisasjonen for den konverterte valutaen og kopiere
celleformateringen fra kildecellene. Hvis du vil vise en liste over ISOkodene, se regnearkfunksjonen EUROKONVERTERING.
Ingen Hvis du vil beholde gjeldende tallformat og celleformatering for
målcellene.
7. Velg OK. Hvis dialogboksen Euro-konvertering vises, velger du et
alternativ for å konvertere gjeldende formel. Velg OK hvis du vil flytte til
den neste formelen, eller velg Bruk på alt for å bruke de samme
innstillingene på alle formler.

Obs!
Konstante verdier i kildeområdet konverteres til verdier i den nye valutaen i
målområdet.
Tekst i kildeområdet kopieres uten å bli konvertert.

Vis alt

Formatere verdier med eurostil
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Denne prosessen konverterer ikke celleverdier.
1. Merk cellene du vil formatere med eurostilen.
2. Klikk Euro
på formateringsverktøylinjen. Hvis Euro
ikke er
tilgjengelig, må du laste inn tillegget Verktøy for Euro-valutaen .
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
Obs! De regionale innstillingene for valuta i Kontrollpanel i Microsoft
Windows bestemmer plasseringen av eurotegnet (det vil si om tegnet plasseres
før eller etter tallet, og om tegnet og tallet er atskilt av et mellomrom). Hvis du
vil endre plasseringen, oppretter du en egendefinert valutastil. De regionale
innstillingene for valuta i Kontrollpanel bestemmer også desimaltegnet og
tusenskilletegnet.

Hvordan skrive inn eurotegnet
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Microsoft Office Excel 2003 gir full støtte for innskrift av eurotegnet og for å
arbeide med verdier i eurovalutaen med Microsoft Windows 2000, Windows
Millennium Edition, Windows 98 eller Windows NT 4.0 med Service Pack 4
eller nyere.
Skrive inn valutasymbolet for euro
for euro, bruker du følgende taster:

Hvis du vil skrive inn valutasymbolet

Trykk
På disse tastaturoppsettene
ALT+0136
(numerisk
tastatur, NUM Kyrillisk
LOCK må
være slått på)
Belgisk (fransk KBD120), Flamsk 120, Kroatisk/Slovensk,
Tsjekkisk, Tsjekkisk (101), Tsjekkisk programmering, Dansk,
Nederlandsk KBD143, Estisk, Færøysk, Finsk, Fransk, Tysk
(IBM), Tysk (standard), Islandsk, Italiensk, Italiensk (142),
AltGr+E
Latvisk, Litauisk, Litauisk (ny), Makedonisk (Den tidligere
jugoslaviske republikken Makedonia) (kyrillisk), Norsk,
Portugisisk KBD163, Serbisk (kyrillisk), Serbisk (latin),
Slovakisk, Slovakisk (QWERTY), Spansk, Svensk, Sveitsisk
(fransk), Sveitsisk (tysk), Tyrkisk (F 440), Tyrkisk (Q 179)
Gresk IBM 220, Gresk IBM 319, Gresk-latinsk IBM 220, GreskAltGr+epsilon
latinsk IBM 319
AltGr+4
Irsk, Latvisk (QWERTY), Storbritannia
AltGr+5
Gresk-latinsk USA (internasjonalt)
AltGr+U
Ungarsk, Ungarsk (101-tast), Polsk, Polsk programmering
ALT+0128
(numerisk
tastatur, NUM Andre

LOCK må
være slått på)
Obs!
Hvis tastaturet ikke har en AltGr-tast, bruker du den høyre Alt-tasten.
AltGr-kombinasjonene er ikke implementert på amerikanske tastaturer.
Excel gjenkjenner eurotegnet som en valuta selv om du ikke har angitt det
som regionalt valutasymbol i kontrollpanelet til Microsoft Windows.
En alternativ metode for å sette inn valutasymbolet for euro, er å klikke
Symbol på Sett inn-menyen og skrive inn "20AC" som Tegnkode fra
Unicode-tegnsettet.

Vis alt

Vise konverterte verdier for euro og
andre valutaer
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
1. Velg Verktøylinjer på Vis-menyen, og klikk EuroValue. Hvis
verktøylinjen for EuroValue ikke er tilgjengelig, må du laste inn tillegget
for verktøy for Euro-valutaen.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Hvis tillegget du vil bruke, ikke står oppført i boksen Tilgjengelige
tillegg, velger du Bla Gjennom for å finne det.
3. Merk tillegget du vil laste inn, i boksen Tilgjengelige tillegg, og velg
OK.
4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
2. Klikk pilen ved siden av listen på verktøylinjen for EuroValue, og velg
konverteringen du vil vise.
Hvis du vil ha en liste over ISO-kodene (International Standards
Organization) som identifiserer valutaene, se funksjonen
EUROKONVERTERING.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil vise den konverterte verdien for en enkelt celle, klikker du
cellen.
Hvis du vil vise den konverterte summen av verdiene i et område,
merker du et celleområde.
Obs! Du kan ikke kopiere verdien som vises på verktøylinjen for EuroValue, til

regnearket. Hvis du vil kopiere konverterte verdier til regnearket, må du følge
prosedyren for å konvertere verdier.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
konvertering av eurovalutaer
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.

Konvertere og vise
Jeg finner ikke kommandoen eller knappen Eurokonvertering.
Hvis du ikke ser kommandoen Eurokonvertering på Verktøy-menyen, klikker
du Tillegg på Verktøy-menyen og merker av for Verktøy for eurovaluta for å
laste inn tilleggsprogrammet.
Hvis Verktøy for eurovaluta ikke vises i dialogboksen Tillegg, må du installere
tilleggsprogrammet, og deretter gå tilbake til dialogboksen Tillegg og merke av
for Verktøy for eurovaluta for å laste inn tilleggsprogrammet.
Installere tillegget
Hvis du opprinnelig installerte et Microsoft Office-program fra en
nettverksserver eller fra en delt mappe, må du installere eller fjerne komponenter
fra dette stedet. Hvis du installerte Office-programmet fra en CD-ROM, og du
har tilordnet CD-ROM-stasjonen til en ny stasjonsbokstav etter at du installerte
Office-programmet, kan du installere på nytt fra CD-ROMen. Hvis du kjører
Office-programfiler fra CD-ROMen, må du avinstallere Office-programmet og
deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.
1. Lukk alle programmer.
2. Dobbeltklikk ikonet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel i
Microsoft Windows.
3. Gjør ett av følgende:
For Windows 2000 og Windows Millennium Edition:
Hvis du har installert Office-programmet som en del av Microsoft Office,
velger du Microsoft Office i boksen Installerte programmer, og velger
deretter Endre.
Hvis du installerte Office-programmet individuelt, merker du navnet på
programmet ditt i boksen Installerte programmer, og velger deretter
Endre.

For Windows 98 og Windows NT 4.0:
Hvis du installerte Office-programmet som en del av Microsoft Office,
velger du Microsoft Office i kategorien Installer/avinstaller, og velger
deretter Legg til/fjern.
Hvis du installerte Office-programmet individuelt, merker du navnet på
programmet ditt i kategorien Installer/avinstaller, og velger deretter Legg
til/fjern.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Verdier ble kopiert, men ikke konvertert.
Verktøyet Eurokonvertering konverterer bare tall. Tekst som Microsoft Excel
ikke kan tolke som et tall (for eksempel alfanumerisk tekst), og tall som er
formatert som datoer, kopieres, men konverteres ikke. Pass på at verdiene du
forsøker å konvertere, er tall som ikke er formatert som datoer.
Formlene mine forsvinner eller er endret.
Når du konverterer formler ved hjelp av verktøyet Eurokonvertering, er
standardinnstillingen å konvertere formlene til verdier. Du kan bruke
alternativene i dialogboksen Avansert (velg Avansert i dialogboksen
Eurokonvertering) for å endre hvordan formler konverteres. Bruk Spør om å
konvertere formler for å få flere alternativer for hver formel.
Jeg brukte funksjonen EUROKONVERTERING, og resultatverdien ble ikke
avrundet på riktig måte, eller har feil antall sifre.
Funksjonen EUROKONVERTERING bruker EU-kurser, eller
konverteringsfaktorer, som uttrykker én euro i hver av de nasjonale
valutaenhetene til euromedlemslandene. Hver konverteringsfaktor har seks
signifikante sifre.
Hvis du ikke ønsker avrunding, angir du Fullstendig_nøyaktighet til SANN, og
kontrollerer at tallformatet for cellen ikke er valuta.
Verktøylinjen for euroverdier er tom, viser "Av," eller viser ikke de

konverterte verdiene på riktig måte.
Verktøylinjen for euroverdi viser ulike resultater, avhengig av:
om konverteringskursen er satt til Av.
om en celle eller et celleområde er merket.
datatypen i cellene du har merket.
om du viser verktøylinjen før eller etter du har merket cellene der du vil se
de konverterte verdiene.
Konverteringsliste satt til Av Hvis du klikker pilen ved siden av boksen til
høyre for verktøylinjen for euroverdier, og velger Av, forblir verktøylinjen på
skjermen, men den viser ordet Av i stedet for en konvertert verdi. Hvis du vil se
en konvertert verdi på verktøylinjen, klikker du pilen ved siden av boksen som
viser ordet Av, og velger deretter ønsket konvertering på listen.
Celleområde merket Når du merker mer enn én celle som inneholder tall, er
verdien som vises på verktøylinjen for euroverdier, den konverterte summen av
tallene. Hvis du ikke vil se en sum, merker du i stedet en enkeltcelle.
Tekst merket Verktøylinjen for euroverdier kan vise en nullverdi hvis du
merker celler som inneholder tekst. Merk i stedet celler som inneholder
valutaverdier.
Datoer eller klokkeslett merket Hvis cellen du merker, inneholder en dato
eller et klokkeslett, vil verktøyet konvertere serienummeret til datoen eller
klokkeslettet. Merk i stedet en celle som inneholder en valutaverdi.
Skjulte celler merket Hvis cellene du merker, inneholder skjulte kolonner
eller rader, vil resultatet som vises på verktøylinjen for euroverdier, inneholde
verdiene i de skjulte cellene. Hvis du ikke vil at disse verdiene skal tas med i den
konverterte summen, merker du enkeltcellene du vil ta med, ved å holde nede
CTRL mens du klikker hver celle. Du kan også ta frem de skjulte radene eller
kolonnene og flytte dem til et annet sted i regnearket.
Verktøylinjen vises på nytt Når konverteringsverdilisten på verktøylinjen
for euroverdier ikke er satt til Av, oppdateres verktøylinjen når den vises og du
klikker en celle eller et celleområde, og når du klikker en konverteringsverdi i
boksen til høyre for verktøylinjen. Hvis du skjuler verktøylinjen for euroverdier,
merker andre celler og deretter viser verktøylinjen på nytt, vil verktøylinjen for

euroverdier vise verdiene fra cellene du har valgt tidligere. Hvis du vil oppdatere
verktøylinjen for å vise konverteringsverdiene for de merkede cellene, merker du
en annen celle enn cellene der du vil se de konverterte verdiene, og merker
deretter de cellene på nytt der du vil se de konverterte verdiene.
Eurokonverteringer ser annerledes ut på en annen datamaskin.
For at eurokonverteringer skal beregnes på riktig måte, må tillegget med verktøy
for eurovalutaer være installert på datamaskinen du bruker, og du må bruke
riktig versjon av Microsoft Excel.
Operativsystemet må også støtte eurotegnet. Hvis du for eksempel har Microsoft
Windows NT 4.0 med Service Pack 3 eller tidligere, må du kanskje laste ned
produktoppdateringen Microsoft Euro Currency Support for å kunne legge inn
og vise eurotegnet i programmer som støtter eurotegnet. Hvis du vil ha mer
informasjon, se webområdet for Microsoft Office.
Valutaen jeg vil konvertere fra eller til, vises ikke i listen.
Tillegget med verktøy for eurovalutaer i Microsoft Excel inneholder verktøy du
kan bruke til å arbeide med euro og de nasjonale valutaenhetene til EUmedlemslandene som har tatt i bruk euroen. Verktøyene konverterer ikke
valutaer til land som ikke har tatt i bruk euroen. Etter hvert som flere land tar i
bruk euroen, vil oppdateringer til verktøyene bli tilgjengelige. Hvis du ikke ser
den valutaen du vil ha, i listen, må du kontrollere at landet er et av de som bruker
euroen. Hvis dette er tilfellet, kan du se etter en oppdatert versjon av verktøyene
på Webområdet for Microsoft Office.
Jeg konverterte eller formaterte verdier, og Angre er ikke tilgjengelig.
Når du har konvertert verdier til eller fra euro eller til en annen
euromedlemsvaluta, eller når du har formatert verdier som euro, er verken
Angre-kommandoen eller Angre-knappen tilgjengelig. Hvis du vil at
arbeidsboken skal se ut som før, lukker du den uten å lagre endringer. Husk at
eventuelle andre endringer du har gjort siden siste lagring, også vil gå tapt.
Jeg konverterte flere verdier, og noen verdier ser feil ut.

Kildeområdet du angav, kan inneholde dato eller klokkeslett. Verktøyet for
eurokonvertering konverterer alle tall, også serietallene til klokkeslett og datoer
som er formatert med standardformat (slik at serienummer til datoen ikke vises).
Tall som er formatert som datoer, kopieres, men konverteres ikke. Når du angir
kildeområdet du vil konvertere, pass på at området ikke inneholder klokkeslett
eller datoer som ikke er formatert som datoer.

Formatere og skrive ut
Jeg konverterte noen verdier, men valutaformatet er feil.
Utdataformat Det er ikke sikkert at utdataformatet i dialogboksen
Eurokonvertering er angitt med formateringen du vil ha. Velg
Eurokonvertering på nytt, og kontroller at det er merket av for riktig format i
boksen Utdataformat.
Microsoft Windows Kontrollpanel De regionale innstillingene for valuta i
Microsoft Windows Kontrollpanel avgjør plasseringen av eurotegnet (dvs. om
symbolet vises før eller etter tallet, og om det er et mellomrom mellom symbolet
og tallet). Hvis du vil endre denne plasseringen, kan du opprette en egendefinert
valutastil.
Microsoft Windows NT 4.0 Hvis du har Windows NT 4.0, må du kanskje
laste ned produktoppdateringen Euro Currency Support for å legge inn og vise
eurotegnet i programmer som støtter eurotegnet. Hvis du vil ha mer informasjon,
se webområdet for Microsoft Office.
Jeg importerte eller eksporterte en tekstfil, og valutaer vises ikke på riktig
måte.
Importere Når du importerer tekstfiler til Microsoft Excel, gjenkjenner
programmet bare valutasymbolet som er angitt av de regionale innstillingene i
Windows Kontrollpanel, og eurotegnet. Når du har importert en fil, og vil vise
andre nasjonale valutaer enn standardvaluta eller euro, kan du lage egendefinerte
tallformater og bruke de ønskede formatene på verdier etter at du har importert
filen. Hvis du vil beholde endringene, lagrer du filen som en Microsoft Excelarbeidsbok.
Eksportere Når du lagrer arbeidsbøker i ett av følgende filformater, beholdes
ikke eurotegnet: alle dBase-filformater, alle Lotus 1-2-3-filformater, Quattro
Pro/DOS-filformatet, Microsoft Excel 2.1-regneark, Microsoft Excel 3.0regneark, Microsoft Excel 4.0-regneark, Microsoft Excel 4.0-arbeidsbøker og
Microsoft Excel 5.0/95-arbeidsbøker. Eurotegnet konverteres til et
spørsmålstegn i følgende filformater: CSV (MS-DOS), Tekst (MS-DOS) og DIF

(Datautvekslingsformat). Eurotegnet konverteres til en s i følgende filformater:
CSV (Macintosh) og Tekst (Macintosh). Hvis du vil ha mer informasjon, se
Hjelp for programmet du eksporterer til, for å få informasjon om hvordan dette
programmet håndterer eurovaluta.
Eurotegnet skrives ikke ut på riktig måte.
Microsoft Excel og operativsystemet inneholder støtten du trenger for å skrive ut
eurotegnet på riktig måte på de fleste skrivere. Det er imidlertid ikke sikkert at
eurotegnet skrives ut på riktig måte på bestemte skrivere ved bruk av visse
skrifter. Ta kontakt med skriverprodusenten hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om operativsystemstøtten for eurotegnet, se
webområdet for Microsoft Office.
Jeg kopierte eurotegnet i tekst fra et annet program, men det ble ikke limt inn
i Microsoft Excel.
Når du kopierer tekst som inneholder eurotegnet fra et annet program, for
eksempel Microsoft Word, limes ikke eurotegnet inn i Microsoft Excel. Du må
bruke euroformatering eller legge til symbolet manuelt i den innlimte verdien.

Feilmeldinger
Jeg får en melding om kildeområdet.
Det er ikke sikkert du har angitt et kildeområde i boksen Kildeområde i
dialogboksen Eurokonvertering, eller du kan ha merket områder som ikke er
ved siden av hverandre. Pass på et ett enkelt kildeområde er angitt i boksen
Kildeområde før du velger OK.
Jeg får en melding om målområdet.
Angi et enkelt rektangulært målområde Det er ikke sikkert du har angitt et
målområde i boksen Målområde, eller du kan ha merket målområder som ikke
er ved siden av hverandre. Klikk i boksen Målområde, og merk deretter en
enkelt celle som skal brukes som det øverste venstre hjørnet av området du vil
fylle.
Kontroller at kilde- og målområdene ikke overlapper
inneholde noen av cellene i kildeområdet.

Målområdet må ikke

Vis alt

Diagrammer
Diagrammer er visuelt flotte og gjør det lettere for brukere å se
sammenligninger, mønstre og trender i data. I stedet for å analysere flere
kolonner med regnearktall, kan du for eksempel med et øyekast se om
kvartalsvise salg faller eller stiger, eller hvordan det faktiske salget er
sammenlignet med salgsprognosen.

Opprette diagrammer
Du kan opprette et diagram på et eget ark eller som et innebygd objekt i et
regneark. Du kan også publisere et diagram på en webside. Hvis du vil opprette
et diagram, må du først legge inn dataene for diagrammet i regnearket. Merk
deretter dataene og bruk diagramveiviseren til å gå gjennom prosessen med å
velge diagramtype og forskjellige diagramalternativer, eller bruk
diagramverktøylinjen til å opprette et grunnleggende diagram som du kan
formatere senere.

Regnearkdata

Diagram opprettet på grunnlag av regnearkdata
En pivotdiagramrapport er et interaktivt sammendrag av data i et diagramformat.
Det blir opprettet på en annen måte enn vanlige Microsoft Excel-diagrammer.
Når du har opprettet en pivotdiagramrapport, kan du vise forskjellige
detaljnivåer eller omorganisere utformingen på diagrammet ved å dra felt eller
elementer.
Hvordan regnearkdata presenteres i et diagram
Et diagram er koblet til regnearkdataene som er grunnlaget for diagrammet, og
oppdateres automatisk når du endrer regnearkdataene.

Dataindikator
Hovedstøttelinje
Kategorinavn
Serienavn
Dataindikator Hver dataindikator representerer ett tall fra regnearket.
Dataindikatorer med samme mønster representerer én dataserie. I eksemplet
ovenfor representerer dataindikatoren helt til høyre den faktiske verdien for
andre kvartal, 99.
Hovedstøttelinje Microsoft Excel lager akseverdier fra regnearkdataene. Legg
merke til at akseverdiene i eksemplet ovenfor går fra 0 til 120, noe som omfatter
hele verdiområdet i regnearket. Hovedstøttelinjer angir hovedintervallene på

aksen. Du kan også vise understøttelinjer i et diagram. De angir intervallene
mellom hovedintervallene.
Kategorinavn I Excel brukes kolonne- eller radoverskrifter i
regnearkdataene som kategoriaksenavn. I eksemplet ovenfor vil radoverskriftene
for første og andre kvartal vises som kategoriaksenavn.
Serienavn Excel bruker også kolonne- eller radoverskrifter i regnearkdataene
som serienavn. Serienavn vises i diagramforklaringen. I eksemplet ovenfor vises
radoverskriftene for beregnede og faktiske verdier som serienavn.
Diagramtips
Når du lar pekeren hvile på et diagramelement, vises et tips
med navnet på elementet. Hvis du for eksempel plasserer pekeren over en
forklaring, vises et diagramtips med ordet Forklaring.
Innebygde diagrammer og diagramark
Du kan opprette et diagram i et eget diagramark eller som et innebygd diagram i
et regneark. Uansett blir diagrammet koblet til kildedataene i regnearket, som
betyr at diagrammet oppdateres når du oppdaterer regnearkdataene.
Innebygde diagrammer Et innebygd diagram anses for å være et
grafikkobjekt og lagres som en del av regnearket det er opprettet i. Bruk
innebygde diagrammer når du vil vise eller skrive ut ett eller flere diagrammer
sammen med regnearkdataene.

Diagramark Et diagramark er et separat ark i arbeidsboken og har et eget
arknavn. Bruk et diagramark når du vil vise eller redigere store eller kompliserte
diagrammer atskilt fra regnearkdataene, eller når du vil bruke mindre

skjermplass mens du arbeider i regnearket.
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Kombinasjonsdiagrammer
Kombinasjonsdiagrammer Et kombinasjonsdiagram bruker to eller flere
diagramtyper for å understreke at diagrammet inneholder forskjellige
informasjonstyper. Diagrammet i eksemplet viser én dataserie (Beregnet) som en
kolonnedatatype og den andre (Faktisk) som en linje. Hvis du vil lage en slik
bidiagramseffekt, velger du en egendefinert diagramtype i trinn 1 i
diagramveiviseren når du oppretter et diagram. Dette eksemplet bruker
diagramtypen Linje – Kolonne. Du kan endre et eksisterende diagram til et
kombinasjonsdiagram ved å velge den dataserien du vil endre, og deretter endre
diagramtypen for den serien.

Sekundær akse Når verdiområdet for forskjellige dataserier varierer sterkt,
eller når du har blandede datatyper, kan du tegne en eller flere dataserier på en
sekundær verdiakse (y). Skalaen for den sekundære aksen gjenspeiler verdiene
for den tilknyttede serien. Diagrammet i eksemplet viser antall solgte hjem på
den venstre y-aksen og gjennomsnittsprisen på den høyre y-aksen.
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Bruke datoer i diagrammer
Når du lager et diagram fra regnearkdata som bruker datoer, og datoene utgjør
kategoriaksen (x) i diagrammet, bruker programmet automatisk en kategoriakse
med tidsskala.
Datovisning Kategoriaksen med tidsskala viser datoer i kronologisk
rekkefølge ved bestemte intervaller eller "grunnenheter", selv om datoene på
regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Excel angir i utgangspunktet grunnenheter for tidsskalaaksen (dager, måneder
eller år) etter den minste forskjellen mellom to datoer i dataene. Hvis du for
eksempel har data for børspriser der den minste forskjellen mellom datoene er
syv dager, forhåndsinnstiller Excel grunnenheten for tidsskalaaksen til dager.
Du kan endre grunnenheten på tidsskalaaksen til måneder for å vise utviklingen
for aksjen over en kortere eller lengre periode, som i det første diagrammet i
eksemplet. Hvis du vil endre grunnenheten, klikker du aksen og velger Merket
akse på Format-menyen, og deretter de alternativene du vil bruke i kategorien
Skala.
Tidsskalaakser og tid

Du kan ikke lage tidsskaladiagrammer fra data som

måles i intervaller på timer, minutter eller sekunder. Bare dager, måneder og år
betraktes som grunnenheter i tidsskaladiagrammer.
Diagramtyper som kan bruke en tidsskalaakse Tidsskalaakser er
tilgjengelige i børsdiagrammer og i to- og tredimensjonale linje-, stolpe-,
liggende stolpe- og arealdiagrammer med unntak av når disse diagrammene har
kategorietiketter med flere nivåer. Tidsskalaakser er ikke tilgjengelige i
pivottabellrapporter.
Obs! Du kan ikke ha noen tidsskalaakse hvis datoene i diagrammet vises i
forklaringen. Du kan endre måten data tegnes inn i diagrammet på, slik at
datoene i stedet vises på kategoriaksen.
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Endre standard diagramtype
1. Aktiver Diagram-menyen ved å klikke i et diagram.
2. Velg Diagramtype på Diagram-menyen.
3. Gjør ett av følgende:
Merke en standard diagramtype
1. Velg kategorien Standardtyper, og velg deretter den innebygde
diagramtypen du vil bruke som standard diagramtype.
2. Velg Bruk som standard og velg Ja.
3. Velg OK.

Velge en egendefinert diagramtype eller gjeldende diagram
1. Velg kategorien Egendefinerte typer, og deretter den egendefinerte
diagramtypen du vil bruke. Hvis du vil at gjeldende diagram skal
brukes som standarddiagram, merker du ikke av for noe.
2. Velg Bruk som standard og velg Ja.
3. Hvis du får frem dialogboksen Legg til egendefinert diagramtype,
skriver du inn navnet i boksen Navn og en beskrivelse i boksen
Beskrivelse. Velg deretter OK.
4. Velg OK.

Vis alt

Opprette et diagram
1. Kontroller at dataene i regnearket er riktig ordnet for den typen diagram du
skal opprette.
For stolpe-, liggende stolpe-, linje-, areal-, overflate eller
radardiagrammer

Ordne dataene i kolonner slik som vist her:
Lorem Ipsum
1
2
3
4
Eller i rader som dette:
Lorem 1 3
Ipsum 2 4
For sektor- eller hjuldiagrammer

Vanlige sektordiagrammer (slik som diagrammet til høyre i eksemplet)
inneholder bare én dataserie, og du bør derfor bare bruke én kolonne med
data. Du kan også bruke én kolonne med etiketter for dataene:

A1
B2
C3
Eller du kan bruke én rad med data og eventuelt én rad med etiketter:
ABC
1 23
Stablede sektordiagrammer og hjuldiagrammer kan inneholder mer enn én
dataserie, slik at du kan bruke mer enn én kolonne med data:
A12
B 34
C 56
Eller du kan ha mer enn én rad med data:
ABC
1 23
4 56
For punkt- (XY) eller boblediagrammer

Ordne dataene i kolonner med x-verdier i første kolonne og tilsvarende yverdier og/eller boblestørrelser i tilstøtende kolonner, slik som dette:
X Y Boble
1 2 3
4 5 6
For børsdiagrammer

Ordne dataene i denne rekkefølgen: Høyeste verdier, laveste verdier og
lukkingsverdier. Bruk navn eller datoer som etiketter:
Dato
Høy Lav Lukking
01.01.2002 46 125 42 44 063
2. Gjør ett av følgende:
Tilpasse diagrammet når du oppretter det.
1. Merk cellene som inneholder dataene du vil bruke i diagrammet.
2. Velg Diagramveiviser .
3. Følg instruksene i diagramveiviseren.
Opprette et grunnleggende diagram som du kan tilpasse senere.
1. Vis diagramverktøylinjen. Du viser diagramverktøylinjen ved å velge
Verktøylinjer på Vis-menyen og deretter Diagram.
2. Merk cellene som inneholder dataene du vil bruke i diagrammet.
3. Velg Diagramtype .
Tips!
Hvis cellene du vil merke for diagrammet, ikke ligger i et sammenhengende
område, gjør du ett av følgende:
Merk den første gruppen celler som inneholder data du vil bruke. Hold nede
CTRL mens du merker de andre cellegruppene du vil bruke. De merkede
områdene som ikke ligger ved siden av hverandre, må danne et rektangel.
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Opprette, dele eller slette egne
diagramtyper
Du kan opprette egendefinerte diagramtyper ved å endre vanlige eller
egendefinerte diagramtyper. Du kan til og med dele disse egendefinerte
diagramtypene med andre brukere. Hvis du for eksempel vil at den samme
tittelen skal vises på alle firmadiagrammene, kan du opprette et diagram med
denne tittelen, lagre diagrammet som en brukerdefinert diagramtype og deretter
dele det med andre i firmaet slik at det brukes som en mal.
Obs! Egendefinerte diagramtyper blir lagret i arbeidsbøker. Innebygde
egendefinerte diagramtyper er lagret i Xl8galry.xls. Hvis du har lagt til
egendefinerte diagramtyper, lagres disse i Xlusrgal.xls.
Lage en egendefinert diagramtype for bruk i andre diagrammer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klikk diagrammet du vil lagre som en egendefinert diagramtype.
Velg Diagramtype på Diagram-menyen.
Velg Brukerdefinert i kategorien Varianter.
Velg Legg til.
Skriv inn et navn i boksen Navn.
Hvis du vil legge til en beskrivelse, skriver du den inn i boksen
Beskrivelse.
7. Velg OK.
Dele en egendefinert diagramtype med andre brukere
1. På maskinen til hver bruker åpner du kopien av arbeidsboken som
inneholder den egendefinerte diagramtypen du vil dele.
2. Klikk diagrammet du vil lagre som en egendefinert diagramtype.
3. Velg Diagramtype på Diagram-menyen.
4. Velg Brukerdefinert i kategorien Varianter.
5. Velg Legg til.
6. Skriv inn et navn i boksen Navn.
7. Hvis du vil legge til en beskrivelse, skriver du den inn i boksen

Beskrivelse.
8. Velg OK.
Slette en brukerdefinert diagramtype
1.
2.
3.
4.
5.

Aktiver Diagram-menyen ved å klikke i et diagram.
Velg Diagramtype på Diagram-menyen.
Velg Brukerdefinert i kategorien Varianter.
Velg formatet du vil slette, i boksen Diagramtype.
Velg Slett, og velg deretter OK.

Obs! Du kan ikke slette en innebygd egendefinert diagramtype.
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Merke diagramelementer
Hvis du vil merke et diagramelement ved hjelp av musen, kan du velge mellom
disse fremgangsmåtene:
Merk diagramelementet du vil bruke.
Dataseriene, dataetikettene og forklaringen inneholder enkeltstående
elementer du kan merke etter at du har merket gruppen. Hvis du for
eksempel vil merke én enkelt dataindikator i en dataserie, klikker du i
dataserien og deretter dataindikatoren. Navnet på diagramelementet vises i
et tips når du hviler musepekeren på elementet, hvis du har merket av for
Vis navn (Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer, kategorien
Diagram).
Klikk i diagrammet.
Klikk pilen ved siden av boksen Diagramobjekter
diagramverktøylinjen, og velg elementet du vil bruke.
Bruk piltastene hvis du vil merke et diagramelement ved hjelp av tastaturet.
Trykk ESC hvis du vil avbryte merkingen.

på
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Velge en annen diagramtype
I de fleste todimensjonale diagrammer kan du enten endre diagramtypen for en
dataserie eller for hele diagrammet. I boblediagrammer kan du bare endre
diagramtype for hele diagrammet. I de fleste tredimensjonale diagrammer endres
hele diagrammet hvis du endrer diagramtypen. I tredimensjonale liggende
stolpediagrammer og tredimensjonale stolpediagrammer kan du endre dataserier
for kjegle-, sylinder- eller pyramidediagrammer.
1. Når du skal endre diagramtypen, gjør du ett av følgende:
Klikk diagrammet for å endre hele diagrammet.
Klikk dataserien for å endre dataserien.
2. Velg Diagramtype på Diagram-menyen.
3. Velg en diagramtype i kategorien Standardtyper.
Hvis du endrer diagramtypen for en dataserie og ikke hele diagrammet, må
du kontrollere at det er merket av for Bruk på utvalg.
Hvis du vil bruke kjegle-, sylinder- eller pyramidediagrammer i dataserier i
et tredimensjonalt liggende stolpediagram eller i et tredimensjonalt
stolpediagram, velger du Sylinder, Kjegle eller Pyramide i boksen
Diagramtype under Standardtyper. Deretter merker du av for Bruk på
utvalg.
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Angi utskrift av et diagram
Et innebygd diagram
Du kan justere hvor på siden diagrammet skal skrives ut, ved å flytte og endre
størrelse på det ved hjelp av musen i sideskiftvisning.
1. Klikk i regnearket utenfor diagramområdet.
2. Velg Sideskiftvisning på Vis-menyen.
Et diagramark
Du kan justere størrelse og skala for diagramområdet, angi hvordan diagrammet
skal plasseres på utskriften og deretter vise det i forhåndsvisningsvinduet.
1. Klikk kategorien for diagramarket.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen.
3. Merk alternativene du vil bruke i kategorien Diagram.
Obs! Hvis du vil flytte og angi størrelse for diagramområdet i et diagramark ved
hjelp av musen, må du velge Tilpass i kategorien Diagram, og deretter velge
OK for å gå tilbake til diagramarket.
Tips!

Hvis du vil skrive ut et innebygd diagram uten de tilhørende dataene i
regnearket, kan du klikke diagrammet for å merke det, og deretter følge
instruksjonene for diagramark. Du kan flytte og endre størrelse på
diagramområdet for et innebygd diagram uten å bruke alternativet Tilpass i
kategorien Diagram (Fil-menyen, kommandoen Utskriftsformat).
Du kan skjule visningen av feltknapper i en pivotdiagramrapport før du
skriver den ut. Klikk Pivotdiagram på verktøylinjen for pivottabell, og
velg Skjul feltknapper for pivotdiagram.
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Feilsøking i diagrammer
Data og tekst i diagrammer
Punktdiagrammet (XY) bruker ikke verdiene på den vannrette aksen (X)
Pass på at du ikke velger et linjediagram. Hvis kategoriaksen viser tall som 1,
2, 3, 4 i stedet for verdiene du vil vise, kan du ha valgt linjediagram i stedet for
punktdiagram da du laget diagrammet. Slett diagrammet, merk regnearkdataene
du vil tegne inn, og klikk Diagramveiviser . Velg XY (punkt) i boksen
Diagramtype i dialogboksen Diagramveiviser - trinn 1 av 4 - Diagramtype.
Hvis du vil bruke linjer til å føye sammen dataindikatorene, velger du en av
undergruppene som inneholder slike linjer.
Pass på at du setter inn dataene i punktdiagrammet i riktig rekkefølge. Den
øverste raden (eller venstre kolonne) med data representerer x-serien, og de
resterende radene (eller kolonnene) representerer Y-serier.
Pass på at x-verdiene er formatert som tall. Tall som er formatert som tekst,
vil kanskje vises som 0, 1, 2, 3 i stedet for verdiene du vil ha.
Obs! Du kan også lage et punktdiagram med en ny X-verdi for hvert sett med
Y-verdier. Velg serien du vil endre X-verdiene for, i kategorien Serie i
dialogboksen Kildedata, som du finner ved å velge kommandoen med samme
navn på Diagram-menyen. Skriv deretter inn X-verdiene du vil bruke, eller en
cellereferanse for dem, i boksen X-verdier. Skill verdiene med semikolon, for
eksempel 02;03;04.
Jeg bruker datoer i diagrammet, men får ikke en tidsakse.
Tidsskalaalternativ
Kontroller at det er merket av for alternativet Tidsskala
under kategorien Akser i dialogboksen Diagramalternativer (Diagrammenyen). Hvis ikke dette alternativet er tilgjengelig, kan det være du ikke bruker
riktig diagramtype eller ikke har datoer på kategoriaksen i diagrammet.
Diagramtype

Tidsaksen er bare tilgjengelig på diagramtypene 2-D- eller 3D-

linje, stolpe, liggende stolpe, areal eller børs.
Pivotdiagramrapporter
pivotdiagramrapport.

Tidsaksen er ikke tilgjengelig i en

Datoer på kategoriakse
diagrammet.

Kontroller at datoene er på kategoriaksen i

Kategorietiketter med flere nivåer Du kan ikke bruke en tidsakse med
kategorietiketter med flere nivåer. Hvis du vil endre kategorietikettene slik at de
har ett nivå i et diagram som ble opprettet fra regnearkdata, må du ikke inkludere
flere etikettrader i kildedataene for diagrammet.
Det mangler tekst langs den vannrette aksen i diagrammet.
Det er kanskje ikke nok plass i diagrammet til å vise hele eller alle
akseetikettene. Hvis noen kategorinavn ikke vises langs den vannrette aksen i
diagrammet, kan du prøve et av følgende:
Hvis diagrammet er et innebygd diagram, klikker du diagrammet og drar ett
av de svarte skaleringshåndtakene for å forstørre diagrammet. Standard i
Microsoft Excel er at skriftene i diagrammet skaleres proporsjonalt med
diagrammet.
Klikk aksen og deretter pilen ved siden av Skriftstørrelse
, og velg en
mindre skriftstørrelse.
Dobbeltklikk akseetikettene og endre rotasjonsvinkelen under kategorien
Justering. Hvis vinkelen er på 0, 90 eller -90 grader, vil teksten bli brutt.
Jeg skrev inn nye tekst eller nye tall i regnearket, men diagrammet ble ikke
oppdatert.
Hvis du skriver inn tekst eller verdier for dataseriene og kategoriene under
kategorien Serie i dialogboksen Kildedata (Diagram-menyen, Kildedatakommandoen), brytes koblingene mellom diagram- og regnearkdataene som
diagrammet er basert på. I Excel brytes også koblingene mellom dataetiketter og
regnearkdataene som etikettene er basert på hvis du skriver inn informasjon
direkte i etiketten i diagrammet. Du kan gjenopprette hver av disse koblingene
ved å bruke en av metodene nedenfor.

Diagramark Hvis du gjenoppretter koblinger mellom regnearket og et
diagramark, må du omdefinere celleområdet som ble brukt til å lage diagrammet.
Hvordan?
1. Klikk diagrammet du vil endre.
2. Velg Kildedata på Diagram-menyen og deretter Dataområde.
3. Pass på at hele referansen er merket i boksen Dataområde.
4. Merk de cellene i regnearket som inneholder dataene du vil vise i
diagrammet.
Hvis du vil at kolonne- eller radetikettene skal vises i diagrammet, må du ta
med cellene som inneholder etikettene, i det merkede området.
Innebygde diagrammer Hvis du vil gjenopprette koblinger mellom
regnearket og et innebygd diagram, kan du omdefinere celleområdet, eller du
kan dra og endre størrelse på de fargekodede områdene i regnearket slik at de tar
med data du vil ha.
Dataetiketter Hvis du vil gjenopprette koblinger mellom regnearkdata og
dataetiketter, merker du av for Automatisk tekst under kategorien
Dataetiketter i dialogboksen Diagramalternativer (Diagram-menyen) for den
merkede serien eller for hele diagrammet.
Flere data Hvis du skrev inn flere dataetiketter og verdier i regnearket som er
utenfor området som diagrammet er basert på, må du legge de nye dataene til
diagrammet.
Hvordan?
Hvis du vil legge inn data i et diagramark, kan du kopiere og lime inn dataene
fra regnearket i diagrammet.
Hvis du vil legge inn data i et innebygd diagram laget på grunnlag av
sammenhengende regnearkceller, bruker du de fargekodede områdene som
omgir dataene i regnearket. Du kan også legge inn data i et innebygd diagram
ved å dra data fra regnearket til diagrammet. Hvis det innebygde diagrammet er

laget på grunnlag av merkede områder som ikke er sammenhengende, kan du
bruke fremgangsmåten med å kopiere og lime inn.
Legge inn data i et diagram ved å kopiere og lime inn
1. Merk cellene som inneholder dataene du vil legge til i diagrammet. Hvis du
vil at kolonne- eller radetikettene for de nye dataene skal vises i
diagrammet, tar du med cellene som inneholder etikettene i det merkede
området.
2. Klikk Kopier

.

3. Klikk i diagrammet.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at dataene automatisk skal limes inn i diagrammet, velger
du Lim inn .
Hvis du vil angi hvordan dataene i diagrammet skal tegnes inn, velger
du Lim inn utvalg på Rediger-menyen og deretter alternativene du vil
bruke.
Legge inn data i et diagram ved hjelp av fargekodede områder
Det innebygde diagrammet må være opprettet på grunnlag av tilstøtende
merkede områder, og befinne seg i samme regneark som dataene som ble brukt
til å opprette det.
1. Skriv inn dataene og etikettene du vil legge inn i regnearket, i cellene ved
siden av de eksisterende dataene.
2. Velg diagramområdet ved å klikke i det tomme området mellom kanten på
diagrammet og tegneområdet.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil legge til nye kategorier og dataserier i diagrammet, drar du
i det blå skaleringshåndtaket i regnearket for å ta med de nye dataene

og etikettene i markeringsrektangelet.
Hvis du bare vil legge til nye dataserier, drar du i det grønne
skaleringshåndtaket i regnearket for å ta med de nye dataene og
etikettene i markeringsrektangelet.
Hvis du vil legge til nye kategorier og datapunkt, drar du i det røde
skaleringshåndtaket i regnearket for å ta med de nye dataene og
etikettene i markeringsrektangelet.
Legge til data i et diagram ved å dra
1. Merk cellene som inneholder dataene du vil legge inn i diagrammet.
Cellene må ligge ved siden av hverandre i regnearket.
Hvis du vil at kolonne- eller radetikettene for de nye dataene skal vises i
diagrammet, tar du med cellene som inneholder etikettene i det merkede
området.
2. Pek på kantlinjen rundt det merkede området.

3. Dra det merkede området til det innebygde diagrammet du vil oppdatere.
Hvis Microsoft Excel trenger mer informasjon for å tegne inn dataene, vises
dialogboksen Lim inn utvalg. Velg de alternativene du vil bruke.
Obs! Hvis du ikke kan dra det merkede området, må du undersøke om du har
merket av for Dra og slipp celle. Du kan kontrollere dette ved å velge
Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.
Pivotdiagramrapporter En pivotdiagramrapport er ikke koblet til
regnearkdata. Den bruke i stedet en kopi av dataene som er lagret i minnet. Hvis
du gjorde en endring i kildedataene og pivotdiagramrapporten ikke ble
oppdatert, kan du prøve å oppdatere pivotdiagramrapporten.
Hvordan?

Obs! Hvis rapporten er basert på en frakoblet kubefil, vil en oppdatering bygge
kubefilen på nytt fra OLAP-serveren, og kan ta like lang tid som det tar å
opprette kubefilen fra grunnen.
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Oppdater data

.

3. Hvis du vil oppdatere rapporten automatisk når du åpner arbeidsboken,
angir du dette alternativet.
Hvordan?
1. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram,
og velger deretter Tabellalternativer eller Alternativer.
2. Merk av for Oppdater ved åpning.
4. Hvis rapporten er basert på eksterne data, og du vil oppdatere den ved
angitte intervaller, angir du dette alternativet.
Hvordan?
1. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram,
og velger deretter Tabellalternativer eller Alternativer.
2. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn intervallet du vil ha, i
boksen minutter.
Obs! Når du oppdaterer en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!
Hvis databasen ber deg angi et passord hver gang du oppdaterer, kan du lagre
passordet slik at du ikke trenger å angi det flere ganger. På
pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram, og velger
Tabellalternativer eller Alternativer. Deretter merker du av for Lagre
passord. Dette alternativet lagrer passordet som lesbar tekst, så hvis sikkerhet er

viktigere enn tilgjengelighet, bør du ikke bruke dette alternativet.
Jeg publiserte et diagram, men det er tomt når jeg viser det i webleseren.
Du må inkludere både x- og y-verdier i et punktdiagram og x-, y- og
boblestørrelseverdier i et boblediagram som du vil publisere på World Wide
Web. Microsoft Excel gir standardverdier hvis x-verdier ikke er inkludert i
datautvalget. Disse verdiene vises i diagrammet i Microsoft Excel, men de
publiseres ikke. Hvis du ikke tok med alle nødvendige verdier i diagrammet, kan
du skrive dem inn i en tilstøtende kolonne og deretter legge dem inn i
diagrammet.

Formatering
Hvorfor endres skriftstørrelsen i diagrammet?
Standard i Microsoft Excel er at skriftene i diagrammet skaleres proporsjonalt
med diagrammet når du endrer størrelse på et innebygd diagram eller på
diagramområdet i et diagramark. Hvis du vi at skriftstørrelsen skal være
konstant, merker du diagramområdet ved å klikke det tomme området mellom
kanten av diagrammet og tegneområdet. Velg deretter Merket diagramområde
på Format-menyen, velg kategorien Skrift, og fjern merket for alternativet
Autoskalering.
Det er avstand mellom datoene som er tegnet inn i diagrammet
Hvis regnearkdataene for kategoriaksen er formatert med et datoformat, brukes
automatisk en spesiell type akse, en tidsakse, i diagrammet. En tidsskalaakse
viser en tom kategori for datoer du ikke har data for. Hvis du ikke vil vise disse
tomrommene – hvis du for eksempel har data for 1. jan, 15. jan, 3. feb, 12. feb
og 2. mars, og du vil tegne inn disse dataene rett etter hverandre – kan du endre
tidsaksen til en standard kategoriakse. Merk diagrammet ved å klikke det, og
velg Diagramalternativer på Diagram-menyen. Velg deretter Kategori under
Kategoriakse (X) i kategorien Akse.
Kategorietikettene med flere nivåer i diagrammet har andre plasseringer nå
enn da jeg laget diagrammet.
Diagram koblet til en lukket arbeidsbok Når diagrammet er koblet til data i
en arbeidsbok som er lukket, vil kategorietikettene med flere nivåer vises på en
annen måte enn da du opprinnelig laget diagrammet. For eksempel kan
bunnivået med etiketter være venstrejustert, ikke midtstilt. Du kan endre
plasseringen til etiketter ved å åpne arbeidsboken som inneholder kildedataene
for diagrammet. Du gjør dette ved å velge Koblinger på Rediger-menyen i
arbeidsboken som inneholder diagrammet. I listen klikker du kildefilen som
inneholder diagramdataene, og velger deretter Åpne kilde. Når
kildearbeidsboken er åpne, skal etikettene gå tilbake til opprinnelig plassering.
Diagram vist i en tidligere versjon av Microsoft Excel

Kategorietiketter

med flere nivåer kan også se annerledes ut hvis du lagrer arbeidsboken i et
tidligere versjonsformat, og deretter åpner arbeidsboken i en tidligere versjon av
Microsoft Excel.
Jeg laget eller flyttet et diagram, men jeg kan ikke finne det.
Gjør ett av følgende:
Hvis du flyttet eller laget en arkfane for diagrammet nederst i regnearkvinduet.

Hvis du flyttet eller laget et innebygd diagram, kan du finne det i regnearket ved
å velge Gå til på Rediger-menyen og deretter velge Utvalg. Velg Objekter og
deretter OK.
Tekstboksen, bildet eller den flytende teksten jeg har lagt inn i den
brukerdefinerte diagramtypen, er ikke med når jeg oppretter et diagram.
Tekstbokser, bilder og flytende tekst i diagrammer lagres ikke i brukerdefinerte
diagrammer. Legg inn disse objektene etter at du har laget diagrammet som er
basert på det brukerdefinerte diagrammet.

Pivotdiagramrapporter
Feilsøking i forbindelse med pivotdiagramrapporter

Lage en rapport
Det vises en melding om ikke nok minne
Kontroller innstillingen for minnebruk
1. Velg OK i meldingsboksen.
2. Lag rapporten på nytt, og velg Alternativer i trinn 3 i
pivoteringsveiviseren.
3. Merk av for Optimer minne.
Bruk sidefelt til å spare minne Hvis du fortsatt ikke kan lage rapporten,
setter du opp ett eller flere av sidefeltene for å hente dataene når du velger hvert
enkelt element.
1. Velg Oppsett i trinn 3 av veiviseren.
2. Dra ett eller flere felt til sideområdet.
3. Dobbeltklikk hvert enkelt sidefelt.
4. Velg Avansert.
5. Velg Hent fra eksterne datakilder når feltelementene velges.
Forenkle rapporten Hvor mange felt du kan legge til, avhenger av mengden
minne i datamaskinen og mengden kildedata som brukes i rapporten. Når du vil
bruke mange felt, legger du dem til som seriefelt eller sidefelt. Sidefelt bruker
minst minne. Seriefelt bruker mindre minne enn kategorifelt.
Baser flere rapporter for de samme dataene på én rapport Når du lager en
pivotdiagramrapport, opprettes det et lagringsområde i minnet for rapporten.
Hvis du har tenkt å lage flere rapporter fra de samme kildedataene, velger du
Annen pivottabell eller annet pivotdiagram i trinn 1 i veiviseren, slik at alle
rapportene bruker samme lagringsområde.

Forenkle filen

Reduser antall rapporter i arbeidsboken.

Lag rapporten i en separat fil Hvis rapporten er basert på regnearkdata,
lager du rapporten i en annen arbeidsbok enn arbeidsboken som inneholder
dataene. På den måten trenger ikke de opprinnelige dataene og rapporten å være
i minnet samtidig. Husk at når du lager en pivotdiagramrapport, må den
tilordnede pivottabellrapporten være i samme arbeidsbok.
Rapporten jeg vil ha, er ikke oppført i pivoteringsveiviseren
Veiviseren viser bare pivottabellrapporter Hvis du vil basere den nye
rapporten på en annen pivotdiagramrapport, velger du den tilordnede
pivottabellrapporten for den andre pivotdiagramrapporten. Hvis du vil finne ut
hvilken rapport dette er, klikker du i pivotdiagramrapporten, klikker
Pivotdiagram på verktøylinjen for pivottabell og velger Alternativer. Boksen
Navn inneholder navnet på den tilordnede pivottabellrapporten.
Kontrollere plasseringen av rapporten Veiviseren viser bare
pivottabellrapportene som var i arbeidsboken da du startet veiviseren. Hvis
pivottabellrapporten du vil bruke som kilde, finnes i en annen arbeidsbok,
kopierer du rapporten til den aktive arbeidsboken.
Kontrollere innstillingene for sidefelt Pivottabellrapporten du vil bruke, kan
ha sidefelt som er definert til å utføre spørringer på eksterne data når du velger
hvert element. Hvis du vil bruke en rapport som kilde for en annen rapport, må
rapporten bare inneholde sidefelt som henter eksterne data for alle elementene
samtidig. Klikk i kilderapporten, dobbeltklikk hvert enkelt sidefelt, velg
Avansert, og kontroller deretter innstillingene under Alternativer for sidefelt.
Jeg har problemer med en OLAP-datakilde

Opprette OLAP-kuber
Dato- eller klokkeslettfelt har feil nivåer
Kontroller dato- eller klokkeslettfeltet i kildedatabasen Hvis du ikke ser
nivåene du forventer i dimensjonene for dato eller klokkeslett i kildedata fra
veiviseren for OLAP-kuber i Microsoft Query, må du kontrollere dato- eller
klokkeslettfeltet fra den underliggende relasjonsdatabasen som angav dataene for
kuben. Databasen kan lagre datoer og klokkeslett som tekst i stedet for et datoeller klokkeslettformat som veiviseren kan gjenkjenne. Hvis du tror at dette er
tilfelle, kontakter du databaseansvarlig for relasjonsdatabasen for å kontrollere
og rette opp dato- og klokkeslettformatet for feltet.
Kontroller toppnivået av dimensjonen
Når du legger til dato- og
klokkeslettfelt som lavere nivåer av en dimensjon, deler ikke veiviseren for
OLAP-kuber automatisk opp dataene i nivåer for år/kvartal/måned/uke og
time/minutt/sekund. Veiviseren gjør dette bare når du legger til dato- eller
klokkeslettfeltet som toppnivå for en ny dimensjon. Hvis dato- eller
klokkeslettfeltet ikke er toppnivået, må du endre kuben ved å åpne OQY-filen i
Microsoft Query, eller kontakte personen som opprettet kuben for å gjøre disse
endringene.
Sammendragsfunksjonen jeg vil ha, mangler
I veiviseren for OLAP-kube er bare sammendragsfunksjonene Summer, Antall,
Min og Maks tilgjengelige for datafelt.
Opprett rapporten direkte på grunnlag av databasepostene Hvis du kan
forenkle og redusere spørringen slik at systemet kan håndtere datamengden den
returnerer, kan du forsøke å returnere dataene direkte til Microsoft Excel fra
Microsoft Query uten å opprette en kube. Når du oppretter en pivottabell- eller
pivotdiagramrapport direkte fra poster i en database, har du tilgang til hele settet
av sammendragsfunksjoner for pivottabell (Summer, Antall, Gjennomsnitt,
Maks, Min, Produkt, Antall tall, StdAvvik, StdAvvikp, Varians og Variansp).
Overvei om du bør sette opp en OLAP-server for databasen Ved hjelp av
Microsoft OLAP-serverproduktet, OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server,

kan du sette opp et større utvalg av sammendragsfelt enn OLAPklientprogramvaren som følger med Microsoft Office.
Jeg får ikke til å endre OLAP-kuben
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Hvis du redigerer
i en OLAP-kube, må du ha tilgang til den opprinnelige serverdatabasen som
tilførte kubedataene. Kontroller for å være sikker på at databasen ikke har fått
nytt navn eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan
koble deg til.
Kontroller om det er gjort endringer i den opprinnelige databasen Hvis
du brukte veiviseren for OLAP-kuber til å opprette kuben fra en
relasjonsdatabase, kan tabeller i databasen ha fått nytt navn eller blitt slettet, slik
at kuben ikke lenger kan finne de opprinnelige dataene. Koble til databasen i
Microsoft Query, og kontroller om det er endringer i organisasjonen, eller
skjemaet, i databasen. Hvis databasen er endret, må du lage en ny kube.
Det vises en melding om at data er gått tapt
Et felt du har tatt med i kuben, er ikke lenger tilgjengelig i kildedatabasen.
Se etter endringer i den opprinnelige databasen Hvis kuben er en frakoblet
kubefil som ble opprettet fra en OLAP-serverdatabase, må du koble en rapport
til serverdatabasen på nytt og kontrollere de tilgjengelige feltene i vinduet
Feltliste for pivottabell. Hvis feltet ikke lenger er tilgjengelig fra serveren, kan
du bruke kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen for å opprette
en ny frakoblet kubefil.
Hvis du opprettet kuben i Microsoft Query, bruker du Microsoft Query til å åpne
DQY-spørringsfilen som du brukte til å opprette kuben. Hvis du ikke har beholdt
en DQY-fil, oppretter du en ny spørring ved å koble deg til den opprinnelige
relasjonsdatabasen. Kontroller hvilke felt som er tilgjengelige. Hvis du vil ha
fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query. Hvis det er fjernet felt
fra databasen, kan du opprette en ny kube.
Det tar lang tid å lagre kubefilen
Hvis du tok med et stort delsett av OLAP-dataene i kubefilen, kan det ta lang tid

å opprette filen.
Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen
Oppretting av kubefil pågår.
Hvis du vil redusere filstørrelsen, kan du fjerne data som du ikke trenger å
vise i rapporten. I trinn 2 i veiviseren for frakoblet kube, merker du bare de
dimensjonene og nivåene i hver dimensjon du trenger å se. I trinn 3 merker
du bare de målene du bruker som datafelt i rapporten, og i hver dimensjon
fjerner du alle elementene du ikke trenger.
Jeg slapp opp for diskplass da jeg lagret en kube
OLAP-databaser er utformet slik at de kan behandle svært store mengder med
detaljerte data, og derfor kan det være at serverdatabasen bruker mye større plass
under lagring til disk enn du har på din lokale harddisk. Hvis du angir en stor
delmengde av dataene til den frakoblede kubefilen, kan det være at det ikke er
nok plass.
Frigjør diskplass eller finn en annen disk Prøv å slette filer du ikke trenger
fra disken før du lagrer kubefilen, eller prøv å lagre filen på en nettverksstasjon.
Ta med færre data i den frakoblede kubefilen Tenk gjennom hvordan du
kan redusere mengden med data i filen til et minimum og likevel beholde det du
trenger for pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Prøv følgende:
Fjern dimensjoner I trinn 2 i veiviseren for frakoblede kuber velger du
bare dimensjonene som faktisk vises som felt i pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten.
Fjern detaljnivåer Klikk boksen ved siden av hver merket dimensjon
i trinn 2 i veiviseren, og fjern merkene for nivåer som er lavere enn dem
som vises i rapporten.
Fjern datafelt I trinn 3 i veiviseren klikker du boksen ved siden av
Mål, og velger bare datafeltene som du bruker i rapporten.
Fjern dataelementer Klikk boksen ved siden av hver dimensjon i
trinn 3, og fjern merkene for elementer du ikke trenger å se i rapporten.

Vær koblet til serveren Hvis du har fjernet alle mulige data, og fremdeles
ikke kan lagre en frakoblet kubefil, må du fortsette å bruke tilkoblingen til
OLAP-databaseserveren for å samhandle med rapporten.

Bruke OLAP-kuber
Det mangler data fra rapporten etter at jeg har opprettet en kubefil
Du kan ha utelatt noen av dataene for feltene som ble brukt i rapporten, da du
merket innholdet for den frakoblede kubefilen. Dette har ført til at når du endrer
rapporten for å vise andre data, er ikke dataene du ventet å se, tilgjengelige fra
den frakoblede kubefilen.
Bruk kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å koble
rapporten til serverdatabasen på nytt, og pass på at rapporten viser dataene du vil
vise. Deretter redigerer du den frakoblede kubefilen, mens du kontrollerer at du
tar med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som brukes i rapporten.
Rapporten bruker felt fra spørringen i stedet for kuben
Hvis vinduet Feltliste for pivottabell viser deg feltene fra relasjonsdatabasen du
foretok en spørring til da du opprettet kuben, returnerte du dataene fra
spørringen til Microsoft Excel i stedet for å åpne OQY-filen som ble opprettet av
veiviseren for OLAP-kube. I denne filen lagres kubedefinisjonen, og hvis du har
lagret en frakoblet kubefil (CUB), får du tilgang til denne filen. Hvis du ikke
angav en ny plassering for OQY-filen, ble den lagret under Mine
dokumenter\mine datakilder eller winnt\profiler\brukernavn\mine datakilder,
avhengig av hvilken versjon av Windows-operativsystemet du bruker.
Hvis du vil basere en rapport på den nye kuben, velger du Åpne på Fil-menyen i
Microsoft Excel, og velger Spørringsfiler i listen Filtype. Deretter finner du
OQY-filen og dobbeltklikker den. Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker
du pivottabellrapporten som ble opprettet da du åpnet OQY-filen. Deretter velger
du Diagramveiviser
på pivottabellverktøylinjen.
Data jeg vet er i databasen, mangler i kuben
Kuber som er opprettet fra OLAP-serverdatabaser eller relasjonsdatabaser, tar
ikke nødvendigvis med alle dataene i den opprinnelige databasen. Bare dataene
du merker i veiviseren for frakoblet kube eller for OLAP-kube, tas med i kuben.

Vent til datahenting er fullført Når du endrer pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten for å vise andre data, hentes nye data fra kuben. Når du
oppdaterer rapporten, hentes nye data fra den opprinnelige databasen, og kuben
opprettes helt på nytt. Dette kan ta litt tid.
Sjekk med personen som opprettet kuben Hvis du fikk kuben av noen
andre, og vinduet Feltliste for pivottabell mangler felt du trenger, eller
detaljnivåer du trenger er utilgjengelige, kan du be personen som opprettet
kuben, om å endre den slik at den inkluderer flere data.
Endre innholdet i en frakoblet kubefil Hvis du opprettet en frakoblet
kubefil i Microsoft Excel fra en OLAP-serverdatabase, bruker du kommandoen
Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å endre filen. Kontroller at du tar
med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som er brukt i rapporten.
Kontroller innholdet til en kube som ble opprettet i Microsoft Query
Du
kan ikke legge til data i kuber som ble opprettet med veiviseren for OLAP-kube,
i Microsoft Query, men du kan endre hvordan kuben er ordnet og slette data fra
kuben. Hvis kuben mangler felt fra den opprinnelige relasjonsdatabasen, kan du
opprette en ny kube i Microsoft Query for å ta med disse feltene. I Microsoft
Query åpner du DQY-filen du brukte til å spørre dataene for OLAP-kuben, eller
opprett en ny spørring hvis du ikke har beholdt en DQY-fil. I spørringen kan du
legge til tilleggsfelt du vil ha i kuben, og deretter bruker du kommandoen
Opprett OLAP-kube på Fil-menyen i Microsoft Query til å opprette en ny
kube. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query.
Nye data vises ikke i rapporten når jeg oppdaterer.
Den frakoblede kubefilen, eller kuben opprettet i Microsoft Query, klarer
kanskje ikke å koble seg til den opprinnelige serverdatabasen for å hente nye
data.
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Kontroller at den
opprinnelige serverdatabasen som tilførte kuben dataene, ikke har fått nytt navn
eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan koble deg
til.
Kontroller at nye data er tilgjengelige Kontakt databaseansvarlig for å
avgjøre om databasen er blitt oppdatert i områdene som du har med i rapporten

din.
Kontroller at organiseringen av databasen ikke er endret Hvis en OLAPserverkube er blitt bygget på nytt, eller en relasjonsdatabase som tilfører en kube
data er blitt omorganisert, må du kanskje omorganisere rapporten, eller opprette
en ny frakoblet kubefil eller en kube som er laget ved hjelp av veiviseren for
OLAP-kuber, for å få tilgang til de endrede dataene. Kontakt databaseansvarlig
for å få informasjon om endringer i databasen.
Microsoft Excel finner ikke den frakoblede kubefilen min
CUB-filen kan ha fått nytt navn eller blitt flyttet.
Kontroller at du har filen Hvis en annen gav deg OQY-filen du åpner, må
du kontrollere at du også har tilgang til CUB-filen.
Bla gjennom etter filen Hvis du forsøker å koble deg til den frakoblede
kubefilen fra dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP-kube, velger du
Bla gjennom og finner CUB-filen.
Koble deg til den opprinnelige databasen på nytt Hvis du ikke finner filen,
kan det være at du kan koble rapporten til den opprinnelige OLAPserverdatabasen på nytt. Klikk rapporten, velg Frakoblet OLAP på Pivottabellmenyen, og velg deretter Tilkoblet OLAP. Du kan deretter opprette en ny
frakoblet kubefil.
Obs! Hvis du vil ha mer hjelp til problemer med veiviseren for OLAP-kuber, se
Hjelp i Microsoft Query.

Sette opp en rapport
Feltknappene er borte, og jeg kan ikke endre oppsettet
Kontroller om knappene er skjult Klikk i rapporten, klikk Pivotdiagram
på verktøylinjen for pivottabell, og pass på at det ikke er merket av for Skjul
feltknapper for pivotdiagram.
Kontroller om rapporten ble konvertert til et statisk diagram I Excel
konverteres en pivotdiagramrapport til et statisk diagram når du sletter den
tilordnede pivottabellrapporten, kopierer eller flytter pivotdiagramrapporten til
en annen arbeidsbok eller lagrer arbeidsboken i Microsoft Excel 95 eller et
tidligere format eller et format som ikke er for Excel.
Det tar lang tid før data vises når jeg legger til et felt
Når en rapport er basert på store mengder eksterne data eller en datakilde fra
veiviseren for OLAP-kuber, kan det oppstå lange forsinkelser når du drar felt fra
feltlisten til regnearket.
Slipp dataelementer sist Slipp felt i serieområdet, kategoriområdet og
sideområdet først, og slipp felt i dataområdet sist. Denne fremgangsmåten
reduserer datamengden Microsoft Excel må vise i overgangstrinnene.
Deaktiver visning av serie- og kategorielementer På verktøylinjen for
pivottabell kontrollerer du at det ikke er merket av for Vis alltid elementer
. Elementene vil ikke vises når du drar felt til serie- og
kategoriområdene, men de vil vises når du legger til et datafelt.
Bruk veiviseren til å endre oppsettet Hvis svaret fortsatt er for tregt, kan du
gå tilbake til pivoteringsveiviseren for å endre oppsettet for rapporten. Velg
Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen, og velg deretter
Oppsett.
Jeg kan ikke dra et felt
Kontroller sidefeltinnstillingene

Hvis feltet du vil fra, er satt til å spørre

etter eksterne data når du velger hvert enkelt element, kan feltet være låst i
sideposisjonen. Dobbeltklikk feltet, velg Avansert, og fjern merket for
Deaktiver pivotering for dette feltet under Alternativer for sidefelt. Hvis du
drar feltet til et annet område, henter Microsoft Excel de eksterne dataene for
alle elementene i feltet samtidig.
Se etter OLAP-kildedata I rapporter med OLAP-kildedata kan noen felt
bare brukes som seriefelt, kategorifelt eller sidefelt. Disse feltene har -ikoner i
vinduet Feltliste for pivottabell. Felt med -ikoner kan bare brukes som
datafelt.
Kontroller VBA-makroer En VBA-makro (Visual Basic for Applications)
som brukes til å lage en pivottabell- eller pivotdiagramrapport kan også slå av
muligheten til å endre oppsettet ved å dra felt. Hvis avbryt-symbolet vises over
pekeren når du forsøker å dra feltet, er dra-funksjonen slått av for dette feltet.
Hvis du trenger hjelp med dette, kan du ta kontakt med forfatteren av makroene i
arbeidsboken.
Se etter beskyttelse Hvis diagramarket eller regnearket som inneholder den
tilordnede pivottabellrapporten, er beskyttet, kan du ikke flytte felt eller gjøre
endringer i pivotdiagramrapporten. Opphev beskyttelsen av diagramarket eller
regnearket, eller kontakt personen som beskyttet det.
Feltlisten mangler
Klikk i rapporten

Feltlisten vises bare når rapporten er merket.

Vis feltlisten Hvis du fortsatt ikke ser feltlisten, klikker du Vis feltliste
verktøylinjen for pivottabell.

på

Et felt har ikke en rullepil
Kontroller om det er det eneste datafeltet Datafeltet vises bare ved siden av
kategorifeltene med en rullepil hvis du har lagt til to eller flere datafelt i en
rapport. Hvis rapporten har et enkelt datafelt, vises feltet øverst i rapporten,
under sideområdet.
Kontroller om feltet er i en OLAP-dimensjon I rapporter med OLAPkildedata har dimensjonsfelt i serie- og kategoriområdene en pil i feltknappen

bare hvis feltet er det øverste feltet i dimensjonen. Du kan bruke pilen i dette
feltet til å vise eller skjule forskjellige detaljnivåer gjennom dimensjonen.
Se etter om de øverste nivåene er skjult Når de øverste nivåene av en
dimensjon er skjult, er det øverste feltet skjult, og ingen av de viste feltene har
pilen . Høyreklikk en hvilken som helst feltknapp for dimensjonen, og velg
deretter Vis nivåer på hurtigmenyen.
Rullepilen for et felt virker ikke
Pass på at det er merket av for Vis alltid elementer
på
verktøylinjen for pivottabell. Hvis du ikke vil aktivere denne funksjonen, drar
du et felt til dataområdet. Når du har et felt i dataområdet, vil rullepilene fungere
for alle feltene i rapporten.

Formatere en rapport
Formatering, trendlinjer og feilfelt forsvant
Se etter om det er gjort endringer i de viste dataene Når du gjør endringer
som har innvirkning på hvilke data som vises i en pivotdiagramrapport eller den
tilordnede pivottabellrapporten, forkastes eventuell formatering du har brukt på
dataetiketter, datapunkt og dataserier, inkludert eventuelle trendlinjer og feilfelt
du har lagt til.
Endringer som fører til tapt formatering, forekommer når du endrer oppsettet,
legger til eller fjerner felt, viser eller skjuler elementer, viser en annen side i et
sidefelt, grupperer elementer eller deler opp grupper, viser eller skjuler detaljer,
sorterer, endrer sammendragsfunksjonen for et felt, endrer visningen av
delsummer, angir andre kildedata, inkludert endring av spørringen etter eksterne
data, og oppdaterer rapporten.
Gjør deg ferdig med endringene før du legger til formatering Pass på at
du er fornøyd med oppsettet og dataene som vises i pivotdiagramrapporten, før
du gjør formateringsendringer.
Registrer en makro for å bruke formatering
Hvis du endrer rapporten ofte,
kan du registrere en makro når du bruker ønsket formatering, og deretter kjøre
makroen når du må bruke formateringen.
Jeg kan ikke flytte eller endre størrelsen på forklaringen, titler eller
tegneområdet
I en pivotdiagramrapport kan du ikke flytte eller endre størrelse på forklaringen,
titlene eller tegneområdet på samme måte som i et vanlig, ikke-interaktivt
diagram. I Microsoft Excel endres automatisk størrelsen på tegneområdet slik at
endringene i rapporten får plass.
Flytte forklaringen Du kan ikke endre størrelse på forklaringen, men du kan
endre hvor den skal vises i diagrammet. Velg Diagramalternativer på
Diagram-menyen, velg kategorien Forklaring, og velg deretter et alternativ
under Plassering.

Endre størrelse på titler Du kan ikke flytte en tittel, men du kan endre
størrelsen på den ved å endre skriftstørrelsen. Merk tittelen, velg Merket
diagramtittel på Format-menyen, velg kategorien Skrift, og velg deretter
ønsket størrelse.
Rapporten bruker ikke plasseringen eller størrelsen på elementer i den
brukerdefinerte diagramtypen
Du kan ikke flytte eller endre størrelse på forklaringen, titlene eller tegneområdet
i en pivotdiagramrapport. I Microsoft Excel endres automatisk plasseringen og
størrelsen for disse elementene etter behov hver gang du endrer rapporten.
Resultatet er at når du angir en brukerdefinert diagramtype for en
pivotdiagramrapport, bruker rapporten de automatiske plasseringene og
størrelsene for forklaringen, titlene og tegneområdet i stedet for eventuelle
størrelser og plasseringer du har lagret i diagramtypen.
Tallformatering tilsvarer ikke kildedataene
I Microsoft Excel brukes ikke tallformateringen fra Excel-kildedata i verdiaksen
i en pivotdiagramrapport. Verdiaksen reflekterer først tallformateringen for
dataområdet for den tilordnede pivottabellrapporten.
Hvis du vil endre formateringen av verdiaksen, merker du aksen, velger Merket
akse på Format-menyen, velger Tall og velger deretter ønsket formatering.
Denne endringen har ikke innvirkning på tallformateringen i den tilordnede
pivottabellrapporten.

Data og beregninger
Kommandoen Kildedata på Diagram-menyen er ikke tilgjengelig
Hvis du vil endre plasseringen av serie- eller kategoridata eller omdefinere
kildedataene som skal inkluderes, kan du ikke bruke kommandoen Kildedata på
Diagram-menyen slik du kan i et vanlig diagram.
Hvis du vil endre seriefelt til kategorifelt eller omvendt, drar du feltene til riktige
slippområder. Hvis du vil ta med forskjellige kildedata i rapporten, klikker du i
rapporten, velger Pivoteringsveiviser på Data-menyen, velger Tilbake og
bruker trinn 2 i veiviseren til å angi forskjellige Excel-kildedata eller få
forskjellige eksterne kildedata for rapporten.
Sidefeltalternativene er ikke tilgjengelige.
Kontroller felttypen Feltet du merket, er kanskje ikke et sidefelt. Disse
innstillingene er bare tilgjengelige for sidefelt.
Se etter eksterne kildedata Rapporten er kanskje ikke basert på eksterne
data. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for rapporter som er basert på data
i regnearket.
Se etter OLAP-kildedata Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for
rapporter som er basert på OLAP-kildedata. Feltlisten har ikonene og i
OLAP-baserte rapporter.
Kontroller datatypen for feltet Sidefeltinnstillingene er utilgjengelige for
notatfelt eller felt som inneholder OLE-objekter.
Kontroller om det er støtte for parameterspørring ODBC-driveren for den
eksterne databasen støtter kanskje ikke parameterspørringer. Disse innstillingene
er bare tilgjengelige hvis driveren for datakilden støtter parameterspørringer.
ODBC-driverne som følger med Microsoft Query, støtter parameterspørringer.
Hvis du vil finne ut om en tredjepartsdriver støtter parameterspørringer, kan du
ta kontakt med driverforhandleren.

Kontroller om det finnes rapporter basert på en annen
pivottabellrapport Når du baserer mer enn én pivotdiagramrapport på en
eksisterende pivottabellrapport, er ikke sidefeltinnstillingene tilgjengelige for
noen av rapportene.
Kontroller om feltet er gruppert I den tilordnede pivottabellrapporten drar
du feltet til rad- eller kolonneområdet, høyreklikker eventuelle grupperte
elementer, velger Grupper og vis detalj på hurtigmenyen, velger Del opp
gruppe og drar feltet tilbake til sideområdet for å gjøre sidefeltinnstillingene
tilgjengelige.
Når en spørring kjøres, kan jeg ikke endre arket
Kontroller om området du redigerer, blir oppdatert Når en spørring kjøres
i bakgrunnen, kan du ikke endre rapporten som oppdateres for øyeblikket, eller
andre rapporter som er basert på denne rapporten.
Vent til spørringen er fullført, eller avbryt den Hvis du vil kontrollere
fremdriften eller avbryte en spørring, dobbeltklikker du ikonet på statuslinjen.
Om ønskelig, velger du Stopp oppdatering.
Kjør spørringen i bakgrunnen Klikk Pivotdiagram på verktøylinjen for
pivottabell, velg Alternativer, og merk deretter av for Bakgrunnsspørring.
Et datafelt bruker Antall i stedet for Summer
Se etter tekst eller tomme elementer i feltet Hvis datafeltet inneholder
tekstverdier eller tomme celler, bruker feltet som standard
sammendragsfunksjonen Antall. Dobbeltklikk feltet og velg Summer i boksen
Sammendragsmetode.
Se etter OLAP-kildedata I rapporter som er basert på OLAP-kildedata, er
det OLAP-serveren som avgjør hvilke sammendragsfunksjoner som er
tilgjengelige, og du kan ikke endre dem i Microsoft Excel-rapporten. Feltlisten
har ikonene og i OLAP-baserte rapporter.
Data mangler når rapporten er oppdatert
Angi sidefelt for å vise alle data

Velg Alt i hvert sidefelt før du oppdaterer

rapporten.
Hvis et sidefelt ikke inkluderer Alt, er feltet satt til å spørre etter eksterne data
element for element, eller kildedataene inkluderer ikke informasjon for et
element av typen Alt. I begge tilfeller oppdateres dataene når du velger et annet
element.
Kontroller plasseringen av de manglende dataene For rapporter som er
basert på regnearkdata, kan de nye dataene ha blitt lagt til utenfor kildeområdet
du opprinnelig angav, eller kildedataene kan ha blitt flyttet til et annet sted.
1. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
2. Velg Tilbake.
3. Endre definisjonen av kildeområdet slik at det omfatter de nye dataene,
eller angi det nye stedet.
4. Velg Fullført.
Kontroller at spørringen velger de riktige dataene For rapporter som er er
basert på eksterne data, må du kontrollere spørringen i Microsoft Query for å
forsikre deg om at den henter de dataene du ønsker.
Kontroller kuben eller kubefilen Hvis rapporten er basert på en kube som er
opprettet av veiviseren for OLAP-kube, åpner du OQY-filen i Microsoft Query
og kontrollerer innholdet i kuben for å forsikre deg om at den inneholder dataene
du vil ha med. Hvis rapporten er basert på en kubefil, kontrollerer du innholdet i
kubefilen: Klikk i den tilordnede pivottabellrapporten for
pivotdiagramrapporten, klikk Pivottabell på verktøylinjen for pivottabell, velg
Frakoblet OLAP, og velg deretter Rediger frakoblet datafil. Hvis rapporten er
basert på kildedata fra en OLAP-serverdatabase, kontakter du
databaseadministratoren for å finne ut om databasen er endret.
Rapporten ser helt annerledes ut etter oppdatering eller kan ikke oppdateres
Kontroller tilgjengeligheten til kildedatabasen Kontroller at du fremdeles
kan koble deg til den eksterne databasen og vise data.
Kontroller om det er endringer i kildedatabasen

Hvis rapporten er basert

på OLAP-kildedata, kan det ha blitt gjort endringer i dataene som er
tilgjengelige i kuben på serveren. Ta kontakt med administratoren for OLAPserveren hvis du vil ha mer informasjon.

Vis alt

Endre farger i et overflatediagram
Hvis du vil formatere fargene på nivåene i et overflatediagram, må du formatere
forklaringsnøkkelen.
1. Hvis diagrammet ikke inneholder en forklaring, legger du til en.
Hvordan?
1. Velg diagrammet hvor du vil legge til en forklaring.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter
kategorien Forklaring.
3. Merk av for Vis forklaring.
4. Velg alternativet du vil bruke under Plassering.
Obs! Når du klikker et av alternativene under Plassering, flyttes
forklaringen, og tegneområdet blir automatisk justert slik at det blir plass til
den. Hvis du flytter og endrer størrelsen på forklaringen ved hjelp av
musen, justeres ikke tegneområdet automatisk. Når du bruker alternativene
under Plassering, ignoreres eventuelle skaleringsendringer du har utført på
forklaringen ved hjelp av musen.
2. Merk forklaringen ved å klikke én gang i den, og deretter klikker du
forklaringsnøkkelen som representerer overflatenivået du vil endre.
3. Velg Merket forklaringsnøkkel på Format-menyen og deretter kategorien
Mønster.
4. Velg fargen du vil bruke, og gjenta prosessen for hvert nivå du vil
formatere.
Obs! Selv om du sletter forklaringen når du er ferdig med å endre fargene, blir
fargene værende i overflatediagrammet.

Vis alt

Endre fyll og linjer i diagrammer
Bruk denne fremgangsmåten til å endre farger, bruke et gradert fyll eller et
mønster, eller endre linjebredden eller kantlinjestilen til dataindikatorer,
diagramområder, tegneområder, støttelinjer, akser og aksemerker i
todimensjonale og tredimensjonale diagrammer, trendlinjer og feilfelt i
todimensjonale diagrammer og vegger og grunnflater i tredimensjonale
diagrammer.
1. Dobbeltklikk diagramelementet du vil endre.
2. Velg om nødvendig kategorien Mønstre, og velg alternativene du vil bruke.
Du kan angi en fylleffekt ved å velge Fylleffekter og deretter de
alternativene du vil bruke i kategoriene Gradering, Tekstur eller Mønster.
Obs! Når du bruker formatering på en akse, gjelder den også for aksemerkene
på aksen. Støttelinjer formateres uavhengig av aksene.

Vis alt

Endre tallformater i diagrammer
Obs! Hvis du endrer tallformateringen i et diagram, er tallformateringen ikke
lenger koblet til regnearkcellene.
1. Hvis du vil formatere etiketter langs en akse, dobbeltklikker du aksen.
Hvis du vil formatere dataetiketter eller en trendlinjeetikett, dobbeltklikker
du elementet.
2. Velg alternativene du vil bruke under kategorien Tall.

Vis alt

Endre visningsstørrelsen for et
diagramark
1. Klikk kategorien for diagramarket.
2. Velg Zoom på Vis-menyen og velg deretter det alternativet du ønsker for å
zoome inn eller ut av diagramarket.
Hvis du vil justere størrelsen på diagramarket slik at det fyller hele
arbeidsbokvinduet, kan du velge Endre størrelse etter vindu på Vismenyen. Når et diagramark endrer størrelse etter vinduet, kan du ikke
zoome inn eller ut av det.

Vis alt

Endre størrelsen på tegneområdet for
et sektordiagram eller et liggende
diagram for sektor
1. Klikk en dataserie du vil endre i sektordiagrammet.
2. Velg Dataserie på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Alternativer.
3. Angi størrelsen på den sekundære sektoren eller stolpen som en
prosentandel av det første sektordiagrammet ved å skrive inn en verdi
mellom 5 og 200 i boksen Størrelse på sekundær inntegning. Hvis du for
eksempel angir verdien 105, blir den sekundære sektoren eller stolpen 5
prosent større enn den første.

Vis alt

Endre visningen av et tredimensjonalt
diagram
Endre høyde og perspektiv i et tredimensjonalt diagram
1. Merk det tredimensjonale diagrammet du vil endre.
2. Velg Vis 3D på Diagram-menyen.
3. Merk alternativene du vil bruke.
Hvis du har fjernet merket for Akser, rett vinkel, kan du angi alternativene
for Perspektiv og Høyde.
Hvis du har merket av for Akser, rett vinkel, kan du enten angi alternativet
Høyde eller slå på Automatisk skalering.
Alternativet Perspektiv er ikke tilgjengelig for tredimensjonale liggende
stolpediagrammer, fordi det alltid er merket av for Akser, rett vinkel.
Endre rotasjon og helling i et tredimensjonalt diagram

Ved å bruke menyene
1. Merk det tredimensjonale diagrammet du vil endre.
2. Velg Vis 3D på Diagram-menyen.
3. Merk alternativene du vil bruke.

Ved å bruke musen
1. Merk hjørnene av diagrammet ved å klikke i skjæringspunktet mellom to
akser.
2. Dra i et hjørne for å justere stigningen og rotasjonen i diagrammet.
Du kan vise dataindikatorene ved å holde nede CTRL mens du drar.

Endre dybde og bredde i et tredimensjonalt diagram
Du kan endre diagramdybden i tredimensjonale diagrammer med akser,
mellomromsdybden i tredimensjonale perspektivdiagrammer og
mellomromsbredden i tredimensjonale liggende stolpediagrammer eller
stolpediagrammer.
1. Velg en dataserie i det tredimensjonale diagrammet du vil endre.
2. Velg Merket serie på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Alternativer.
3. Merk alternativene du vil bruke.
Endre tegningsrekkefølgen på dataserien slik at store tredimensjonale
dataindikatorer ikke dekker over små

1. Velg en dataserie du vil endre i diagrammet.
Hvis du vil endre rekkefølgen til dataserien i et overflatediagram, klikker du
en forklaringsnøkkel.
2. Velg Dataserie eller Forklaringsnøkkel på Format-menyen og velg
deretter kategorien Serierekkefølge.
3. Velg serien du vil flytte, i boksen Serierekkefølge.
4. Endre rekkefølgen for serien ved å velge Flytt opp eller Flytt ned.

Vis alt

Fjerne et bilde eller en fylleffekt fra et
diagramelement
Bruk denne fremgangsmåten når du vil fjerne et bilde eller en fylleffekt fra et
diagramområde, tegneområde eller en forklaring i to- og tredimensjonale
diagrammer eller fra vegger og grunnflater i tredimensjonale diagrammer.
1. Dobbeltklikk diagramelementet du vil endre, og velg kategorien Mønster.
2. Hvis du vil fjerne bildet eller fylleffekten og tilbakestille objektet til
standardformatet, velger du Automatisk under Område.
Hvis du vil fjerne all formatering, inkludert et bilde eller en fylleffekt,
velger du Ingen under Område.

Vis alt

Gjøre diagramdata enklere å lese ved
å legge til felt eller linjer

Du kan legge til serielinjer hvis du vil koble dataserier i todimensjonale stablede
liggende stolpediagrammer og stolpediagrammer. Projeksjonslinjer er
tilgjengelig i to- og tredimensjonale areal- og linjediagrammer. Differanselinjer
og differansefelt er tilgjengelig i todimensjonale linjediagrammer.
Børsdiagrammer inneholder allerede differanselinjer og differansefelt.
1. Klikk en dataserie i diagrammet der du vil legge til felt eller linjer.
2. Velg Merket serie på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Alternativer.
3. Velg et alternativ for typen linjer eller felt du vil bruke.

Vis alt

Flytte og endre størrelse på
diagramelementer ved hjelp av
musen
Microsoft Excel tilpasser automatisk titler for å gi plass til teksten i dem. Du kan
flytte titler ved hjelp av musen, men du kan ikke endre størrelsen på dem.
1. Velg diagramområdet, tegneområdet eller forklaringen du vil flytte eller
endre størrelse på.
2. Hvis du vil flytte et element, velger du elementet og drar det til et annet
sted.
Hvis du vil endre størrelsen på et element, peker du på et av
skaleringshåndtakene. Når pekeren vises som en tohodet pil, drar du i
skaleringshåndtaket til elementet har den størrelsen du ønsker.

Vis alt

Flytte sektorene i et sektor- eller
hjuldiagram
Rekkefølgen som dataserier blir tegnet inn med i sektor- og hjuldiagrammer,
fastsettes av rekkefølgen til dataene i regnearket.

Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil "rotere" sektorer innenfor 360 grader av
sektor- eller hjuldiagrammet.
1. Klikk en dataserie du vil endre i sektor- eller hjuldiagrammet.
2. Velg Dataserie på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Alternativer.
3. Angi vinkelen til den første sektoren ved å skrive inn en verdi mellom 0
(null) og 360 i boksen Vinkel på første sektor.

Vis alt

Plassere et diagram i et regneark eller
i et eget diagramark
1. Klikk diagrammet du vil flytte eller endre.
2. Velg Plassering på Diagram-menyen.
3. Hvis du vil plassere diagrammet i et nytt diagramark, velger du Som nytt
ark og skriver deretter inn navnet på det nye diagramarket i boksen Som
nytt ark.
Hvis du vil plassere diagrammet som et innebygd objekt i et regneark,
velger du Som objekt i, velger et arknavn i boksen Som objekt i og
deretter OK. Dra det innebygde diagrammet dit du vil plassere det i
regnearket.

Vis alt

Jevne ut kantene i linjediagrammer
Når du bruker denne fremgangsmåten til å jevne ut kantene i et linjediagram, blir
dataene ikke endret.
1. Klikk linjen som inneholder dataserien du vil jevne ut.
2. Velg Dataserie på Format-menyen og velg deretter Mønster.
3. Merk alternativet Utjevnet linje.

Vis alt

Bruke et bilde i et diagram
De fleste diagrammer eller diagramelementer
1. Klikk dataindikatorene i stolpediagrammer, liggende stolpediagrammer,
arealdiagrammer, boblediagrammer, tredimensjonale linjediagrammer og
fylte radardiagrammer, diagramområdet, tegneområdet eller forklaringen i
to- og tredimensjonale diagrammer, eller veggene eller grunnflaten i
tredimensjonale diagrammer for å bruke et bilde for dem.
2. Klikk pilen ved siden av Fyllfarge , velg Fylleffekter og deretter Bilde.
3. Angi bildet du vil bruke, ved å velge Velg bilde.
4. Velg stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder bildet, i
boksen Søk i, og dobbeltklikk bildet du vil bruke.
5. Velg alternativene du vil bruke i kategorien Bilde.
Dataindikatorer i todimensjonale linje-, punkt- og ufylte radardiagrammer
1.
2.
3.
4.

Merk bildet i regnearket, diagramarket eller i et bildebehandlingsprogram.
Velg Kopier (Rediger-menyen).
Velg dataserien.
Velg Lim inn (Rediger-menyen).

Vis alt

Vise et innebygd diagram i et eget
vindu
1. Velg det innebygde diagrammet du vil vise i et eget vindu.
2. Velg Diagramvindu på Vis-menyen.

Vis alt

Variere farger i den samme
dataserien
Du kan variere fargene på dataindikatorer i den samme dataserien i
hjuldiagrammer og enkeltseriediagrammer. Fargene på sektorer i
sektordiagrammer og hjuldiagrammer varieres som standard.
1. Klikk dataserien du vil endre farger for.
2. Velg Merket serie eller Merket punkt på Format-menyen og klikk
Alternativer.
3. Merk av for Varier farger etter punkt eller Varier farger etter sektor.

Vis alt

Legge til en ekstra akse
Når verdiområdet for forskjellige dataserier er svært variert i et todimensjonalt
diagram, eller når du har ulike datatyper (for eksempel pris og mengde), kan du
tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær verdiakse (y). Skalaen på den
sekundære aksen gjenspeiler verdiene for den tilknyttede serien.
1. Klikk i dataserien du vil tegne inn langs en sekundær akse.
2. Velg Dataserie på Format-menyen og deretter Akse.
3. Velg Sekundær akse.

Vis alt

Endre kategoriaksen i et diagram
Endre antall kategorier mellom etiketter eller aksemerker på kategoriaksen

1. Velg kategoriaksen med etikettene og aksemerkene du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett eller begge av følgende:
Angi hvor ofte du vil at kategoriene på kategoriaksen (x) skal
merkes
I Antall kategorier mellom aksemerkeetiketter skriver du inn 1 for å
merke hver kategori, 2 for å merke annenhver kategori, 3 for å merke
hver tredje kategori osv.
Angi hvor mange kategorier du vil ha mellom hvert par
aksemerker på kategoriaksen (x)
Skriv inn et tall i boksen Antall kategorier mellom aksemerker.
Obs! Når du har flere linjer med etiketter på kategoriaksen, kan du ikke
endre antall kategorier mellom aksemerkeetikettene eller antall kategorier
mellom aksemerkene.
Endre punktet der verdiaksen (y) krysser kategoriaksen (x
1. Velg kategoriaksen du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende:
Angi kategorinummeret der verdiaksen (y) skal krysse kategoriaksen

(x)
Skriv inn tallet i boksen Verdiaksen (Y) krysser ved
kategorinummer.
Merk av for Verdiakse (Y) krysser mellom kategorier hvis du vil at
verdiaksen (y) skal krysse kategoriaksen (x) på kanten av kategorien
som er angitt i boksen Verdiaksen (Y) krysser ved kategorinummer.
Når denne boksen er merket, blir datapunktene tegnet inn mellom
aksemerkene. Hvis boksen ikke er merket, blir punktene tegnet inn ved
aksemerkenes posisjon.
Hvis du vil at kantene i et arealdiagram skal berøre kantene i
tegneområdet, fjerner du merket for Verdiakse (Y) krysser mellom
kategorier.
Angi at verdiaksen (y) krysser kategoriaksen (x) etter den siste
kategorien på x-aksen
Merk av for Verdiakse (Y) krysser ved maksimumskategori. Dette
alternativet overstyrer verdien for Verdiaksen (Y) krysser ved
kategorinummer.
Obs! Hvis du har flere linjer med etiketter på kategoriaksen eller du arbeider
med et 3D-diagram, kan du ikke endre punktet der verdiaksen (y) krysser
mellom kategoriene.
Endre justering og avstand for kategorietiketter med flere nivåer

Når du har kategorietiketter med flere nivåer i et diagram, kan du endre
justeringen for alle etikettnivåer unntatt det første nivået. Du kan også endre

avstanden mellom hvert etikettnivå.
1. Velg kategoriaksen du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen og deretter kategorien Justering.
3. Hvis du vil endre etikettjusteringen, velger du posisjonen du vil bruke i
boksen Justering.
Hvis du vil endre avstanden mellom nivåene, velger du en verdi i boksen
Forskyvning. Jo høyere verdi, jo større avstand mellom hvert nivå.
Endre etikettene på diagramkategoriaksen
I regnearket
1. Velg cellen som inneholder etikettnavnet du vil endre.
2. Skriv inn det nye navnet, og trykk ENTER.
I diagrammet
1. Velg diagrammet og deretter Kildedata på Diagram-menyen.
2. Oppgi regnearkområdet du vil bruke som kategoriakseetiketter, i boksen
Kategoriakseetiketter under Serier. Du kan også skrive inn etikettene du
vil bruke, atskilt med kommaer, slik:
Avdeling A, Avdeling B, Avdeling C
Hvis du skriver inn etiketteksten i boksen Kategoriakseetiketter, brytes
koblingen mellom kategoriakseteksten og regnearkcellen.

Vis alt

Endre verdiaksen i et diagram
1. Velg verdiaksen du vil endre.
2. Velg Akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende:
Endre start- og sluttverdien for verdiaksen
Skriv inn et annet tall i boksen Minimum enn i boksen Maksimum.
Endre intervall for aksemerker og støttelinjer
Skriv inn et annet tall i boksen Hovedenhet enn i boksen Delenhet.
Endre enhetene som blir vist på verdiaksen
Hvis diagramverdiene består av store tall, kan du gjøre akseteksten kortere
og mer leselig ved å endre visningsenheten for aksen. Hvis for eksempel
diagramverdiene går fra 1 000 000 til 50 000 000, kan du vise tallene som 1
til 50 på aksen, og bruke en etikett som indikerer at enhetene uttrykker
millioner.
1. I listen Vis enheter velger du enhetene du vil bruke eller skriver inn en
numerisk verdi.
2. Hvis du vil vise en etikett som beskriver enhetene som uttrykkes,
merker du av for Vis etikett for visningsenheter i diagrammet.
Endre verdiaksen til logaritmisk
Merk av for Logaritmisk skala.
Vise verdier i omvendt rekkefølge
Hvis du vil vise verdier i omvendt rekkefølge, slik at du kan snu retningen
på felter eller stolper eller andre dataindikatorer, merker du av for Verdier i
omvendt rekkefølge.

Endre hvor kategoriaksen (x-aksen) krysser verdiaksen
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at kategoriaksen (x-aksen) skal krysse verdiaksen ved et tall du
angir, setter du inn dette tallet i boksen Kategoriakse (X) krysser ved .
Hvis du vil at x-aksen skal krysse verdiaksen ved dens høyeste verdi,
merker du av for Kategoriakse (X) krysser ved maksimumsverdi. Når
denne er merket, overstyrer Kategoriakse (X) krysser ved
maksimumsverdi innstillingen i boksen Kategoriakse (X) krysser ved .

Vis alt

Endre diagramakser
Et diagram har vanligvis to akser som brukes til å kategorisere og måle data. En
kategoriakse (x) og en verdiakse (y). Tredimensjonale diagrammer har en tredje
akse (z). Sektor- og hjuldiagram har ingen akser.

Verdiakse (y)
Kategoriakse (x)
Vise eller skjule akser, akseetiketter og aksemerker
1. Velg diagrammet du vil vise eller skjule akser, akseetiketter og aksemerker
for.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter kategorien
Akser.
3. Merk av for eller fjern merket for aksene du vil vise eller skjule.
Legge til en aksetittel
1. Velg diagrammet du vil gi en tittel.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter kategorien
Titler.
3. Klikk i de aktuelle boksene for hver aksetittel du vil legge til. Hvis du for
eksempel vil legge til en tittel for kategoriaksen, klikker du i Kategoriakse
(X). Deretter skriver du inne teksten du vil bruke.
Tips!

Hvis du vil sette inn et linjeskift i en aksetittel, klikker du teksten i diagrammet
og der du vil sette inn linjeskiftet, og deretter trykker du ENTER.
Justere eller rotere tekst på en akse

1. Velg aksetittelen du vil justere.
2. Velg Merket aksetittel på Format-menyen.
3. Velg kategorien Justering.
Hvis kategorien Justering ikke vises, velger du Avbryt, klikker utenfor
teksten du vil formatere, og gjentar prosessen.
4. Merk alternativene du vil bruke.
Tips!
Hvis du vil endre den vannrette justeringen av de merkede diagramtitlene og
tekstboksene på en rask måte, klikker du Venstrejuster , Midtstill
eller
Høyrejuster
på formateringsverktøylinjen.
Formatere tall på en akse
Hvis du endrer tallformateringen i et diagram, vil tallformateringen ikke lenger
være koblet til regnearkcellene.
1. Dobbeltklikk den aktuelle aksen.
2. Velg alternativene du vil bruke under kategorien Tall.
Endre utseendet på aksemerker og plasseringen av etiketter på aksen

Hoved- og delaksemerker og aksemerkeetiketter på verdiaksen
Hovedaksemerker og aksemerkeetiketter på kategoriaksen
1. Klikk aksen som har aksemerkene du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen og deretter Mønster.
3. Velg alternativene du vil bruke under Aksemerketype og
Aksemerkeetiketter.
Tips!
Velg Ingen hvis du vil skjule hovedaksemerker eller delaksemerker, eller begge
typer aksemerker.
Koble en aksetittel til en regnearkcelle
1. Velg aksetittelen du vil koble.
2. Skriv inn et likhetstegn (=) på formellinjen.
3. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i
diagrammet.
Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen. Skriv for eksempel
navnet på regnearket etterfulgt av utropstegn:
Ark1!F2
4. Trykk ENTER.
Snu inntegningsrekkefølgen for kategorier, verdier eller serier
Du kan snu inntegningsrekkefølgen for kategorier eller verdier i de fleste

diagrammer, samt for dataserier for tredimensjonale diagrammer med en tredje
akse. Du kan ikke snu rekkefølgen for verdier i et radardiagram.
1. Klikk aksen for kategoriene, verdiene eller seriene du vil endre
inntegningsrekkefølgen for.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende hvis du vil snu inntegningsrekkefølgen:
Merk av for Kategorier i omvendt rekkefølge for kategorier.
Merk av for Verdier i omvendt rekkefølge for verdier.
Merk av for Serie i omvendt rekkefølge for serier i tredimensjonale
diagrammer.
Legge til en ekstra akse
Når verdiområdet for forskjellige dataserier er svært variert i et todimensjonalt
diagram, eller når du har ulike datatyper (for eksempel pris og mengde), kan du
tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær verdiakse (y). Skalaen på den
sekundære aksen gjenspeiler verdiene for den tilknyttede serien.
1. Klikk i dataserien du vil tegne inn langs en sekundær akse.
2. Velg Dataserie på Format-menyen og deretter Akse.
3. Velg Sekundær akse.
Endre en verdiakse
1. Velg verdiaksen du vil endre.
2. Velg Akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende:
Endre start- og sluttverdien for verdiaksen
Skriv inn et annet tall i boksen Minimum enn i boksen Maksimum.
Endre intervall for aksemerker og støttelinjer
Skriv inn et annet tall i boksen Hovedenhet enn i boksen Delenhet.

Endre enhetene som blir vist på verdiaksen
Hvis diagramverdiene består av store tall, kan du gjøre akseteksten kortere
og mer leselig ved å endre visningsenheten for aksen. Hvis for eksempel
diagramverdiene går fra 1 000 000 til 50 000 000, kan du vise tallene som 1
til 50 på aksen, og bruke en etikett som indikerer at enhetene uttrykker
millioner.
1. I listen Vis enheter velger du enhetene du vil bruke eller skriver inn en
numerisk verdi.
2. Hvis du vil vise en etikett som beskriver enhetene som uttrykkes,
merker du av for Vis etikett for visningsenheter i diagrammet.
Endre verdiaksen til logaritmisk
Merk av for Logaritmisk skala.
Vise verdier i omvendt rekkefølge
Hvis du vil vise verdier i omvendt rekkefølge, slik at du kan snu retningen
på felter eller stolper eller andre dataindikatorer, merker du av for Verdier i
omvendt rekkefølge.
Endre hvor kategoriaksen (x-aksen) krysser verdiaksen
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at kategoriaksen (x-aksen) skal krysse verdiaksen ved et tall du
angir, setter du inn dette tallet i boksen Kategoriakse (X) krysser ved .
Hvis du vil at x-aksen skal krysse verdiaksen ved dens høyeste verdi,
merker du av for Kategoriakse (X) krysser ved maksimumsverdi. Når
denne er merket, overstyrer Kategoriakse (X) krysser ved
maksimumsverdi innstillingen i boksen Kategoriakse (X) krysser ved .
Endre en kategoriakse i et diagram
Endre antall kategorier mellom etiketter eller aksemerker på kategoriaksen

1. Velg kategoriaksen med etikettene og aksemerkene du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett eller begge av følgende:
Angi hvor ofte du vil at kategoriene på kategoriaksen (x) skal
merkes
I Antall kategorier mellom aksemerkeetiketter skriver du inn 1 for å
merke hver kategori, 2 for å merke annenhver kategori, 3 for å merke
hver tredje kategori osv.
Angi hvor mange kategorier du vil ha mellom hvert par
aksemerker på kategoriaksen (x)
Skriv inn et tall i boksen Antall kategorier mellom aksemerker.
Obs! Når du har flere linjer med etiketter på kategoriaksen, kan du ikke
endre antall kategorier mellom aksemerkeetikettene eller antall kategorier
mellom aksemerkene.
Endre punktet der verdiaksen (y) krysser kategoriaksen (x
1. Velg kategoriaksen du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende:
Angi kategorinummeret der verdiaksen (y) skal krysse kategoriaksen
(x)
Skriv inn tallet i boksen Verdiaksen (Y) krysser ved
kategorinummer.
Merk av for Verdiakse (Y) krysser mellom kategorier hvis du vil at
verdiaksen (y) skal krysse kategoriaksen (x) på kanten av kategorien
som er angitt i boksen Verdiaksen (Y) krysser ved kategorinummer.

Når denne boksen er merket, blir datapunktene tegnet inn mellom
aksemerkene. Hvis boksen ikke er merket, blir punktene tegnet inn ved
aksemerkenes posisjon.
Hvis du vil at kantene i et arealdiagram skal berøre kantene i
tegneområdet, fjerner du merket for Verdiakse (Y) krysser mellom
kategorier.
Angi at verdiaksen (y) krysser kategoriaksen (x) etter den siste
kategorien på x-aksen
Merk av for Verdiakse (Y) krysser ved maksimumskategori. Dette
alternativet overstyrer verdien for Verdiaksen (Y) krysser ved
kategorinummer.
Obs! Hvis du har flere linjer med etiketter på kategoriaksen eller du arbeider
med et 3D-diagram, kan du ikke endre punktet der verdiaksen (y) krysser
mellom kategoriene.
Endre justering og avstand for kategorietiketter med flere nivåer

Når du har kategorietiketter med flere nivåer i et diagram, kan du endre
justeringen for alle etikettnivåer unntatt det første nivået. Du kan også endre
avstanden mellom hvert etikettnivå.
1. Velg kategoriaksen du vil endre.
2. Velg Merket akse på Format-menyen og deretter kategorien Justering.
3. Hvis du vil endre etikettjusteringen, velger du posisjonen du vil bruke i
boksen Justering.
Hvis du vil endre avstanden mellom nivåene, velger du en verdi i boksen

Forskyvning. Jo høyere verdi, jo større avstand mellom hvert nivå.
Endre etikettene på diagramkategoriaksen
I regnearket
1. Velg cellen som inneholder etikettnavnet du vil endre.
2. Skriv inn det nye navnet, og trykk ENTER.
I diagrammet
1. Velg diagrammet og deretter Kildedata på Diagram-menyen.
2. Oppgi regnearkområdet du vil bruke som kategoriakseetiketter, i boksen
Kategoriakseetiketter under Serier. Du kan også skrive inn etikettene du
vil bruke, atskilt med kommaer, slik:
Avdeling A, Avdeling B, Avdeling C
Hvis du skriver inn etiketteksten i boksen Kategoriakseetiketter, brytes
koblingen mellom kategoriakseteksten og regnearkcellen.

Vis alt

Legge til en diagramtittel
1. Velg diagrammet du vil gi en tittel.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter kategorien
Titler.
3. Merk av for Diagramtittel, og skriv inn teksten.
Tips!
Hvis du vil sette inn et linjeskift i en diagramtittel, klikker du teksten i
diagrammet og der du vil sette inn linjeskiftet, og deretter trykker du ENTER.

Vis alt

Legge til en forklaring i et diagram
1. Velg diagrammet hvor du vil legge til en forklaring.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter kategorien
Forklaring.
3. Merk av for Vis forklaring.
4. Velg alternativet du vil bruke under Plassering.
Obs! Når du klikker et av alternativene under Plassering, flyttes forklaringen,
og tegneområdet blir automatisk justert slik at det blir plass til den. Hvis du
flytter og endrer størrelsen på forklaringen ved hjelp av musen, justeres ikke
tegneområdet automatisk. Når du bruker alternativene under Plassering,
ignoreres eventuelle skaleringsendringer du har utført på forklaringen ved hjelp
av musen.

Legge til en tekstboks i et diagram
1. Velg diagrammet hvor du vil legge til tekstboksen.
2. Klikk Tekstboks
på tegneverktøylinjen.
3. Klikk der du vil plassere hjørnet av tekstboksen, og dra boksen til den har
fått ønsket størrelse.
4. Skriv inn teksten i boksen. Teksten brytes inne i boksen.
Hvis du vil begynne på en ny linje inne i boksen, trykker du ENTER.
5. Når du er ferdig med å skrive, trykker du ESC eller klikker utenfor
tekstboksen.

Vis alt

Legge til dataetiketter i et diagram
1. Hvis du vil legge til dataetiketter i en dataserie, velger du dataserien.
Hvis du vil legge en dataetikett til ett enkelt datapunkt, velger du dataserien
som inneholder dataindikatoren som etiketten skal settes på. Deretter
klikker du dataindikatoren for datapunktet.
2. Velg Merket serie eller Datapunkt på Format-menyen.
3. Velg alternativene du vil bruke i kategorien Dataetiketter.
Tips!
Du kan raskt sette etiketter på alle datapunkt. Velg diagrammet og velg
Diagramalternativer på Diagram-menyen. Deretter velger du alternativene du
vil bruke i kategorien Dataetiketter.

Vis alt

Justere tekst i diagramtitler og
tekstbokser
1. Merk tittelen eller rammen til tekstboksen du vil justere.
2. For å justere en aksetittel velger du Aksetittel på Format-menyen.
For å justere en diagramtittel, velger du Diagramtittel på Format-menyen.
For å justere en tekstboks, velger du Merket objekt på Format-menyen.
3. Velg kategorien Justering.
Hvis kategorien Justering ikke vises, er tittelen eller rammen ikke merket.
Velg Avbryt, klikk utenfor teksten du vil formatere, og gjentar
fremgangsmåten.
4. Velg de alternativene du vil bruke.
Tips!
Hvis du raskt vil endre den vannrette justeringen av merkede diagramtitler og
tekstbokser på en rask måte, klikker du Venstrejuster
, Midtstill , eller
Høyrejuster
på formateringsverktøylinjen.

Vis alt

Endre dataetiketter
I regnearket
1. Merk cellen som inneholder informasjonen du vil endre.
2. Skriv inn den nye teksten eller verdien, og trykk ENTER.

I diagrammet
1. Klikk en gang på dataetiketten du vil endre for å merke dataetikettene for
hele serien, og klikk deretter en gang til for merke en enkelt dataetikett.
2. Skriv inn den nye teksten eller verdien, og trykk ENTER.
Hvis du endrer dataetiketteksten i diagrammet, brytes koblingen til
regnearkcellen.

Vis alt

Endre dataindikatorer i linje-, xy(punktdiagram) eller radardiagram
1. Klikk linjen med dataindikatorene du vil endre.
2. Velg Dataserie på Format-menyen og velg deretter Mønster.
3. Velg alternativene du vil bruke under Indikator.

Vis alt

Endre dataserienavn eller
forklaringstekst
I regnearket
1. Velg cellen som inneholder dataserienavnet du vil endre.
2. Skriv inn det nye navnet og trykk ENTER.

I diagrammet
1. Klikk diagrammet, og velg Kildedata på Diagram-menyen.
2. I kategorien Serie velger du dataserienavnet du vil endre.
3. Oppgi regnearkcellen du vil bruke som forklaringstekst eller dataserienavn,
i boksen Navn.
Du kan også skrive inn navnet du vil bruke. Hvis du skriver inn et navn i
boksen Navn, brytes koblingen mellom forklaringsteksten eller
dataserienavnet og regnearkcellen.

Vis alt

Endre plasseringen av dataetiketter
automatisk
Du kan endre plasseringen av en enkelt dataetikett ved å dra i den. Bruk denne
fremgangsmåten hvis du vil plassere alle etikettene for en dataserie i en
standardposisjon på dataindikatorene i todimensjonale liggende
stolpediagrammer, stolpediagrammer og linjediagrammer, to- og tredimensjonale
sektordiagrammer, punktdiagrammer og boblediagrammer.
1.
2.
3.
4.

Klikk i diagrammet utenfor dataetikettene du vil endre.
Merk en av dataetikettene i serien du vil endre.
Velg Dataetiketter på Format-menyen og deretter kategorien Justering.
Velg ønsket plassering i boksen Etikettplassering.

Vis alt

Endre skriften i et diagram
1. Merk diagramteksten eller tegnene du vil formatere.
Hvis en diagramtittel eller en tekstboks er koblet til en regnearkcelle, kan
du endre formateringen av alle tegnene i tittelen eller tekstboksen samtidig,
men du kan ikke endre enkelttegn.
Hvis du vil endre formateringen på hele teksten i diagrammet i en
operasjon, merker du diagramområdet ved å klikke i det tomme området
mellom diagrammets ramme og tegneområdet.
2. Klikk en av formatknappene på formateringsverktøylinjen.
Hvis du vil vise andre skriftalternativer, for eksempel hevet eller senket
skrift, merker du teksten du vil endre. Velg kommandoen for
diagramelementet du vil formatere, på Format-menyen, for eksempel
Aksetittel eller Objekt. (Navnet på kommandoen avhenger av det valgte
diagramelementet.) Deretter merker du alternativene du vil bruke under
kategorien Skrift.

Vis alt

Endre avstanden mellom
dataindikatorer i felt- og
kolonnediagrammer
1. Velg en dataserie du vil endre i diagrammet. Du trenger bare velge en enkelt
dataserie for å endre overlapping eller avstand for alle dataseriene i samme
diagramtype.
2. Velg Dataserie på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Alternativer.
3. Sett inn en verdi mellom -100 og 100 i boksen Overlapping hvis du vil
endre overlappingen av dataindikatorer i hver kategori. Jo høyere verdi, jo
større blir overlappingen innenfor kategorien.
Sett inn en verdi mellom 0 (null) og 500 i boksen Mellomromsbredde hvis
du vil endre avstanden mellom kategorier av dataindikatorer. Jo høyere
verdi, jo større blir avstanden mellom hver kategori.

Slette dataetiketter, titler eller
forklaringer fra et diagram
1. Velg elementet du vil slette.
2. Trykk DEL.

Vis alt

Vise eller skjule en datatabell i et
diagram
1. Velg linje-, areal-, stolpe- eller liggende stolpediagrammet der du vil legge
til en datatabell.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter kategorien
Datatabell.
3. Hvis du vil vise eller skjule diagramdata i et rutenett nederst i diagrammet,
merker du av for eller fjerner merket for Vis datatabell.
Merknader
En datatabell erstatter ikke en akse i liggende stolpediagrammer og
diagrammer med tidsakser, men justeres til diagrammet.
Hvis du vil knytte datatabellen til en kategoriakse i et tredimensjonalt
diagram, velger du 3D-visning på Diagram-menyen, og merker av for
Akser, rett vinkel .

Vis alt

Vise eller skjule støttelinjer i et
diagram
1. Velg diagrammet du vil legge til støttelinjer i.
2. Velg Diagramalternativer på Diagram-menyen og deretter kategorien
Støttelinjer.
3. Merk av for eller fjern merket for støttelinjene du vil vise eller skjule.

Vis alt

Vise eller skjule diagramtips
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Diagram.
2. Hvis du vil vise navnet på et diagramelement når du lar pekeren hvile over
det, merker du av for Vis navn.
Hvis du vil se verdien for en dataindikator når du lar pekeren hvile over
den, mer du av for Vis verdier.
Hvis du vil skjule alle tips, fjerner du avmerkingene.

Redigere diagram- og aksetitler
1. Velg tittelen du vil endre.
2. Skriv inn den nye teksten.
3. Trykk ENTER.

Vis alt

Koble en diagramtittel eller en
tekstboks i et diagram til en
regnearkcelle
Du kan koble en eksisterende diagramtittel til en regnearkcelle eller opprette en
ny tekstboks som er koblet til en regnearkcelle.
1. Klikk tittelen, eller klikk diagramområdet hvis du skal opprette en ny
tekstboks.
2. Skriv inn et likhetstegn (=) på formellinjen.
3. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i
diagrammet.
Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen. Skriv for eksempel
navnet på regnearket etterfulgt av utropstegn:
Ark1!F2
4. Trykk ENTER.

Vis alt

Koble dataetiketter i diagrammer til
regnearkceller
Hvis du endrer dataetiketteksten i et diagram, brytes koblingen til
regnearkcellen.
1. Klikk en dataindikator i dataserien som er tilknyttet dataetikettene du vil
gjenopprette koblingene for.
2. Velg Dataserie på Format-menyen, og velg deretter Dataetiketter.
3. Merk av for Automatisk tekst.
Obs! I pivotdiagramrapporter fører dette til at koblinger mellom dataetiketter
og kildedata (ikke regnearkceller) gjenopprettes.

Gjenopprette koblinger mellom dataetiketter og regnearkceller
for alle dataserier i diagrammet
1. Velg diagrammet og deretter Diagramalternativer på Diagram-menyen.
2. Merk av for Automatisk tekst i kategorien Dataetiketter.

Vis alt

Rotere en diagramtittel eller en
aksetekst
1. Merk tittelen eller aksen du vil formatere.
2. Hvis du har merket en diagramtittel, velger du Merket diagramtittel på
Format-menyen.
Hvis du har merket en akse eller en aksetittel, velger du Merket akse eller
Merket aksetittel på Format-menyen.
3. Velg kategorien Justering.
Hvis kategorien Justering ikke vises, velger du Avbryt, klikker utenfor
teksten du vil formatere, og gjentar prosedyren.
4. Hvis du vil rotere en tekst, kan du velge en grad under Retning eller dra
markøren i ønsket retning.
Obs! Ved mer enn ett nivå med kategoriakseetiketter kan bare første nivå
(nivået som ligger nærmest aksen) roteres.
Tips!
Hvis du vil raskt rotere en merket tekst 45 grader mot eller med klokken, klikker
du henholdsvis Snu tekst oppover
eller Snu tekst nedover
på
diagramverktøylinjen.

Vis alt

Legge inn data i et diagram
Hvis du vil legge inn data i et diagramark, kan du kopiere og lime inn dataene
fra regnearket i diagrammet.
Hvis du vil legge inn data i et innebygd diagram laget på grunnlag av
sammenhengende regnearkceller, bruker du de fargekodede områdene som
omgir dataene i regnearket. Du kan også legge inn data i et innebygd diagram
ved å dra data fra regnearket til diagrammet. Hvis det innebygde diagrammet er
laget på grunnlag av merkede områder som ikke er sammenhengende, kan du
bruke fremgangsmåten med å kopiere og lime inn.
Legge inn data i et diagram ved å kopiere og lime inn
1. Merk cellene som inneholder dataene du vil legge til i diagrammet. Hvis du
vil at kolonne- eller radetikettene for de nye dataene skal vises i
diagrammet, tar du med cellene som inneholder etikettene i det merkede
området.
2. Klikk Kopier .
3. Klikk i diagrammet.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil at dataene automatisk skal limes inn i diagrammet, velger
du Lim inn .
Hvis du vil angi hvordan dataene i diagrammet skal tegnes inn, velger
du Lim inn utvalg på Rediger-menyen og deretter alternativene du vil
bruke.
Legge inn data i et diagram ved hjelp av fargekodede områder
Det innebygde diagrammet må være opprettet på grunnlag av tilstøtende
merkede områder, og befinne seg i samme regneark som dataene som ble brukt
til å opprette det.
1. Skriv inn dataene og etikettene du vil legge inn i regnearket, i cellene ved
siden av de eksisterende dataene.

2. Velg diagramområdet ved å klikke i det tomme området mellom kanten på
diagrammet og tegneområdet.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil legge til nye kategorier og dataserier i diagrammet, drar du
i det blå skaleringshåndtaket i regnearket for å ta med de nye dataene
og etikettene i markeringsrektangelet.
Hvis du bare vil legge til nye dataserier, drar du i det grønne
skaleringshåndtaket i regnearket for å ta med de nye dataene og
etikettene i markeringsrektangelet.
Hvis du vil legge til nye kategorier og datapunkt, drar du i det røde
skaleringshåndtaket i regnearket for å ta med de nye dataene og
etikettene i markeringsrektangelet.
Legge til data i et diagram ved å dra
1. Merk cellene som inneholder dataene du vil legge inn i diagrammet.
Cellene må ligge ved siden av hverandre i regnearket.
Hvis du vil at kolonne- eller radetikettene for de nye dataene skal vises i
diagrammet, tar du med cellene som inneholder etikettene i det merkede
området.
2. Pek på kantlinjen rundt det merkede området.

3. Dra det merkede området til det innebygde diagrammet du vil oppdatere.
Hvis Microsoft Excel trenger mer informasjon for å tegne inn dataene, vises
dialogboksen Lim inn utvalg. Velg de alternativene du vil bruke.
Obs! Hvis du ikke kan dra det merkede området, må du undersøke om du har
merket av for Dra og slipp celle. Du kan kontrollere dette ved å velge
Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Rediger.

Vis alt

Endre verdier i et diagram
Verdiene i et diagram er koblet til regnearket som diagrammet ble laget på
grunnlag av. Når du endrer ett av dem, blir det andre også endret.
Endre verdier direkte i regnearkceller
1. Åpne regnearket med dataene som er tegnet inn i diagrammet.
2. Skriv inn en ny verdi i cellen som inneholder verdien du vil endre.
3. Trykk ENTER.
Endre verdier ved å dra i dataindikatorer i diagrammet
Hvis du vil endre verdier som kommer fra regnearkformler, i todimensjonale
søyle-, stolpe-, sektor-, hjul-, linje- boble- eller punktdiagrammer, drar du
dataindikatoren i diagrammet og bruker målsøking. Når du endrer verdien for en
dataindikator ved å dra den, endres også den underliggende verdien i regnearket.
Hvis du vil endre verdier som er laget fra regnearkformler i tredimensjonale
overflate-, radar- og arealdiagrammer, bruker du målsøking i regnearket.
1. Klikk dataserien som inneholder dataindikatoren du vil endre, og klikk
deretter dataindikatoren.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis dataindikatoren er en boble-, linje- eller punktindikator, drar du i
dataindikatoren.
Hvis dataindikatoren er en stående eller liggende stolpeindikator, kan
du dra det øverste merkehåndtaket midt på indikatoren.
Hvis dataindikatoren er en sektor- eller hjuldataindikator, drar du det
største merkehåndtaket i dataindikatorens ytterkant.
Obs! Hvis verdien for dataindikatoren ble generert av en formel, kan verdien
bare endres ved å justere en av verdiene som formelen refererer til. Dette gjør du
ved hjelp av dialogboksen Målsøking, som vises når du drar i dataindikatoren.
Merk regnearkcellen som inneholder formelverdien du vil justere, og velg

deretter OK i dialogboksen Målsøking.

Vis alt

Endre hullstørrelsen i et hjuldiagram
1. Klikk en dataserie i hjuldiagrammet du vil endre.
2. Velg Dataserie på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Alternativer.
3. Angi diameteren på hullet ved å skrive inn en verdi mellom 10 og 90 i
boksen Hullstørrelse i hjuldiagram.

Vis alt

Endre inntegningsrekkefølgen for
dataserier

1. Velg en dataserie du vil endre i diagrammet.
Hvis du vil endre rekkefølgen til dataserien i et overflatediagram, klikker du
en forklaringsnøkkel.
2. Velg Dataserie eller Forklaringsnøkkel på Format-menyen og velg
deretter kategorien Serierekkefølge.
3. Velg serien du vil flytte, i boksen Serierekkefølge.
4. Endre rekkefølgen for serien ved å velge Flytt opp eller Flytt ned.

Vis alt

Endre hvordan data blir vist i et
diagram
Du kan endre rekkefølge, plassering og regnearksorientering for dataserier i et
diagram.
Tegne inn dataserier fra rader eller kolonner i regneark
1. Klikk diagrammet.
2. Velg Kildedata på Diagram-menyen og deretter kategorien Dataområde.
3. Velg Serier i rader eller Serier i kolonner.
Legge til en ekstra akse
Når verdiområdet for forskjellige dataserier er svært variert i et todimensjonalt
diagram, eller når du har ulike datatyper (for eksempel pris og mengde), kan du
tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær verdiakse (y). Skalaen på den
sekundære aksen gjenspeiler verdiene for den tilknyttede serien.
1. Klikk i dataserien du vil tegne inn langs en sekundær akse.
2. Velg Dataserie på Format-menyen og deretter Akse.
3. Velg Sekundær akse.
Snu inntegningsrekkefølgen for kategorier, verdier eller serier
Du kan snu inntegningsrekkefølgen for kategorier eller verdier i de fleste
diagrammer, samt for dataserier for tredimensjonale diagrammer med en tredje
akse. Du kan ikke snu rekkefølgen for verdier i et radardiagram.
1. Klikk aksen for kategoriene, verdiene eller seriene du vil endre
inntegningsrekkefølgen for.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende hvis du vil snu inntegningsrekkefølgen:
Merk av for Kategorier i omvendt rekkefølge for kategorier.

Merk av for Verdier i omvendt rekkefølge for verdier.
Merk av for Serie i omvendt rekkefølge for serier i tredimensjonale
diagrammer.
Styre hvordan tomme celler tegnes inn i et diagram
1. Klikk diagrammet.
2. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Diagram.
3. Velg et alternativ under Tomme celler.
Endre hvilke punkt som tegnes inn i et sektordiagram eller liggende diagram
for sektor
1. Klikk en sektor i sektordiagrammet du vil endre.
2. Velg Merket punkt på Format-menyen, og velg kategorien Alternativer.
3. Velg de alternativene du vil bruke.
Tips!
Du kan også endre hvilke sektorer som skal vises i et sektor- eller stolpediagram
av sektor ved å dra. Klikk et sektor- eller stolpesegment i hoveddiagrammet og
dra det til et sektor- eller stolpediagram av sektor eller motsatt.
Endre inntegningsrekkefølgen for dataserier

1. Velg en dataserie du vil endre i diagrammet.
Hvis du vil endre rekkefølgen til dataserien i et overflatediagram, klikker du
en forklaringsnøkkel.

2. Velg Dataserie eller Forklaringsnøkkel på Format-menyen og velg
deretter kategorien Serierekkefølge.
3. Velg serien du vil flytte, i boksen Serierekkefølge.
4. Endre rekkefølgen for serien ved å velge Flytt opp eller Flytt ned.

Endre celleområdet som diagrammet
er basert på
1.
2.
3.
4.

Klikk diagrammet du vil endre.
Velg Kildedata på Diagram-menyen og deretter Dataområde.
Pass på at hele referansen er merket i boksen Dataområde.
Merk de cellene i regnearket som inneholder dataene du vil vise i
diagrammet.
Hvis du vil at kolonne- eller radetikettene skal vises i diagrammet, må du ta
med cellene som inneholder etikettene, i det merkede området.

Bestemme visningen av skjulte
regnearkdata i et diagram
1. Klikk i diagrammet.
2. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Diagram.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil vise alle regnearkdataene i diagrammet selv om noen rader
eller kolonner er skjult, fjerner du merket for Tegn bare synlige celler.
Hvis du vil hindre at skjulte rader eller kolonner blir vist i diagrammet,
merker du av for Tegn bare synlige celler.

Vis alt

Slette data i et diagram
Slette data i både regnearket og diagrammet
Slett dataene i regnearket. Diagrammet oppdateres automatisk.

Slette data bare i diagrammet
1. Velg dataserien du vil slette.
2. Trykk DEL.

Vis alt

Formatere tall i et diagram som tall i
regnearket
1. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil formatere etiketter langs en akse, dobbeltklikker du aksen.
Hvis du vil formatere dataetiketter eller en trendlinjeetikett,
dobbeltklikker du elementet.
2. Merk av for alternativet Koblet til kilde under kategorien Tall.

Vis alt

Trekke ut sektorer i sektor- og
hjuldiagrammer

Trekke ut sektorer i et sektordiagram
Alle sektorene i et sektordiagram
av det.

Klikk i diagrammet og dra ut fra midten

Bare én sektor i et sektordiagram Klikk i diagrammet og deretter i sektoren
du vil flytte. Dra sektoren ut fra midten av diagrammet.
Trekke ut sektorer i den ytterste ringen i et hjuldiagram
Alle sektorene Klikk i den ytterste ringen og dra ut fra midten av diagrammet.
Bare én sektor Klikk i den ytterste ringen og deretter i sektoren du vil flytte.
Dra sektoren ut fra midten av diagrammet.
Obs! Du kan bare trekke ut sektorer i den ytterste ringen i et hjuldiagram.

Vis alt

Snu inntegningsrekkefølgen for
kategorier, verdier eller serier
Du kan snu inntegningsrekkefølgen for kategorier eller verdier i de fleste
diagrammer, samt for dataserier for tredimensjonale diagrammer med en tredje
akse. Du kan ikke snu rekkefølgen for verdier i et radardiagram.
1. Klikk aksen for kategoriene, verdiene eller seriene du vil endre
inntegningsrekkefølgen for.
2. Velg Merket akse på Format-menyen, og velg deretter kategorien Skala.
3. Gjør ett av følgende hvis du vil snu inntegningsrekkefølgen:
Merk av for Kategorier i omvendt rekkefølge for kategorier.
Merk av for Verdier i omvendt rekkefølge for verdier.
Merk av for Serie i omvendt rekkefølge for serier i tredimensjonale
diagrammer.

Vis alt

Feilfelt i diagrammer
Feilfelt uttrykker potensielle feilstørrelser grafisk i forhold til hver dataindikator
i en dataserie. Du kan for eksempel vise 5 prosent positive og negative
potensielle feilstørrelser i resultatene av et vitenskapelig forsøk:

Diagramtyper som støtter feilfelt Du kan bruke feilfelt i dataserier i
todimensjonale areal-, stolpe-, linje-, punkt- og boblediagrammer. Du kan vise
feilfelt for x-verdiene, y-verdiene eller begge i punkt- og boblediagrammer.

Vis alt

Prognoser og visning av trender i
diagrammer
Hva er trendlinjer?
Trendlinjer brukes til vise datatrender grafisk og til å analysere
prognoseproblemer. Slike analyser kalles også regresjonsanalyse. Ved hjelp av
regresjonsanalyser kan du forutsi fremtidige verdier ved å forlenge en trendlinje
i et diagram utover de opprinnelige dataene. Diagrammet nedenfor viser for
eksempel en enkel lineær trendlinje som gir en prognose fire kvartal fremover
for å vise en trend som tydelig går mot økende inntekter.

Glidende gjennomsnitt Du kan også lage et glidende gjennomsnitt som
utjevner variasjoner i data og viser mønstret eller trenden mer tydelig.
Diagramtyper som støtter trendlinjer Du kan legge inn trendlinjer i
dataserier i ustablede todimensjonale areal-, liggende stople-, stolpe-, linje-,
børs-, punkt- og boblediagrammer. Du kan ikke legge inn trendlinjer i dataserier
i tredimensjonale eller stablede diagrammer eller i radar-, sektor-, overflate- eller
hjuldiagrammer. Hvis du endrer et diagram eller en dataserie slik at den ikke
lenger støtter den tilknyttede trendlinjen, for eksempel ved å endre diagramtypen
til et tredimensjonalt diagram eller ved å endre visningen av en
pivotdiagramrapport eller tilknyttet pivottabellrapport, mister du trendlinjene.
Lage trendlinjedata uten et diagram Bruke Autofyll eller en av de
statistiske funksjonene som VEKST() eller TREND() til å lage data for
tilpassede lineære eller eksponentielle trendlinjer

Trendlinjetyper: velge den riktige typen for dataene dine
Når du vil legge til en trendlinje i et diagram i Microsoft Excel, kan du velge
hvilken som helst av de seks forskjellige trend-/regresjonstypene. Datatypen du
har, bestemmer hvilken type trendlinje du bør bruke.
Trendlinjepålitelighet En trendlinje er mest pålitelig når den R-kvadrerte
verdien er 1 eller nær 1. Når du legger til en trendlinje i dataene, beregnes
automatisk den R-kvadrerte verdien. Hvis du vil, kan du vise denne verdien i
diagrammet.
Lineær trendlinje
En lineær trendlinje er en best tilpasset rett linje som brukes med enkle, lineære
datasett. Dataene er lineære hvis mønstret i datapunktene ligner på en linje. En
lineær trendlinje viser vanligvis at noe stiger eller faller i en jevn grad.
I følgende eksempel viser en lineær trendlinje tydelig at salg av kjøleskap har
gått opp jevnlig over en 13-årsperiode. Legg merke til at den R-kvadrerte
verdien er 0,9036, som er en god tilpasning av linjen til dataene.

Logaritmisk trendlinje
En logaritmisk trendlinje er en best tilpasset bueformet linje som brukes når
endringshastigheten i dataene øker raskt og deretter flater ut. En logaritmisk
trendlinje kan bruke negative og/eller positive verdier.
I følgende eksempel brukes en logaritmisk trendlinje til å illustrere antatt vekst i
bestanden av dyr i et gitt område, der bestanden jevnet seg ut som følge av at
området for dyrene ble mindre. Den R-kvadrerte verdien er 0,9407, som er en
relativt god tilpasning av linjen til dataene.

Polynom trendlinje
En polynom trendlinje er en bueformet linje som brukes ved datasvingninger.
Den er for eksempel nyttig ved analyse av fortjenester og tap i et stort datasett.
Polynoments orden kan bestemmes av antall svingninger i dataene eller etter
hvor mange svinger (bakker og daler) som vises i kurven. En polynom trendlinje
av annen orden har vanligvis bare én bakke eller dal. En polynom trendlinje av
tredje orden har vanligvis én eller to bakker eller daler. En polynom trendlinje av
fjerde orden har vanligvis opptil tre.
Følgende eksempel viser en polynom trendlinje av annen orden (én topp) for å
illustrere forholdet mellom fart og bensinforbruk. Den R-kvadrerte verdien er
0,9474, som er en god tilpasning av linjen til dataene.

Krafttrendlinje
En krafttrendlinje er en bueformet linje som brukes sammen med datasett som
sammenligner mål som øker i en bestemt hastighet, for eksempel akselerasjonen
av en racerbil med intervaller på ett sekund. Du kan ikke lage en krafttrendlinje
hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.
Følgende eksempel viser akselerasjonsdata ved å plotte avstand i meter per

sekund. Den geometriske trendlinjen viser tydelig den økende akselerasjonen.
Den R-kvadrerte verdien er 0,9923, som er en nesten perfekt tilpasning av linjen
til dataene.

Eksponentiell trendlinje
En eksponentiell trendlinje er en bueformet linje som brukes når dataverdier
stiger eller faller i stadig høyere grad. Du kan ikke lage en eksponentiell
trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.
Følgende eksempel bruker en eksponentiell trendlinje for å illustrere den
synkende mengden med karbon 14 i et objekt etter hvert som det blir eldre. Den
R-kvadrerte verdien er 1, som betyr at linjen passer perfekt til dataene.

Glidende gjennomsnittstrendlinje
En glidende gjennomsnittstrendlinje jevner ut svingninger i dataene for å vise et
mønster eller en trend klarere. Et glidende gjennomsnitt bruker et bestem antall
datapunkt (angitt ved alternativet Periode), beregner gjennomsnittet av dem og
bruker gjennomsnittsverdien som et punkt i linjen. Hvis Periode for eksempel
angis til 2, brukes gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første
punktet i den glidende gjennomsnittstrendlinjen. Gjennomsnittet av andre og

tredje datapunkt brukes som det andre punktet i trendlinjen, osv.
Følgende eksempel viser en glidende gjennomsnittstrendlinje et mønster for
antall solgte hus over en periode på 26 uker.

Vis alt

Legge til en trendlinje i et diagram
1. Klikk dataserien der du vil legge til en trendlinje eller et glidende
gjennomsnitt.
2. Velg Legg til trendlinje på Diagram-menyen.
3. Under kategorien Type velger du regresjonstrendlinjen eller det glidende
gjennomsnittet du vil bruke.
Hvis du velger Polynom, skriver du inn høyeste potens for den
uavhengige variabelen i boksen Orden.
Hvis du velger Glidende gjennomsnitt, oppgir du antall perioder som
skal brukes for å beregne det glidende gjennomsnittet, i boksen
Periode.
Merknader
Boksen Basert på seriene viser en liste over alle dataseriene i diagrammet
som støtter trendlinjer. Du kan legge til en trendlinje i en annen serie ved å
merke navnet i boksen og velge alternativene du vil bruke.
Hvis du vil legge til et glidende gjennomsnitt i et punktdiagram, vil det
glidende gjennomsnittet være basert på rekkefølgen av x-verdiene som er
tegnet inn i diagrammet. Det kan være nødvendig å sortere x-verdiene før
du legger til det glidende gjennomsnittet for å få frem ønsket resultat.

Vis alt

Legge inn feilfelt i et diagram
1. Merk dataserien der du vil legge til feilfelt.
2. Velg Dataserie på Format-menyen.
3. Velg alternativene du vil bruke, under arkfanene X-feilfelt eller Y-feilfelt.
Obs! Hvis du endrer regnearkverdiene eller formlene som er tilknyttet
datapunktene i serien, justeres feilfeltene i samsvar med endringene.

Vis alt

Endre innstillinger for feilfelt
1. Merk feilkoden eller dataserien som inneholder feilfeltene du vil endre. Når
du merker et feilfelt, vil alle endringer du gjør, påvirke alle feilfeltene i den
tilknyttede dataserien.
2. Velg Dataserie på Format-menyen.
3. Velg Y-feilfelt eller X-feilfelt avhengig av typen feilfelt du vil endre.
Du kan velge en annen type feilfelt ved å velge en annen type under
Vis.
Du kan endre metoden som brukes til fastsettelse av feil, ved å velge
en metode under Feilstørrelse.
Du kan endre en egendefinert feilstørrelse ved å velge Egendefinert. I
boksene Pluss og Minus oppgir du regnearkområdet som skal brukes
som feilstørrelsesverdier, eller du kan oppgi verdiene du vil bruke,
atskilt med semikolon, for eksempel; 0,4; 0,3; 0,8.

Vis alt

Endre innstillinger for trendlinjer
1. Merk trendlinjen du vil endre.
2. Velg Merket trendlinje på Format-menyen.
3. Velg alternativene du vil bruke, under kategorien Alternativer.
Skriv inn et navn i boksen Egendefinert hvis du vil endre navn på
trendlinjen eller det glidende gjennomsnittet.

Vis alt

Slette en trendlinje
1. Merk trendlinjen du vil slette.
2. Trykk DEL.

Vis alt

Slette feilfelt
1. Hvis du vil slette alle feilfeltene i en dataserie, klikker du en av feilkodene.
2. Trykk DEL.

Vis alt

Vise den R-kvadrerte verdien for en
trendlinje
1. Merk trendlinjen du vil vise den R-kvadrerte verdien for.
2. Velg Merket trendlinje på Format-menyen.
3. Velg Vis R-kvadrert verdi i diagrammet i kategorien Alternativer.
Obs! Du kan ikke vise en R-kvadrert verdi for et glidende gjennomsnitt.

Vis alt

Formler som beregner feilstørrelsen
Standardavvik

der:
s = serienummer
i = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkt i hver serie
yis = dataverdi av serie s og punkt nummer i
ny = totalt antall dataverdier i alle serier
M = aritmetisk median
Standardfeil

der:
s = serienummer

i = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkt i hver serie
yis = dataverdi av serie s og punkt nummer i
ny = totalt antall dataverdier i alle serier

Vis alt

Formler som beregner trendlinjer
Lineær
Beregner en linje ved hjelp av minste kvadraters metode, som gitt ved denne
formelen:

der m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.
Polynom
Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters
metode, som gitt ved denne formelen:

der b og

er konstanter.

Logaritmisk
Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters
metode, som gitt ved denne formelen:

der c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunksjonen.
Eksponentiell
Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters
metode, som gitt ved denne formelen:

der c og b er konstanter, og e er basen for den naturlige logaritmen.

Geometrisk
Beregner en linje gjennom to eller flere punkt ved hjelp av minste kvadraters
metode, som gitt ved denne formelen:

der c og b er konstanter.
R-kvadrert verdi

Obs! Den R-kvadrerte verdien du kan vise med en trendlinje, er ikke en justert
R-kvadrert verdi. For logaritmiske og eksponentielle trendlinjer og
potenstrendlinjer brukes en transformert regresjonsmodell.
Glidende gjennomsnitt

Obs! Antall punkt i en trendlinje med glidende gjennomsnitt, tilsvarer det totale
antall punkt i serien minus tallet du angir for perioden.

Vis alt

Tegnede objekter og bilder
Du kan legge inn grafikk i arbeidsbøker og diagrammer for å gjøre dem mer
attraktive, for å opprette iøynefallende rapporter eller forsterke førsteinntrykket.
Du kan for eksempel legge til en logo i arbeidsboken, opprette et flytdiagram
eller bruke grafikk i dataindikatorer i diagrammer. Du kan gjøre en arbeidsbok
interaktiv ved å bruke grafikkobjekter som hyperkoblinger eller ved å tilordne
knapper til makroer.

Grafikktyper
Om bilder
Når du lager grafikk eller setter opp sider med Microsoft Office-programmer, er
det praktisk å vite hvilke typer bilder du bruker, punktgrafikk eller tegninger.
Formaterings- og redigeringsalternativene vil variere på grunnlag av hvilken
type bilde du arbeider med.
Hva er punktgrafikk?
Punktgrafikkbilder (kalles også Paint-bilder eller rasterbilder) er bygd opp av en
rekke små punkter, som på et ruteark der bestemte ruter er fylt slik at de former
et bilde. Punktgrafikk opprettes og redigeres i maleprogrammer som for
eksempel Microsoft Paint. Alle skannede bilder og fotografier er
punktgrafikkbilder. Når du endrer størrelse på dem, blir de uklare, og
enkeltpunktene som utgjør bildet, blir synlige.
Du kan endre utseendet på fargene i punktgrafikk ved å justere lysstyrke og
kontrast, konvertere farger til svart-hvitt eller gråtoner eller legge inn
gjennomsiktige områder. Hvis du vil endre bestemte farger i et
punktgrafikkbilde, må du bruke et fotoredigeringsprogram.
Punktgrafikkbilder lagres ofte med filtypene BMP, PNG, JPG eller GIF.
Hva er et tegnet bilde?

Tegnede bilder (kalles også vektorgrafikk) lages ved hjelp av linjer, kurver,
rektangler og andre objekter. Du kan redigere, flytte og endre rekkefølge på de
enkelte linjene. Når du endrer størrelse på et tegnet bilde, tegner datamaskinen
linjene og formene på nytt, slik at de beholder definisjonen og perspektivet fra
det opprinnelige bildet. Autofigurer er tegnede bilder.
Fordi et tegnet bilde består av linjer og figurer, kan du gruppere og dele opp
grupper av figurer, endre rekkefølge på figurene og endre farge på én eller flere
deler av bildet.
Tegnede bilder lagres i formatet for programmet de ble laget i. Microsoft
Windows-metafiler blir for eksempel lagret med filtypen WMF.
Redusere størrelsen på en bildefil
Når du setter inn et bilde med en filstørrelse som er større enn en viss grense, i et
Microsoft Office-program, blir du spurt om du vil komprimere bildet før du
setter det inn. Programmet velger automatisk den best egnede
komprimeringsmetoden for bildetypen.
Når du komprimerer størrelsen på bildefilen, begrenser du størrelsen på filen du
skal sette den inn i. Bildet kan imidlertid tape noe av kvaliteten.
Hvis du vil spare plass på harddisken eller redusere nedlastingstiden, kan du,
mens du formaterer bildet, bruke funksjonen Komprimer bilder til å gjøre
følgende:
Redusere oppløsningen (til 96 punkter per tomme (dpi) for Web og 200 dpi
for utskrift), og fjerne unødvendig informasjon.
Fjerne unødvendig informasjon. Hvis et bilde for eksempel er beskåret eller
har endret størrelse, blir de "skjulte" delene av bildet lagret i filen.
Om mulig bør du komprimere bildet.

Finne utklipp
Om Utklippsassistenten
Microsoft Clip Organizer inneholder tegninger, fotografier, lyder, videoklipp og
andre mediefiler. Alt dette kalles utklipp, og du kan sette dem inn og bruke dem i

presentasjoner, publikasjoner og andre Microsoft Office-dokumenter.
I et Office-program kan du søke etter, legge til og ordne medieutklipp ved hjelp
av:
Sett inn utklipp Bruk denne kommandoen til å åpne en oppgaverute hvor du
kan søke etter utklipp. Selv om denne oppgaveruten ligner oppgaveruten Enkelt
søk i Office, bruker du den til å søke etter medieutklipp, ikke dokumenter. Du
kan søke etter mediefiler på grunnlag av beskrivende stikkord, filnavn, filformat
og utklippssamlinger.
Microsoft Clip Organizer Du finner denne koblingen nederst i oppgaveruten
Sett inn utklipp. Du bruker den til å åpne hovedvinduet for Clip Organizer. Du
kan bruke Clip Organizer til å bla gjennom utklippssamlinger, legge til utklipp
eller katalogisere utklipp slik det passer deg. Du kan for eksempel opprette en
samling hvor du kan gruppere utklippene du bruker oftest, eller du kan la Clip
Organizer legge til og katalogisere mediefiler på harddisken automatisk.
Clip Organizer Online Hvis du har en åpen kobling til Internett, vil resultatet
av et søk etter utklipp automatisk inneholde filer fra Microsofts webområde. Du
kan også besøke området selv ved å klikke koblingen nederst i oppgaveruten.
Microsoft Office Online Hvis du har en Internett-tilkobling, kan du bruke
verktøyene på Office på World Wide Web til å kjøpe en rekke utklippsrelaterte
alternativer.
Søke etter utklipp
Ved hjelp av oppgaveruten Sett inn utklipp kan du raskt og enkelt finne frem til
fotografier, tegninger, lydeffekter, musikk, videoklipp og andre mediefiler - også
kalt utklipp - som du kan bruke i Microsoft Office-dokumenter.
Du kan søke etter utklipp ved å skrive inn stikkord eller uttrykk på vanlig,
dagligdags språk - for eksempel "bygninger" eller "folk i arbeid". Hvis du finner
et utklipp som er i nærheten av det du er ute etter, kan du søke etter flere utklipp
på grunnlag av lignende artistisk stil.
Hvis du vil innskrenke søket, kan du angi hvilke utklippssamlinger du vil søke i
eller ikke søke i, eller du kan velge å søke etter bare en bestemt type mediefiler.

Søkeresultater
Så snart du setter i gang et søk, vil det settes inn miniatyrer av tegninger,
fotografier, lyder og andre mediefiler på en liste i oppgaveruten Sett inn
utklipp.
Hvis et utklipp ikke er installert på datamaskinen du arbeider på, vil det vises et
ikon nederst til venstre i miniatyren som angir hvor du kan finne utklippet.
Ikon

Plassering av utklipp
CD-ROM eller DVD
Webområde for Microsoft Clip Organizer
Webområde for Microsoft-leverandør (gratis)
Webområde for Microsoft-partner (tilgjengelig for kjøp)
Ikke tilgjengelig

Hvis et utklipp er et animert GIF-bilde, vil du se dette ikonet nederst til høyre i
miniatyren:
Søketips
Du kan bruke helt vanlig språk til å beskrive det utklippet du er ute etter.
Retningslinjene nedenfor kan være nyttige når du skal finjustere stikkordsøk.
Skriv dette stikkordet
Hvis du vil finne
bil
Utklipp som har "bil" som nøyaktig angitt stikkord
blå bil
Utklipp med søkestikkordene "blå" og "bil"
"blå bil"
Utklipp med søkeuttrykket "blå bil"
blå, bil
Utklipp med søkestikkordet "blå" eller "bil"
Du kan også søke ved å angi filnavnet på medieutklippet du vil bruke. Hvis du
ikke vet hva det nøyaktige filnavnet er, kan du bruke jokertegn for ett eller flere
av tegnene i filnavnet.
Bruk stjernetegnet (*) for null eller flere tegn i et filnavn. Du kan for
eksempel skrive inn bil*.jpg for å finne filnavn som "billig.jpg" eller
"bilverksted.jpg".

Bruk spørsmålstegnet (?) for ett enkelt tegn i et filnavn. Du kan for
eksempel skrive bil?.jpg for å finne filnavn som "bil1.jpg" eller "bil2.jpg",
men ikke "billig.jpg".
Vinduet Microsoft Clip Organizer
Hvis du ikke finner det du trenger ved hjelp av oppgaveruten Sett inn utklipp,
kan du åpne hovedvinduet for Clip Organizer, der du kan se gjennom ordnede
samlinger med medieklipp. Utklippene i Clip Organizer er sortert i samlinger,
for eksempel inneholder Office-samlinger mediefiler som følger med som en
del av Microsoft Office.
Clip Organizer har sitt eget hjelpesystem hvor du kan finne informasjon om for
eksempel hvordan du kan ordne dine egne utklipp i samlinger, hvordan du
tilordner stikkord slik at det blir enklere å søke etter utklippene, og hvordan du
arbeider med Clip Organizer ved hjelp av hurtigtaster.

Figurer
Om figurer
Figurer kan skaleres, roteres, vendes, farges og kombineres i sammensatte
figurer. Mange av dem har justeringshåndtak som du kan bruke til å endre den
mest særpregede egenskapen ved figuren - for eksempel til å endre størrelsen på
hodet på en pil.
Autofigurene som er tilgjengelige på tegneverktøylinjen , er delt inn i flere
figurkategorier: linjer, koblinger, grunnfigurer, elementer i flytskjemaer, stjerner
og bannere og bildeforklaringer. I Clip Organizer finner du enda flere figurer.
Du kan legge til tekst i figurer. Teksten du legger til, blir en del av figuren, slik at
hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten med den.
Tekstbokser kan behandles som figurer. De kan formateres akkurat som figurer
på flere måter, for eksempel med å legge til farge, fyll og kantlinjer.
Plassere tekst i figurer
Enkelte figurtyper kan inneholde tilknyttet tekst. Dette gjelder de fleste

autofigurer (unntatt linjer, koblingslinjer og frihåndsformer), tekstbokser og
WordArt-objekter.
Når du skriver rett inn i en autofigur eller tekstboks, blir teksten knyttet til
figuren, slik at du kan:
Justere og plassere teksten i figuren
Få teksten til å brytes etter figuren eller plassere den øverst, nederst eller
midt i figuren
Endre margene mellom teksten og kanten på figuren
Endre størrelse på figuren slik at teksten passer nøyaktig inn
Hvis figuren er et WordArt-objekt, kan du lage skyggelagt, forskjøvet, rotert
eller strukket tekst i tillegg til tekst som er tilpasset forhåndsdefinerte figurer.
Tekst i WordArt-objekter brytes ikke og trenger ingen marginnstillinger, fordi
teksten er et objekt.
Tekstskygge og 3D-effekter
Avhengig av hvilken effekt du vil bruke, kan du skyggelegge tekst eller sette den
i relieff på tre forskjellige måter:
Legge til en skygge eller relieffeffekt direkte på teksten. Når du bruker
denne metoden, kan du ikke endre slike egenskaper som for eksempel farge
eller forskyvning for skyggen.
Legge til en skygge eller relieffeffekt på et objekt som inneholder tekst, og
som ikke inneholder fyll. Med denne metoden får teksten samme
skyggeinnstillinger som objektet, og du kan styre og endre skyggens
egenskaper.
Sette inn et WordArt-objekt, det vil si et tegnet objekt som inneholder
spesielle teksteffekter som for eksempel skygge og perspektiv.

Skygge direkte på tekst
Skygge i en tekstboks (objekt uten fyll)
Skygge i et WordArt-objekt
Koblingslinjer
Det finnes tre typer koblingslinjer: rette linjer, linjer i vinkel og linjer i bue.

Når du har valgt en autofigur-koblingslinje, vises blå koblingspunkter på
objektene etter hvert som du beveger musepekeren over dem. Disse punktene
viser hvor du kan koble til en koblingslinje.

Når du flytter om på objekter som er koblet sammen med en koblingslinje, vil
koblingslinjene forbli koblet til objektene og flyttes sammen med dem. Hvis du
flytter den ene enden av en koblingslinje, låses den opp eller kobles fra objektet.
Du kan deretter låse den til et annet koblingspunkt på samme objekt eller på et
annet objekt. Når koblingslinjen låses til et koblingspunkt, forblir linjen koblet
til objektene, uansett hvordan hvert av objektene blir flyttet.

Låst koblingslinje
Ulåst koblingslinje
Når du har flyttet om på sammenkoblede objekter, kan det hende at enkelte
koblingslinjer må omdirigeres slik at koblingene blir mer direkte eller for å
unngå at linjene krysser over objekter.

Endre tegnede objekter eller grafikk
Endre størrelse på eller beskjære et objekt
Du kan endre størrelsen på et bilde på to måter - ved å skalere det eller ved å
beskjære det.
Når du skalerer, endres dimensjonene i bildet ved at det strekkes eller trykkes
sammen.

Når du beskjærer et bilde, reduseres størrelsen på bildet ved at den vannrette
eller loddrette kanten av bildet fjernes. Beskjæring brukes ofte til å skjule eller
klippe bort en del av et bilde, enten for å gi bedre fokus eller for å fjerne
uønskede elementer i bildet.

Du kan også utføre omvendt beskjæring, slik at det legges til en kant rundt
bildet.
Du kan alltid gjenopprette et skalert eller beskåret bilde til sin opprinnelige
størrelse. Hvis du er sikker på at du ikke vil gjenopprette bildet, kan du bruke
funksjonen Komprimer bilder til å slette de avskårne delene av bildet fra filen
permanent.

Gjennomsiktige områder
I utskrift får gjennomsiktige områder i bilder samme farge som papiret de
skrives ut på. I bilder som vises elektronisk, for eksempel på websider, får
gjennomsiktige områder samme farge som bakgrunnen. Metafiler som er bygd
opp av figurer, inneholder vanligvis gjennomsiktige områder.
Selv om du ikke kan endre gjennomsiktigheten i et animert GIF-bilde ved hjelp
av bildeverktøylinjen, kan du gjøre slike endringer i et redigeringsprogram for
animert GIF og deretter sette inn filen.
Stablede objekter
Objekter stables automatisk i hvert sitt lag etter hvert som du legger dem til. Du
ser rekkefølgen i stabelen når objekter overlapper hverandre: Det øverste
objektet dekker over en del av objektet eller objektene under det.

Du kan flytte enkeltobjekter eller grupper med objekter i en stabel. Du kan for
eksempel flytte objekter ett trinn om gangen oppover eller nedover i en stabel,
eller du kan flytte dem helt øverst eller helt nederst i stabelen i én operasjon. Du
kan bruke overlappende objekter i en tegning til å oppnå forskjellige effekter.
Gruppere og dele opp grupper med objekter
Når du grupperer objekter, setter du dem sammen slik at du kan arbeide med
dem som om de var ett enkelt objekt. Du kan vende, rotere, endre størrelse på og
skalere alle objektene i en gruppe som én samlet enhet. Du kan også endre
attributtene samlet for alle objektene i en gruppe. Du kan for eksempel endre
fyllfargen og legge til en skygge på alle objektene i gruppen, eller du kan merke
ett element i gruppen og bruke et attributt på det uten å måtte dele opp gruppen.
Du kan også opprette grupper innenfor grupper. Dette kan være nyttig i
komplekse tegninger.

Du kan dele opp en objektgruppe når som helst og deretter gruppere den på nytt
på et senere tidspunkt.

Grafiske Excel-programmer
Bruke grafikk som dataindikatorer
Du kan legge til grafiske objekter i innebygde diagrammer og diagramark, og du
kan også bruke grafikk som dataindikatorer.

Bruke grafikk som hyperkoblinger
Du kan gjøre grafikk og knapper om til hopp ved å bruke dem som
hyperkoblinger. Når du klikker grafikken, hopper du til et angitt sted i det
gjeldende dokumentet eller den gjeldende websiden, til en annen Microsoft
Excel-arbeidsbok eller webside eller til en fil som ble lagd i et annet program.
Du kan for eksempel sette inn en grafikk som representerer din bedrifts
aksjesymbol, og deretter bruke det som en hyperkobling for å gå til en side som
inneholder bedriftens gjeldende aksjepriser.

Hyperkoblet grafikk
Bruke makroer med grafikk
Du kan tilordne en makro, det vil si et automatisert Visual Basic for
Applications-program, til å kjøre når du klikker en grafikk eller en knapp. Du
kan til og med bruke grafikk i regneark for å lage et integrert

arbeidsbokgrensesnitt for det automatiserte programmet. Du kan for eksempel
lage en grafikk som representerer en kalkulator og tilordne en makro til den som
finner og viser det nåværende månedsbudsjettet for bedriften.

Grafikk tilordnet en makro
Lage bilder av celler, diagrammer og andre objekter
Du kan lage bilder av regnearkdata, diagrammer og andre objekter og bruke dem
som illustrasjoner i et regneark eller i et dokument som er laget i et annet
program. Du kan endre størrelse på, flytte og endre et bilde akkurat som et tegnet
objekt.
Du kan også lage et koblet bilde av regnearkdata slik at bildet kan oppdateres når
kildedataene oppdateres.

Vis alt

Grafikkfiltyper som Excel kan bruke
Du kan sette inn mange populære grafikkfilformater i arbeidsboken, enten
direkte eller ved hjelp av egne grafikkfiltre. Du trenger ikke å ha et eget
grafikkfilter installert hvis du vil sette inn følgende grafikkfilformater: Utvidet
metafil (EMF), Joint Photographic Experts Group (JPG), Portable Network
Graphics (PNG), Microsoft Windows-punktgrafikk (BM, LE, DB), Graphics
Interchange Format (GIF) og Windows metafil-grafikk (WMF). Du må
imidlertid ha et grafikkfilter installert hvis du vil sette inn noen av de andre
grafikkfilformatene som er oppgitt senere i denne listen. Hvis du ikke installerte
filteret da du installerte Microsoft Excel, kan du legge inn grafikkfilteret.
Obs! Filtre for følgende grafikkfilformater er bare tilgjengelige hvis du har
installert Microsoft Office: Computer Graphics Metafile (CGM), Utvidet metafil
(EMF), Kodak Photo CD (PCD), Windows-punktgrafikk (BMP, RLE, DIB),
Windows metafil (WMF) og WordPerfect Graphics (WPG).
Computer Graphics Metafile, grafikkfilter
Grafikkfilteret for Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) har støtte for
versjon 1 av CGM 1992. Filteret kan håndtere alle tre koder, tolke og gi støtte
for alle elementer og håndtere alle gyldige CGM-grafikkfiler på riktig måte.
Grafikkfilteret for Computer Graphics Metafile har full støtte for de store
bransjeprofilene hos ATA (Air Transport Association) og CALS (Continuous
Acquisition and Life Cycle Support). Filteret er godkjent som ATA-kompatibelt
og CALS-kompatibelt etter tester administrert av det amerikanske National
Institute of Standards and Technology (NIST).
Hvis du installerer filteret under programinstallasjonen, installeres følgende filer:
Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg og Cgmimp32.hlp.
Dette filteret har følgende begrensning: Det har ikke støtte for CGM 1992
versjon 2, 3 og 4.
CorelDRAW, grafikkfilter

CorelDRAW-grafikkfilteret (Cdrimp32.flt) har støtte for CDR-, CDT-, CMX- og
PAT-filer fra CorelDRAW 3.0 til og med 9.0.
Filteret har følgende begrensninger:
Object- og PostScript-teksturfyll erstattes med heldekkende, grått fyll.
Graderte fyll deles inn i ensfargede striper.
Filteret har ikke støtte for:
CorelDRAW-innstillinger, for eksempel sidestørrelse og -retning,
enheter, rutenett og støttelinjer.
Linser og effektklipp (powerclips)
Sider, lag og grupper
OLE-objekter
Rotert punktgrafikk
Vektorfyll
Avsnittstekst over flere områder
Encapsulated PostScript (EPS), grafikkfilter
Grafikkfilteret i Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) støtter Adobe
Systems Encapsulated PostScript Specification-versjonene 3.0 og tidligere.
Filteret støtter EPS-bilder i Tagged Image File Format (TIFF) og Windowsmetafil (WMF) innebygde forhåndsvisninger.
Hvis en EPS-grafikkfil inneholder forhåndsvisning av en innebygd TIFF- eller
Windows-metafil, vises en representasjon av bildet på skjermen. Kvaliteten på
forhåndsvisningen avhenger av oppløsningen til TIFF- eller Windowsmetafilbildet som var innebygd i EPS-filen da det ble laget. Lav, middels og høy
oppløsning er vanligvis tilgjengelig når du oppretter en EPS-fil. Jo høyere
oppløsning for bildet i forhåndsvisningen, jo større vil EPS-filen være. Siden
forhåndsvisninger hovedsakelig brukes til å plassere bildene på siden, er
oppløsningen vanligvis lav. En forhåndsvisning med høy oppløsning er ikke
nødvendig siden den blir slettet når EPS-filen skrives ut på en PostScript-skriver.
Hvis EPS-grafikken du importerer, ikke inneholder en innebygd TIFF- eller
Windows Metafile-forhåndsvisning, vises en melding i stedet for en
forhåndsvisning av grafikken i arbeidsboken. Grafikken blir imidlertid skrevet ut
korrekt på en PostScript-skriver. Hvis du skriver ut EPS-grafikk på noe annet
enn en PostScript-skriver, skrives bildet ut slik det vises på skjermen i

forhåndsvisningen.
EPS-grafikk er laget for å skrives ut på en PostScript-skriver.
Utvidet metafil (EMF)
Grafikkfilteret for utvidet metafil (Emfimp32.flt) konverterer utvidede metafiler
(EMF) til Windows-metafiler (WMF). Du må ha installert filteret for utvidet
metafil hvis du vil sette en EMF-fil inn i en Microsoft Excel-arbeidsbok som et
Clip Organizer-objekt eller som et Microsoft Photo Editor-objekt. Du kan
imidlertid sette en EMF-fil direkte inn i en Microsoft Excel-arbeidsbok, uten å
bruke Windows-metafilfilter.
Obs! Enhanced Metafile-grafikkfilteret er bare tilgjengelig hvis du har installert
Microsoft Office.
Graphics Interchange Format -filter(.gif)
Filteret for Graphics Interchange Format (Gifimp32.flt) støtter
filformatversjonene GIF87a (inkludert interlacing) og GIF89a (inkludert
interlacing og gjennomsiktighet).
Du trenger ikke GIF-filteret til å importere og eksportere GIF-filer, og heller
ikke til å lagre en arbeidsbok som inneholder GIF-bilder som en webside (*.htm
eller *.html). Du må ha GIF-filteret installert for å importere og eksportere GIFbilder til Clip Organizer, og for å importere bilder til Microsoft Photo Editor. Du
må også ha GIF-filteret installert for å eksportere et enkelt diagram til en GIF-fil
ved hjelp av Microsoft Visual Basic for Applications.
Du trenger ikke GIF-filteret for å sette inn animerte GIF-bilder i Excelarbeidsbøker. Når du lagrer en arbeidsbok som inneholder et animert GIF-bilde
som en webside, vil animasjonen beholdes. Det er noen redigeringsfunksjoner du
ikke kan utføre, for eksempel å beskjære eller endre fyllet, rammen eller
skyggen, på et animert GIF-bilde. Foreta disse endringene i et
redigeringsprogram for animerte GIF-filer, og sett deretter filen inn på nytt.
GIF-filteret importerer bare det første bildet i en GIF-fil som inneholder flere
bilder.

Fil i JPEG File Interchange Format
JPEG-grafikkfilteret (Joint Photographic Experts Group, Jpegim32.flt) støtter
versjon 6.0 av JPEG-filutvekslingsformatet (JFIF). Du må ha installert JPEGfilteret hvis du vil sette en JPG-fil inn i en Microsoft Excel-arbeidsbok som et
Clip Organizer-objekt eller som et Microsoft Photo Editor-objekt. JPEG-filteret
brukes også ved eksport av ett enkelt diagram til en JPEG-fil ved hjelp av
Microsoft Visual Basic for Applications. Du kan imidlertid sette en JPG-fil
direkte inn i en Microsoft Excel-arbeidsbok, uten å bruke JPEG-filteret.
Filteret støtter ikke JPEG Tagged Interchange Format (JTIF)-filer.
Macintosh PICT (PCT), grafikkfilter
Grafikkfilteret for Macintosh PICT (Pictim32.flt) brukes til å importere PICTgrafikk fra Macintosh. Gi Macintosh PICT-filene nytt navn med filtypen PCT
når du kopierer dem til en datamaskin med Microsoft Windows, slik at Microsoft
Office for Windows kan kjenne igjen filene som PICT-grafikk. Hvis du for
eksempel har en grafikkfil med navnet Hyene på Macintosh-maskinen, bør du gi
filen navnet Hyene.pct før du setter den inn i en fil for Windows.
Tagged Image File Format (TIFF), grafikkfilter
Grafikkfilteret (Tiffimn32.flt) i Tagged Image File Format (TIFF) støtter alle
bildetyper og komprimeringer som er tilpasset TIFF Specification Revision 5.0
og 6.0, Part1: Baseline TIFF. Disse typene omfatter monokrome bilder,
gråtonebilder, palettfargebilder og RGB Full Color-bilder. Filteret håndterer en
enkel 8-biters alfakanal som er lagret med et RGB Full Color-bilde, korrekt.
TIFF-filteret støtter også TIFF Extension for CMYK-bilder.
Bare det første bildet i en TIFF-fil med flere bilder (underfiler), blir importert.
Punktgrafikkfiler for Windows (BMP, RLE, DIB)
Grafikkfilteret i Windows-punktgrafikk (Bmpimp32.flt) støtter Windows- og
OS/2-punktgrafikk, samt Run Length Encoded (RLE)-punktgrafikk og
enhetsuavhengig (DIB) punktgrafikk. Du må ha installert Windowspunktgrafikkfilteret hvis du vil sette inn en punktgrafikkfil i en Microsoft Excel-

arbeidsbok som et Clip Organizer-objekt eller som et Photo Editor-objekt. Du
kan imidlertid sette en punktgrafikkfil direkte inn i en Microsoft Excelarbeidsbok, uten å bruke Windows-punktgrafikkfilteret.
Obs! Windows-punktgrafikkfilteret er bare tilgjengelig hvis du har installert
Microsoft Office.
Windows-metafil (WMF)
Grafikkfilteret for Windows-metafiler (Wmfimp32.flt) støtter Windowsmetafilformatet. Du må ha installert Windows-metafilfilteret hvis du vil sette en
Windows-metafil inn i en Microsoft Excel-arbeidsbok som et Clip Organizerobjekt. Du kan imidlertid sette en Windows-metafil direkte inn i en Microsoft
Excel-arbeidsbok, uten å bruke Windows-metafilfilteret.
Obs! Windows-metafil-grafikkfilteret er bare tilgjengelig hvis du har installert
Microsoft Office.
WordPerfect Graphics (WPG), importfilter
Importfilteret for WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) har støtte for
WordPerfect Graphics versjon 1.0, 1.0e og 2.0, som tilsvarer WordPerfect
versjon 6.x og tidligere. For WPG-bilder som er opprettet i DrawPerfect, gjelder
det at størrelsen på bilderammen tilsvarer størrelsen på skjermen.
Filteret har følgende begrensninger:
PostScript-informasjon går tapt i Encapsulated PostScript-bilder som er
innebygd i WordPerfect Graphics-filer.
Det er mulig at WordPerfect Graphics-filer med store, innebygde
punktgrafikkbilder ikke vises riktig på datamaskiner med skjermdrivere i
Mach-serien fra ATI. Hvis du tror du har dette problemet, kan du prøve å
kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Windows og bytte
skjermdriver til 8514/a-driverne som følger med Windows.
Hanako (JSH, JAH, JBH), grafikkfilter
Hanako-grafikkfilteret brukes til den japanske språkversjonen av Microsoft
Office 2003.

Hanako-grafikkfilteret (Jshimp.flt, Jahimp.flt, and Jbhimp.flt) har støtte for og
konverterer JSH- og JBH-filer fra Hanako 2.0 og 3.0 til Microsoft Windows
metafilformat.
Filteret har følgende begrensninger:
Bildedata vil bli slettet når filene åpnes.
Det kan ta lang tid å konvertere filer med store mengder data, eller det kan
hende at de ikke kan konverteres. Hvis dette skjer, kan du slette alle
unødvendige data eller objekter, eller du kan dele opp filen i flere mindre
filer. Deretter kan du prøve å åpne filen eller filene på nytt.
Kompleks tekstformatering eller bildeegenskaper som ikke kan uttrykkes i
Windows metafilformat, vil bli slettet eller forenklet når filen åpnes. Dette
kan påvirke justeringen av tekst og bilder.
Andre grafikkfiltere
Fra Webområdet for Microsoft Office kan du laste ned andre grafikkfiltre som
gjør det mulig å sette inn mange populære grafikkfilformater i dokumenter. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du gå til Webområdet for Microsoft Office.
Du kan også gå til webområdet for Microsoft Office når som helst ved å velge
Microsoft Office Online på Hjelp-menyen.

Vise eller skjule tegneverktøylinjen
Klikk Tegning

.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med tegnede
objekter og bilder
Importere
Jeg får ikke til å importere et bilde.
Det kan hende at du ikke har det riktige grafikkfilteret installert i rett mappe,
eller at filteret er skadet. Grafikkfiltre lagres som filer i mappen
C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Grphflt. Bla gjennom til denne
mappen og gi nytt navn til riktig filterfil med filtype FLT. Deretter utfører du en
Finn og reparer-installasjon av Microsoft Office.
Hvordan?
1. Velg Finn og reparer på Hjelp-menyen.
Hvis du vil gjenopprette programsnarveier på Start-menyen i Windows, må
du merke av i boksen for Gjenopprett snarveiene mine under
reparasjonen.
2. Klikk Start.
Merknader
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office-programmer som er eldre
enn Office 2000.
Denne prosedyren finner og reparerer problemer, for eksempel manglende
filer og registerinnstillinger som er tilknyttet alle installerte Microsoft
Office-programmer. Den vil ikke reparere personlige filer, for eksempel
regneark eller dokumenter.
HvisFinn og reparer-kommandoen ikke løser problemet, kan det hende at
du må installere Microsoft Office på nytt.

Utseende
Linjene i tegningen er hakkete.
Prøv følgende:
Buede linjer og rette linjer som ikke er fullstendig loddrette eller vannrette,
vil ha en viss grad av ujevnhet på skjermen. Kurvene vil være jevne når de
skrives ut.
Kurve
og denne frihåndsformen:
gir tegningen et jevnere utseende
enn denne frihåndsformen: .
Klikk Autofigurer på tegneverktøylinjen , klikk Linjer
deretter Kurve
eller Frihåndsform .

, og klikk

Hvis du vil se tegningen mer detaljert, øker du forstørrelsesnivået i Zoom
til 200 prosent.
Hvis du vil ha mer kontroll når du tegner, endrer du museinnstillingene til
laveste pekerhastighet i Kontrollpaneli Microsoft Windows.
Juster formen på frihåndsformer for å få dem til å se jevnere ut.
1. Øk forstørrelsesnivået i Zoom
til 200 prosent.
2. Klikk formen, klikk Rediger punkt på Tegne-menyen, og dra deretter
et av ytterpunktene.
Du kan jevne ut frihåndsformer ved å fjerne individuelle ytterpunkter.
Klikk formen, klikk Rediger punkt på Tegne-menyen, pek på ytterpunktet
du vil slette, og trykk deretter CTRL mens du klikker ytterpunktet.
Jeg får ikke til å endre størrelse på et objekt.
Enten er alternativet Endre objektet slik at det passer til teksten eller Lås
størrelsesforhold valgt. Merk objektet og gjør deretter ett av følgende:
Velg Autofigur ellerTekstboks på Format-menyen, og velg deretter
kategorien Tekstboks. Fjern merket for Endre autofiguren slik at den
passer til teksten.
Velg kommandoen for objekttypen du merket, på Format-menyen, for

eksempel, Autofigur eller Bilde. Klikk kategorien Størrelse, og fjern
deretter merket for Lås størrelsesforhold.
Fargene inne i objektene er ikke jevne.
Hvis skjermen bare kan vise 16 farger, kan det hende at fargene ikke ser jevne ut.
Objekter vises best på skjermer som har mer enn 256 farger.
Jeg får ikke til å gjøre et område gjennomsiktig.
Det kan hende at det er vanskelig å se den gjennomsiktige effekten på et
fotografi eller bilde. Fargen du velger, vil kanskje bare virke på et svært lite
område. Det som kan virke som én farge, for eksempel blå himmel, kan faktisk
være en rekke svake fargekombinasjoner.
Jeg får ikke til å rotere eller vende teksten i en tegning.
I Microsoft Excel flyttes tekst som er knyttet til en Autofigur, når figuren flyttes.
Du roterer eller vender imidlertid ikke teksten, for eksempel dreier den en vinkel
eller vender den opp-ned, ved å rotere eller vende figuren. Hvis du vil endre
plasseringen av tekst inne i en figur, klikker du rammen rundt figuren og velger
Autofigur på Format-menyen. Deretter velger du alternativene du vil ha, i
kategoriene Justering og Marger.

Justere og ordne
Frihåndsformene jeg tegnet, justeres ikke jevnt.
I stedet for å bruke kommandoen Juster eller fordel (tegneverktøylinjen,
Tegne-menyen), prøver du å justere objektene ved å flytte dem.
Hold nede CTRL og trykk piltastene for å finjustere frihåndsformen i 1piksel intervaller.
Hvis kommandoen Fest til rutenett (tegneverktøylinjen, Tegne-menyen)
er valgt, kan du slå den av midlertidig ved å trykke ALT mens du drar en
frihåndsform.
Jeg justerte tegnede objekter, og nå ligger de oppå hverandre.
Avhengig av hvilke justeringsalternativer du velger, flyttes objekter rett opp,
ned, til venstre eller til høyre. Dette kan føre til at de dekker et objekt som
allerede er der. Du kan oppheve justeringen med kommandoen Angre på
Rediger-menyen og deretter flytte de tegnede objektene til et annet sted før du
justerer dem.
Elementer på Juster eller fordel-menyen er nedtonet, og jeg får ikke til å
merke dem.
Du må merke minst to tegnede objekter før justeringsalternativene blir
tilgjengelige, og minst tre objekter før fordelingsalternativene blir tilgjengelige.
Jeg får ikke til å rotere et grafisk bilde.
Det er bare tegnede objekter som kan vendes eller roteres. Hvis du kan
konvertere et objekt til et tegnet objekt ved å dele opp gruppen og deretter
gruppere på nytt, kan du vende eller rotere objektet. Du kan ikke konvertere
punktgrafikk til et tegnet objekt.
Hvis du vil konvertere et objekt, merker du det og velger Del opp gruppe
på Tegne-menyen (tegneverktøylinjen ). Deretter velger duGrupper.
Hvis du ikke kan konvertere objektet, åpner du det i et annet tegneprogram,
roterer det der og lagrer det. Når du åpner det på nytt i Microsoft Excel, vil

det vises rotert.

Tegne
Det er vanskelig å kontrollere frihåndstegning.
Prøv å øke forstørrelsesnivået i Zoom-boksen. Det er lettere å tegne detaljer
med 200 prosent.
Bruk dette frihåndsverktøyet:
i stedet for dette frihåndsverktøyet: .
Forsøk å stille inn musen på den laveste pekerhastigheten som er
tilgjengelig i Kontrollpanel i Windows. Du har bedre kontroll når du tegner
ved lav hastighet.
Du kan justere formene på frihåndsformer for å få dem til å se jevnere ut.

Redigere
Jeg får ikke til å endre fargen i enkelte deler av et bilde.
Hvis bildet er tegnet (vektorbasert), merker du bildet og klikker Endre
fargene i bildet
på bildeverktøylinjen.
Hvis bildet er et utklipp, prøver du å dele opp bildet, og deretter bruker du
tegneverktøyene til å forandre på fargene.
Jeg får ikke til å dele opp et importert bilde.
Bildet er av typen punktgrafikk, som ikke kan deles opp og konverteres til et
tegnet objekt.
Du kan endre bildet i et bilderedigeringsprogram og deretter sette det inn i
arbeidet.
Jeg får ikke til å forandre et animert GIF-bilde.
Du kan ikke beskjære eller endre fyllet, kantlinjene, skyggen eller
gjennomsiktigheten på et animert GIF-bilde ved å bruke bildeverktøylinjen,
tegneverktøylinjen eller dialogboksen Formater bilde. Gjør disse endringene i
et redigeringsprogram for animert GIF, og sett deretter inn filen på nytt.

Flytte og merke
Kommandoene Autofigur, Tekstboks, Bilde, WordArt eller Objekt er ikke
tilgjengelig på Format-menyen.
Kommandoene Autofigur, Tekstboks, Bilde, WordArt og Objekt er bare
tilgjengelige hvis du først har merket et tegnet objekt, en tekstboks, importert
grafikk, teksteffekt, et bilde eller et annet objekt du vil formatere.
Jeg delte opp en gruppe tegnede objekter og får ikke til å gruppere dem på
nytt.
Hvis du arbeider med flere grupper tegnede objekter, må du passe på å velge et
tegnet objekt i gruppen du vil gruppere på nytt. Hvis du lukker Microsoft Excel
og senere vil gruppere objektene på nytt, merker du objektene ved å holde nede
SKIFT mens du klikker hvert objekt, og deretter velger du Grupper på Tegnemenyen (tegneverktøylinjen ).
Når jeg velger et tegnet objekt for å flytte eller redigere det, kjøres en makro.
En makro er tilordnet til å kjøre når du velger tegnet objekt eller grafikk. Hvis du
vil merke objektet uten å kjøre makroen, gjør du ett av følgende:
Høyreklikk objektet for å merke det og vise en hurtigmeny.
Velg Merk objekterpå tegneverktøylinjen , og dra deretter rundt
objektet for å merke det.
Når jeg prøver å flytte et tegnet objekt, endres størrelsen på objektet.
Hvis du vil flytte en autofigur som det ikke er knyttet tekst til, drar du
figuren eller rammen for figuren, men ikke et skaleringshåndtak eller
justeringshåndtaket. Hvis det er knyttet tekst til autofiguren, eller hvis den
ikke har noe fyll (hvis det for eksempel bare er omrisset som vises), drar du
rammen. Hvis du klikker figuren som det er knyttet tekst til, merker du
teksten.
Hvis du vil endre størrelsen på en merket autofigur, drar du et av
skaleringshåndtakene eller justeringshåndtaket. Hvis du drar midten av eller

rammen på en figur, merker du tekst i figuren eller flytter figuren i stedet
for å endre størrelsen på den.
Jeg la til et tegnet objekt eller grafikk i det innebygde diagrammet, men det
flytter seg ikke når jeg beveger diagrammet.
Du må merke det innebygde diagrammet før du legger til en figur eller grafikk,
ellers blir figuren eller grafikken lagt til i regnearket i stedet for diagrammet.
Velg først det innebygde diagrammet, velg kommandoen du vil bruke på
tegneverktøylinjen, og velg deretter diagrammet.
Tegnede objekter og importert grafikk blir ikke sortert med de underliggende
cellene.
Størrelse og plassering Objektene kan ikke være høyere enn raden eller
bredere enn kolonnen du vil sortere. Hvis du for eksempel vil flytte rader av
celler, kan ikke objektene være høyere enn en enkelt rad. Hvis du vil flytte rader
fra venstre mot høyre, kan ikke objektene være bredere enn en enkelt kolonne.
Hvis det er nødvendig, justerer du radhøyden eller kolonnebredden før du
sorterer dataene.
Når du merker celleområdet du vil sortere, sørger du for å inkludere alle deler av
objektet i det merkede området. Hvis et objekt for eksempel strekker seg utover
en tom rad eller kolonne utenfor de utfylte cellene du vil sortere, inkluderer du
en tom rad eller kolonne i det merkede området.
Innstillinger Innstillingene for objektet kan ha blitt endret slik at objektet ikke
flyttes når du flytter cellene. Hvis du vil angi innstillinger for objektet slik at det
kan sorteres sammen med cellene, klikker du Merk objekter
på
tegneverktøylinjen , og deretter drar du rundt objektene som du vil endre. Velg
Autofigur, Bilde, Tekstboks, WordArt, Kontroll eller Objekt på Formatmenyen, og velg deretter Flytt, men ikke juster størrelse med cellene i
kategorien Egenskaper.

Skrive ut
Jeg får ikke til å skrive ut autofigurer eller objekter som er kopiert eller
importert fra andre programmer.
1. Høyreklikk objektet du vil skrive ut.
Hvis det er knyttet tekst til en autofigur, eller hvis autofiguren mangler fyll
(Hvis det for eksempel bare vises figurens disposisjon), høyreklikker du
autofigurens kantlinje.
2. Velg Formater objekttype på hurtigmenyen og velg deretter kategorien
Egenskaper.
3. Merk av for Skriv ut objekt.
Obs! Hvis objektet du vil skrive ut, er en ActiveX-kontroll, må du vise
kontrollverktøykassen og endre kontrollegenskapene i utformingsmodus.

Vis alt

Opprette bilder fra celler, et diagram
eller et objekt
1. Fjerne støttelinjer hvis du ikke vil de skal vises i bildet.
Hvordan?
Velg Alternativer på Verktøy-menyen, velg kategorien Vis og fjern
deretter merket for Støttelinjer.
2. Merk cellene i regnearket eller diagramarket, eller klikk diagrammet eller
objektet du vil kopiere som bilde.
3. Hold nede SKIFT og velg Kopier bilde på Rediger-menyen.
4. For beste mulige bildekvalitet, pass på at det er merket av for Som vist på
skjermen og Bilde, og velg OK.
Obs! Et element som blir kopiert ved hjelp av alternativeneSom vist på
skjermen og Bilde, blir limt inn i full størrelse for å beholde
bildekvaliteten. Hvis du for eksempel skalerer et regneark til 75%, så vil et
element du kopierer inn se større ut når det limes, fordi det limes inn i
opprinnelig størrelse. Visningen av noen elementer i diagrammer kan også
bli påvirket, som for eksempel tekst ved loddrette i motsetning til
vinkelrette akser.
5. Klikk regnearket eller et annet dokument der du vil lime inn bildet.
6. Velg Lim inn .
Du kan bruke bildeverktøylinjen til å endre bildet.
Tips!
Hvis du vil lime inn informasjon du har kopiert fra et annet program som et bilde
i Microsoft Excel, holder du nede SKIFT og velger Lim inn bilde eller Lim inn
bildekobling på Rediger-menyen.

Vis alt

Slette et bilde eller en figur
1. Merk autofiguren eller grafikkobjektet du vil slette.
2. Trykk DEL.

Vise eller skjule tegnede objekter eller
bilder
Du kan skjule tegnede objekter og grafikk hvis du vil øke hastigheten på
utskrifter eller skjermrullingen.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Hvis du vil vise eller skjule de tegnede objektene og grafikken, velger du
Vis alle eller Skjul alt under Objekter.
Obs! Hvis du bare vil skrive ut objektene i regnearket, velger du Vis
plassholdere.

Vis alt

Legge til eller formatere en
objektramme
Legge til en objektramme
1. Merk objektet du vil legge til en ramme for.
2. Når du skal legge til en ramme, gjør du ett av følgende:
Hvis du vil legge til en heltrukken kantlinje, klikker du Linjestil
på
tegneverktøylinjen. Deretter velger du stilen du vil bruke.
Hvis du vil legge til en stiplet kantlinje, klikker du Strekstil
og
deretter stilen du vil bruke.
Formatere en objektramme
1. Merk objektet du vil endre.
2. Gjør ett av følgende:
Endre farge på en objektramme
1. Klikk pilen ved siden av Linjefarge
på tegneverktøylinjen.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil endre til standardfargen, velger du Automatisk.
Hvis du vil endre til en annen farge, velger du en av fargene
under Automatisk.
Hvis du vil endre til en farge som ikke vises, velger du Flere
linjefarger. Velg en farge under kategorien Standard, eller velg
kategorien Egendefinert hvis du vil blande din egen farge. Velg
deretter OK.
Endre stil for en objektramme
1. Klikk Linjestil
på tegneverktøylinjen.
2. Velg stilen du vil bruke, eller velg Flere linjer og deretter stilen.

Vis alt

Legge til, endre eller fjerne fyll
Du kan bruke Fyllfarge til å legge til et fyll i alle bilder unntatt animerte GIFbilder. Foreta disse endringene i et redigeringsprogram for animerte GIF-filer, og
sett deretter bildefilen inn på nytt.
1. Merk bildet, autofiguren, tekstboksen eller WordArt-objektet du vil endre.
2. Klikk pilen ved siden av Fyllfarge
på tegneverktøylinjen.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Legge til eller endre fyllfarge
Gjør ett av følgende:
Klikk en av fargene hvis du vil endre fyllfargen.
Hvis du vil endre til en farge som ikke finnes i fargevalget, velger du
Flere fyllfarger. I kategorien Standard klikker du fargen du vil bruke,
eller du kan velge kategorien Egendefinert for å blande din egen
farge.
Legge til eller endre et gradert fyll, et fyllmønster, et teksturfyll eller et
fyllbilde
1. Velg Fylleffekter og deretter kategorien Gradering, Tekstur, Bilde
eller Mønster.
2. Merk alternativene du vil bruke.
Fjerne fyll
Velg Uten fyll.

Vis alt

Endre skrift i en figur eller tekstboks
1. Merk teksten i autofiguren eller tekstboksen som inneholder skriften du vil
endre.
2. Hvis du har merket en autofigur, velger du Autofigur på Format-menyen.
Hvis du har merket en tekstboks, velger du Tekstboks på Format-menyen.
3. Merk alternativene du vil bruke i kategorien Skrift.

Vis alt

Endre farge på en skygge
1. Merk objektet du vil endre.
2. Klikk Skyggestil
på tegneverktøylinjen, og velg deretter Innstillinger
for skygge.
3. Klikk pilen ved siden av Skyggefarge
på verktøylinjen for innstillinger
for skygge.
4. Velg fargen du vil bruke.
Hvis du ikke finner fargen du vil bruke, velger du Flere skyggefarger. Velg
en farge under kategorien Standard, eller velg kategorien Egendefinert
hvis du vil blande din egen farge, og velg deretter OK.
Tips!
Hvis du vil endre skyggefargen slik at du kan se gjennom den, velger du
Skyggefarge
og deretter Delvis gjennomsiktig skygge.

Vis alt

Endre margene rundt tekst i en figur
eller tekstboks
1. Klikk rammen til autofiguren eller tekstboksen du vil endre.
2. Hvis du har merket en autofigur, velger du Autofigur på Format-menyen
og deretter kategorien Marger.
Hvis du har merket en tekstboks, velger du Tekstboks på Format-menyen
og deretter kategorien Marger.
3. Under Innvendig marg kan du justere målenhetene hvis du vil øke eller
redusere avstanden mellom teksten og yttermargen til objektet.

Vis alt

Endre størrelse på et bilde eller en
figur
1. Velg bildet, autofiguren, WordArt-objektet eller tekstboksen du vil endre
størrelse på.
2. Gjør ett av følgende:
Endre størrelse ved hjelp av musen
1. Plasser musepekeren over et av håndtakene.
2. Gjør ett av følgende:
Øk eller reduser størrelsen i en eller flere retninger
vekk fra eller mot midten.
Behold objektets midtpunkt på samme sted
mens du drar med musen.
Behold objektets proporsjoner
med musen.

Dra musen

Hold nede CTRL

Hold nede SKIFT mens du drar

Behold proporsjonene samtidig som midtpunktet beholdes på
samme sted Hold ned CTRL og SKIFT mens du drar med musen.
3. Slipp museknappen, og slipp deretter CTRL eller SKIFT.
Endre størrelse ved å angi målenheter
1. Velg Format, klikk kommandoen for objekttypen du har merket, og
velg deretter kategorien Størrelse.
2. Angi mål for høyden og bredden på objektet, eller klikk opp- eller nedpilen for å endre høyde og bredde.
3. Merk av for Lås proporsjoner hvis du vil beholde objektets
proporsjoner.

Obs! Du kan når som helst tilbakestille til opprinnelig høyde og bredde
ved å velge Tilbakestill.

Vis alt

Gjenopprette et bilde til opprinnelig
størrelse
1. Merk bildet du vil gjenopprette.
2. Velg Bilde på Format-menyen og velg deretter kategorien Størrelse.
3. Velg Tilbakestill.
Tips!
Hvis du vil gjenopprette størrelsen og formateringsalternativer for et bilde, kan
du merke bildet og deretter klikke Tilbakestill bilde
på bildeverktøylinjen.

Vis alt

Endre størrelse på en figur eller
tekstboks slik at teksten passer
1. Klikk rammen til autofiguren eller tekstboksen du vil endre størrelse på.
2. Hvis du har merket en autofigur eller en tekstboks, velger du Autofigur
eller Tekstboks på Format-menyen og deretter kategorien Justering.
3. Merk av for Automatisk størrelse.
Obs! Hvis du senere endrer størrelsen på autofiguren eller tekstboksen, må du
tilpasse autofiguren eller tekstboksen til teksten på nytt ved å merke av for
Automatisk størrelse.

Vis alt

Symboler for manipulering av
tegneobjekter
Symboler brukes for å indikere tilstanden til et tegneobjekt og hvordan det kan
manipuleres. Ikke alle tegneobjekter kan manipuleres eller endres på samme
måte, derfor kan ikke alle tegneobjekter bruke alle symbolene.
Skaleringshåndtak
Disse vises på et tegneobjekt når det merkes. Når du drar i disse håndtakene,
reduseres eller forstørres størrelsen på objektet.

Roteringshåndtak
Når du merker et objekt, vises et grønt roteringshåndtak. Da kan du rotere
objektet ved å dra håndtaket.

Justeringshåndtak
Med et gult justeringshåndtak på autofigurer kan du manipulere figuren. I
illustrasjonen ble håndtaket dratt mot midten av figuren for å gjøre figuren
smalere.

Ytterpunkt
Dette er svarte firkanter som vises i slutten av eller i skjæringspunktet til linjer
og kurver i merkede kurver og frihåndsobjekter når du velger Rediger punkt på
Tegne-menyen. Du kan dra i dem for å endre formen på objektet.

Skravert ramme
Når en tekstboks er omkranset av en skravert ramme, kan du skrive inn, slette,
merke og formatere teksten i boksen.

Prikket ramme
Når en tekstboks er omkranset av en prikket ramme, kan du formatere selve
tekstboksen. Klikk den skraverte rammen for å få en prikket ramme.

Vis alt

Legge inn tekst i en figur eller
tekstboks
Legge inn tekst i en figur
Legge inn tekst som beveger seg med figuren
Velg en autofigur og skriv inn teksten. Ny tekst blir lagt til ved slutten av
eksisterende tekst i figuren.
Obs! Du kan ikke legge til tekst på en linje, kobling eller frihåndsobjekt på
denne måten, i stedet bruker du en tekstboks til å plassere tekst i nærheten av
eller på disse tegnede objektene.
Legge inn tekst som er uavhengig av figuren
1. På tegneverktøylinjen velger du Tekstboks

.

2. Klikk i nærheten av eller på autofiguren der du vil legge inn teksten, og
skriv deretter inn teksten.
3. Du endrer størrelse på tekstboksen ved å dra skaleringshåndtakene.
Obs! Tekstboksen flytter seg ikke når du flytter figuren.
Legge inn tekst i en tekstboks
1. Velg Tekstboks
på tegneverktøylinjen.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil legge inn tekst som skal være på én linje (ikke
tekstbryting), klikker du der du vil legge inn teksten og skriver deretter
inn teksten.
Hvis du vil legge inn tekst som brytes, kan du dra for å opprette en
boks i den størrelsen du vil ha, og skriv inn teksten.

Tips!
Tekstboksen må ha et fyll før du kan se den nye figuren. Hvis du vil endre
formen til en tekstboks til en hvilken som helst autofigur, merker du tekstboksen,
velger Tegne på tegneverktøylinjen og velger Bytt autofigur. Deretter velger du
en kategori og klikker den figuren du vil ha.

Vis alt

Vise celleinnhold i en figur eller
tekstboks
1. Merk autofiguren eller teksten du vil koble.
2. Skriv inn et likhetstegn (=) på formellinjen.
3. Klikk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil koble til.
Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen. Referansen skal
inneholde arknavnet etterfulgt av et utropstegn, for eksempel:
Ark1!F2
4. Trykk ENTER.
Obs! Du kan ikke bruke denne fremgangsmåten i en frihåndsform, frihånd, linje
eller kobling.

Vis alt

Justere objekter
Justere objekter til kanter
Når du justerer objekter, kan det hende de blir liggende oppå hverandre.
Kontroller at objektene er plassert i forhold til hverandre slik du ønsker, før du
utfører kommandoen.
1. Merk objektene du vil justere.
Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT mens du klikker
objektene.
2. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen, pek på Juster eller fordel og velg ett
av følgende alternativer:
Toppjuster
Bunnjuster
Venstrejuster
Høyrejuster
Justere objekter vannrett eller loddrett
Kommandoen Midtstill vannrett justerer objekter vannrett gjennom midten av
objektene. Kommandoen Midtstill loddrett justerer objekter loddrett gjennom
midten av objektene.
1. Merk objektene du vil justere.
2. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen, pek på Juster eller fordel og velg
Midtstill vannrett eller Midtstill loddrett .
Justere objekter i forhold til celler
1. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen, og pek på Fest.
2. Hvis du vil at objektene automatisk skal justeres til rutenettet når du flytter
eller tegner dem, velger du Til rutenett.

Hvis du vil at objektene automatisk skal justeres til de loddrette eller
vannrette kantene på andre objekter når du flytter eller tegner dem, velger
du Til figur.
Tips!
Du kan også feste objektet til rutenettet ved å holde nede ALT når du flytter,
tegner eller skalerer et tegnet objekt.

Vis alt

Gruppere objekter, dele opp grupper
med objekter eller gruppere objekter
på nytt
Gjør ett av følgende:
Gruppere objekter
1. Merk objektene du vil gruppere.
Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker
objektene.
2. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen og velg Grupper.
Dele opp grupper med objekter
1. Merk gruppen du vil dele opp.
2. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen og velg Del opp gruppe.
Hvis du vil fortsette å dele opp grupper med objekter, klikker du Ja når
meldingsboksen vises.
Hvis du vil endre et enkelt objekt, kan du fortsette oppdelingen inntil det
ønskede objektet blir tilgjengelig.
3. Bruk verktøyene på tegneverktøylinjen til å endre objektet.
Gruppere objekter på nytt
1. Merk et av objektene som tidligere var i en gruppe.
2. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen og velg Grupper på nytt.
Obs! Etter at du har gruppert objekter, kan du fremdeles merke et hvilket som
helst objekt i gruppen ved å først merke gruppen. Deretter klikker du objektet du

vil merke.

Vis alt

Flytte en tekstboks
Klikk, hold og dra i rammen rundt tekstboksen.
Du må dra i rammen, og ikke et av skaleringshåndtakene. Hvis du drar i et
av skaleringshåndtakene, blir tekstboksen endret, men den vil fortsatt ligge
på samme sted i regnearket

Vis alt

Flytte et objekt i intervaller
1. Merk objektet du vil flytte.
2. Klikk Tegne på tegneverktøylinjen, pek på Skyv, og klikk deretter
retningen du vil flytte objektet.
Du kan også flytte et objekt i regnearket ved å merke det og trykke
piltastene. Trykk CTRL og piltastene for å flytte det én piksel om gangen.
Obs! Du kan ikke flytte et objekt i et diagram ved hjelp av piltastene.

Vis alt

Hindre objekter i å bli flyttet eller
endre størrelse sammen med cellene
1. Merk objektet, det sammensatte området eller gruppen du vil endre.
I et innebygd diagram merker du diagramområdet ved å klikke det tomme
området mellom rammen på diagrammet og tegneområdet.
2. På Format-menyen velger du kommandoen for objekttypen du har
merket, for eksempel Objekt eller Merket diagramområde. Velg deretter
kategorien Egenskaper.
3. Under Objektplassering velger du Flytt, men ikke juster størrelse med
cellen eller Ikke flytt eller juster størrelse med cellen.

Vis alt

Sette inn bilde fra fil
1. Klikk regnearket du vil sette bildet inn i.
2. Klikk Sett inn bilde fra fil
på tegneverktøylinjen.
3. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn
bilde, og klikk bildefilen.
4. Velg Sett inn når du vil bygge inn bildet i regnearket.

Vis alt

Sette inn et skannet eller digitalt bilde
Hvis du skal fullføre denne fremgangsmåte, må enheten (en skanner eller et
digitalt kamera) være koblet til datamaskinen og være TWAIN-kompatibel.
Kontroller at enheten du har installert, støtter TWAIN ved å se i
dokumentasjonen for enheten eller kontakte produsenten.
1. Åpne regnearket der du vil sette inn bildet.
2. Hvis du bruker en skanner, setter du inn bildet i skanningsenheten.
3. I Microsoft Excel velger du Bilde på Sett inn-menyen og deretter Fra
skanner eller kamera.
4. Hvis du har mer enn én enhet tilkoblet i datamaskinen, velger du enheten du
vil bruke, under Enhet.
5. Hvis du bruker en skanner, velger du ett av følgende:
Velg Webkvalitet hvis du vil bruke lavere oppløsning, eller hvis
dokumentet skal vises på skjermen.
Velg Utskriftskvalitet hvis du vil bruke høyere oppløsning, eller vil at
dokumentet skal skrives ut.
6. Gjør ett av følgende:
Velg Sett inn hvis du bruker en skanner, og du vil bruke
forhåndsdefinerte innstillinger til å skanne bildet.
Velg Egendefinert innsetting hvis du bruker en skanner, og du vil
endre bildeinnstillingene, eller hvis du bruker et kamera. Følg deretter
instruksjonene som ble levert med enheten du bruker.
Obs! Det er ikke sikkert knappen Sett inn er tilgjengelig når du bruker
bestemte skannere, fordi skannerprogramvaren ikke støtter automatisk
skanning. Hvis dette er tilfellet, kan du bruke knappen Egendefinert
innsetting.
7. Bruk alternativene til å merke bildet og overføre det til regnearket.

Når bildet er overført til regnearket, kan du bruke verktøyene på
bildeverktøylinjen til å gjøre endringer som å beskjære bildet og justere
lysstyrke, kontrast og farge.

Vis alt

Pivotdiagramrapporter
En pivotdiagramrapport gir en grafisk presentasjon av dataene i en
pivottabellrapport. Du kan endre oppsettet og dataene som vises i en
pivotdiagramrapport på samme måte som i en pivottabellrapport.

En pivottabellrapport over salgsdata

En pivotdiagramrapport over de samme dataene
Pivotdiagramterminologi
Pivotdiagramrapporter inneholder noen spesielle elementer i tillegg til seriene,
kategoriene, dataindikatorene og aksene i vanlige Microsoft Excel-diagrammer.

Sidefelt
Datafelt
Seriefelt
Elementer
Kategorifelt
Sidefelt Et felt som du bruker til å filtrere data etter bestemte elementer. I
eksemplet viser sidefeltet Region data for alle regioner. Hvis du vil vise data for
en enkelt region, klikker du rullegardinpilen ved siden av (Alle) og merker
regionen.
Datafelt Et felt fra de underliggende kildedataene som gir verdiene som skal
sammenlignes eller måles. I eksemplet er Salgssum et datafelt som summerer de
kvartalsvise salgstallene for hver region for hver sport. Den første
dataindikatoren for kategori (Kv1) når nesten opp til 250 på verdiaksen (y).
Dette beløpet er summen av tennis-, safari- og golfsalget i første kvartal. Du kan
endre summeringsfunksjonen til Gjennomsnitt, Antall, Produkt eller en annen
beregning, avhengig av kildedataene du bruker for rapporten.
Seriefelt Et felt som du knytter til en serieretning i en pivotdiagramrapport.
Elementene i feltet gir de enkelte dataseriene. I dette eksemplet er Sport et
seriefelt med tre elementer: Tennis, Safari og Golf.
Element

Elementer representerer de unike oppføringene i et felt, og vises i

rullegardinlistene for side-, kategori- og seriefeltene. I eksemplet er Kv1, Kv2,
Kv3 og Kv4 elementer i kategorifeltet Kvartal. Mens Tennis, Safari og Golf er
elementer i seriefeltet Sport.
Kategorifelt Et felt fra kildedataene som er knyttet til en kategoriorientering i
en pivotdiagramrapport. Et kategorifelt inneholder de enkelte kategoriene
datapunkt trekkes opp for. I eksemplet er Kvartal et kategorifelt.
Hvordan en pivotdiagramrapport representerer data
En pivotdiagramrapport har alltid en tilknyttet pivottabellrapport. Begge
rapporter har samsvarende felt. Når du endrer plasseringen av et felt i én rapport,
flyttes samsvarende felt i den andre rapporten.
Dette eksemplet viser samsvaret mellom feltene i hver type rapport:

Sidefelt
Datafelt
Radfelt, samsvarer med kategorifelt
Kolonnefelt, samsvarer med seriefelt
Når du oppretter en pivotdiagramrapport fra en pivottabellrapport, bestemmes
oppsettet i pivotdiagramrapporten – det vil si plasseringen av feltene – først av
oppsettet i pivottabellrapporten. Hvis du oppretter pivotdiagramrapporten først,

bestemmer du diagramoppsettet ved å dra felt fra vinduet Feltliste for
pivottabell til slippområdene i diagramarket. Microsoft Excel oppretter
automatisk en tilknyttet pivottabellrapport som bruker et tilsvarende oppsett.
Forskjeller mellom pivotdiagramrapporter og vanlige diagrammer uten
interaktivitet
Med vanlige diagrammer oppretter du ett diagram for hver visning av dataene du
vil se. Med pivotdiagramrapporter kan du opprette et enkelt diagram og vise
dataene på forskjellige måter ved å endre rapportoppsettet eller detaljene som
vises.
Hvis du er kjent med vanlige diagrammer, vil du se at de fleste operasjoner er de
samme i pivotdiagramrapporter. Det er imidlertid noen forskjeller:
Diagramtyper Standard diagramtype for et vanlig diagram er et gruppert
stolpediagram som sammenligner verdier mellom kategorier. Standard
diagramtype for en pivotdiagramrapport er et stablet stolpediagram som viser
forholdet mellom de enkelte verdiene og helheten på tvers av kategorier. Du kan
endre en pivotdiagramrapport til en hvilken som helst type, unntatt xy- (punkt),
børs- eller boblediagram.
Diagramplassering
Vanlige diagrammer er som standard innebygd i
regneark. Pivotdiagramrapporter blir som standard opprettet i diagramark. Når
de er opprettet, kan du plassere en pivotdiagramrapport i et regneark.
Opprette diagrammer Når du skal opprette et vanlig diagram i Microsoft
Excel, bruker du diagramveiviseren. Når du skal opprette en
pivotdiagramrapport, kan du bruke diagramveiviseren. Hvis du allerede har en
pivottabellrapport som kan gi deg kildedataene for pivotdiagramrapporten, kan
du bruke pivoteringsveiviseren.
Kildedata
Vanlige diagrammer er koblet direkte til regnearkceller.
Pivotdiagramrapporter kan baseres på flere forskjellige typer data, inkludert
Excel-lister og -databaser, flere dataområder som du vil konsolidere, og eksterne
kilder, som for eksempel Microsoft Access-databaser og OLAP-databaser.
Diagramelementer Pivotdiagramrapporter inneholder de samme elementene
som vanlige diagrammer, i tillegg til at de inneholder felt og elementer som kan

legges til, roteres eller fjernes for å gi forskjellige visninger av dataene.
Kategorier, serier og data i vanlige diagrammer er henholdsvis kategorifelt,
seriefelt og datafelt i pivotdiagramrapporter. Pivotdiagramrapporter kan også
inneholde sidefelt. Alle disse feltene inneholder elementer som vises som
kategorietiketter eller serienavn i forklaringer. Du kan skjule feltknappene og
slippområderammene ved utskrift eller publisering på Web.
Formatering
Enkelte typer formatering går tapt når du endrer oppsettet eller
oppdaterer en pivotdiagramrapport. Formateringstyper som ikke beholdes,
omfatter trendlinjer og feilfelt, endringer i dataetiketter og endringer i dataserier.
Vanlige diagrammer beholder disse formateringene når de først er angitt.
Flytte eller endre størrelse på elementer I en pivotdiagramrapport kan du
ikke flytte eller endre størrelse på tegneområdet, forklaringen, diagramtitler eller
aksetitler, men du kan velge en av flere forhåndsdefinerte plasseringer for
forklaringen, og du kan endre skriftstørrelsen på titler. I et vanlig diagram kan du
flytte og endre størrelse på alle disse elementene.
Opprette en pivotdiagramrapport
Starte med en pivottabellrapport Sørg for at pivottabellrapporten har minst
et radfelt som skal bli kategorifeltet i pivotdiagramrapporten, og et kolonnefelt
som skal bli seriefeltet. Hvis pivottabellrapporten har et innrykket format, må du
flytte minst ett felt til kolonneområdet før du oppretter diagrammet.
Starte fra begynnelsen I pivoteringsveiviseren angir du hvilken type
kildedata du skal bruke, og alternativer for hvordan dataene skal brukes. Deretter
setter du opp pivotdiagramrapporten på samme måte som en pivottabellrapport.
Hvis arbeidsboken ikke inneholder en pivottabellrapport, blir det opprettet en når
du oppretter pivotdiagramrapporten. Når du endrer pivotdiagramrapporten, blir
den tilknyttede pivottabellrapporten endret, og omvendt.
Tilpasse rapporten Du kan endre diagramtypen og andre alternativer – for
eksempel titlene, plasseringen av forklaringen, dataetikettene,
diagramplasseringen osv. – ved hjelp av diagramveiviseren og kommandoene på
Diagram-menyen.
Når skal du bruke sidefelt Bruk av sidefelt er en passende måte å summere
på og raskt fokusere på et delsett med data, uten å måtte endre seriene og

kategoriinformasjonen. Hvis du for eksempel holder en presentasjon, kan du
velge (Alle) i sidefeltet År for å vise salg for alle år, og deretter fokusere på
bestemte år ved å velge ett år om gangen. Hver side i diagrammet har det samme
kategori- og serieoppsettet for forskjellige år, slik at dataene for hvert år lett kan
sammenlignes. Ved å gi deg anledning til å hente en side om gangen fra et stort
sett med data, kan sidefelt spare minne når diagrammet bruker eksterne
kildedata.

Vis alt

Om pivottabellrapporter

Kildedata
Kildeverdier for Kv3 Golfsammendrag
Pivottabellrapport
Sammendrag for kildeverdier i C2 og C8
En pivottabellrapport er en interaktiv tabell som raskt kombinerer og
sammenligner store mengder data. Du kan rotere radene og kolonnene for å se
ulike sammendrag av kildedataene, og du kan vise ulike detaljer for områder av
interesse.
Når bør jeg bruke en pivottabellrapport
Bruk en pivottabellrapport når du vil analysere relaterte totalsummer, spesielt når
du har en lang liste med tall du vil summere, og du vil sammenligne flere fakta
om hvert tall. I rapporten som vises over, kan du se hvordan golfsalget i tredje
kvartal i celle F3 er stablet opp mot salget for en annen sport eller et annet
kvartal, eller totalsalget. Fordi en pivottabellrapport er interaktiv, kan du endre
datavisningen slik at du kan se flere detaljer eller beregne ulike sammendrag, for
eksempel antall eller gjennomsnitt.

Hvordan blir dataene mine ordnet?
I en pivottabellrapport blir hver kolonne eller hvert felt i kildedataene et
pivottabellfelt som summerer flere rader med informasjon. I eksemplet over blir
Sport-kolonnen Sport-feltet, og hver post for Golf blir summert i et enkelt Golfelement.
Et datafelt, for eksempel Salgssum, gir verdiene som skal summeres. Celle F3 i
rapporten over inneholder summen av Salg-verdien fra hver rad i kildedataene,
der Sport-kolonnen inneholder Golf og Kvartal-kolonnen inneholder Kv3.
Hvordan oppretter jeg en pivottabellrapport?
Hvis du vil opprette en pivottabellrapport, kjører du veiviseren for pivottabell og
pivotdiagram. I veiviseren velger du kildedataene du vil ha fra regnearklisten
eller den eksterne databasen. Veiviseren gir deg regnearkområdet for rapporten
og en liste over de tilgjengelige feltene. Når du drar feltene fra listevinduet til de
innrammede områdene, blir rapporten summert og beregnet automatisk.
Hvis du bruker en Office-datatilkobling til å hente eksterne data for rapporten,
kan du returnere dataene direkte til en pivottabellrapport, uten å kjøre veiviseren
for pivottabell og pivotdiagram. Office-datatilkoblinger er den anbefalte
metoden for å hente eksterne data for rapportene når du ikke trenger å kombinere
data fra mer enn én tabell i den eksterne databasen eller filtrere dataene for å
velge bestemte poster før du oppretter rapporten, og for å hente data fra OLAPdatabaser.
Når du har opprettet en pivottabellrapport, kan du egendefinere den for å
fokusere på informasjonen du vil fremheve. Du kan endre oppsettet, endre
formatet eller vise mer detaljerte data.

Vis alt

Klargjøre terminologien for
pivottabeller
Data
Kildedata

Kildedata for illustrasjonene i dette emnet.
De underliggende radene eller databasepostene som gir dataene for en
pivottabellrapport. Du kan opprette en pivottabellrapport fra en Microsoft Excelliste, en ekstern database, flere Microsoft Excel-regneark eller en annen
pivottabellrapport.
Felt

Område, Salgssum, Kvartal og Sport er felt.
En kategori med data som er avledet fra et felt i kildelisten eller databasen.
Sport-feltet kan for eksempel komme fra en kolonne i kildelisten som er merket
Sport, og som inneholder navnene på ulike sportsgrener (Golf, Tennis), der
kildelisten inneholder salgstallene.

Element

Golf, Kv1, Kv2 og (Alle) er elementer.
En underkategori, eller medlem, av et felt. Elementer representerer de unike
oppføringene fra feltet i kildedataene. Elementet Golf representerer for eksempel
alle rader med data i kildelisten, der Sport-feltet inneholder oppføringen Golf.
Sammendragsfunksjon
Beregningstypen som brukes til å kombinere verdier i et datafelt.
Pivottabellrapporter bruker vanligvis Summer for datafelt som inneholder tall,
og Antall for datafelt som inneholder tekst. Du kan velge flere
sammendragsfunksjoner, for eksempel Gjennomsnitt, Min, Maks og Produkt.
Oppdatere
Å oppdatere en pivottabellrapport med de siste dataene fra kildelisten eller
databasen. Hvis for eksempel en pivottabellrapport er basert på data fra en
database, og du oppdaterer rapporten, kjøres spørringen som henter data for
rapporten. For rapporter basert på regnearkdata, kan du klikke en knapp for å
oppdatere rapporten med endringene i regnearkdataene.

Felttyper
Radfelt

Det blå feltet er et radfelt.
En pivottabellrapport med mer enn ett radfelt, har et indre radfelt (Sport, i
eksemplet nedenfor), det som er nærmest dataområdet. Alle andre radfelt er ytre
radfelt (Område, i eksemplet nedenfor). Elementer i det ytterste radfeltet vises
bare én gang, men elementer i resten av radfeltet gjentas etter behov.

Område er et ytre radfelt, og Sport er et indre radfelt.
Kolonnefelt

Det blå feltet er et kolonnefelt.
Sidefelt

Det blå feltet er et sidefelt.
Ved hjelp av sidefelt kan du filtrere hele pivottabellrapporten for å vise data for
et enkelt element eller alle elementene.
Datafelt

Det blå feltet er et datafelt.
Datafelt inneholder dataverdiene som skal summeres. Datafelt inneholder
vanligvis tall, som kombineres med sammendragsfunksjonen Summer, men
datafelt kan også inneholde tekst, men da bruker pivottabellrapporten
sammendragsfunksjonen Antall.
Hvis en rapport har mer enn ett datafelt, vises det en enkelt feltknapp, kalt Data,
i rapporten, slik at du har tilgang til alle datafeltene.

Oppsett
Slippområder

De blå innrammede områdene du ser når du har gått gjennom trinnene i
veiviseren for pivottabell og pivotdiagram. Du utformer en pivottabellrapport
ved å dra felt fra feltlistevinduet og slippe dem i slippområdene.
Feltliste

Et vindu som viser alle feltene som er tilgjengelige fra kildedataene for bruk i
pivottabellrapporten. Hvis et felt er ordnet i detaljnivåer, kan du klikke eller
for å vise eller skjule de lavere nivåene. Hvis du vil vise dataene fra et felt i
pivottabellrapporten, drar du feltet fra feltlisten til ett av slippområdene.
Rullegardinliste for felt

En liste over elementene som er tilgjengelige for et felt. Hvis feltet er ordnet i
detaljnivåer, kan du klikke eller for å se hvilke elementer på lavt nivå som er
valgt for visning. De doble avmerkingene betyr at noen av eller alle elementene
på et lavt nivå, vises.
Dataområde

De blå cellene er i dataområdet.
Den delen av en pivottabellrapport som inneholder sammendragsdata for rad- og
kolonnefeltet. Celle B5 inneholder for eksempel et sammendrag av alle
salgsbeløpene for Golf i Kv1.
Innrykket format

Klassisk format

Innrykket format

I en pivottabellrapport i innrykket format er dataene for hvert radfelt rykket inn.
De summerte tallene for hvert datafelt vises i en enkelt kolonne.

OLAP-termer
OLAP
OLAP står for On-Line Analytical Processing, og er en måte å organisere svært
store forretningsdatabaser på. OLAP-data er utformet for å tilpasse måten du
analyserer og behandler data på, slik at det tar kortere tid og blir lettere å finne
informasjonen du trenger.
Kube
En datastruktur som inneholder OLAP-data, ordnet i dimensjoner og datafelt. En
kube kan for eksempel inneholde en Geografi-dimensjon med nivåene Land,
Område og By, og en Produkt-dimensjon med nivåene Produkttype og
Produktnavn. Et datafelt kalt Salgsvolum kan da vise salgstall for hver produkt
og hver type i hver by, hvert område og hvert land.
Dimensjon
Et felt som ordner en enkelt datatype i et hierarki med detaljnivåer. En OLAPdatabase kan for eksempel inneholde en tidsdimensjon som gir data for nivåene
År, Måned, Uke og Dag, slik at du kan opprette rapporter der du kan
sammenligne salgsresultater daglig, eller vise et sammendrag av salget for et helt
år.
Nivå

Ett trinn på detaljstigen for en dimensjon. Geografi-dimensjonen, som vises
ovenfor, har for eksempel fire nivåer: Land, Område, By og Sted. I en
pivottabellrapport som inneholder dette dimensjonsfeltet, kan du vise et
sammendrag på høyt nivå etter land, eller gå nedover for å vise detaljerte data
for bestemte områder og byer.

Egenskapsfelt
Tilleggsinformasjon som er tilgjengelig for elementene i et OLAPdimensjonsfelt. Hvis for eksempel en Geografi-dimensjon har egenskapsfeltene
Befolkning og Gjen. inntekt tilgjengelige, kan du opprette en pivottabellrapport
som viser salgstallene for byer der produktene selger bra. Ved å vise og
analysere befolkningen og inntektstallene for disse byene, kan du satse på byer
med lignende demografi i markedsføringskampanjen.
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Hva er ulikt når du har eksportert en
pivottabelliste fra en webside til
Microsoft Excel
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Microsoft Office inneholder en interaktiv webkomponent, kalt en pivottabelliste,
som ligner på pivottabellrapporter i Microsoft Excel. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du forbereder en pivottabelliste på en webside for eksport til
Microsoft Excel, velger du Hjelp-knappen i pivottabellisten. Når du eksporterer
fra en webside til Microsoft Excel, kan det være du oppdager forskjeller i
følgende områder.
Kommando- og funksjonsnavn
Tilgang til kommandoer I Microsoft Excel har du tilgang til kommandoer
og funksjoner fra pivottabellverktøylinjen i stedet for verktøylinjen i
pivottabellisten. Mange kommandoer har forskjellige navn i Microsoft Excel.
Spør Office-hjelperen hvis du trenger hjelp til å finne en Microsoft Excelkommando.
Datafelt
totalfelt.

Microsoft Excel-pivottabellrapporter har datafelt i stedet for

Sidefelt

I pivottabellrapporter kalles filterfelt sidefelt.

Funksjonsforskjeller
Oppsett En pivottabelliste på en webside kan vise sammendragsdata og
underliggende detaljposter samtidig. Microsoft Excel-pivottabellrapporter kan
ikke vise begge deler samtidig, og derfor kan ikke enkelte pivottabellisteoppsett
eksporteres til Microsoft Excel. Microsoft Excel-pivottabellrapporter kan
imidlertid inneholde innrykkede oppsett som ikke kan brukes i pivottabellister på
Web.

Vise og skjule detaljer Elementer i pivottabellister i World Wide Web viser
for å vise detaljer og for å skjule detaljer. I Microsoft Excelpivottabellrapporter kan du vise og skjule detaljer ved å dobbeltklikke elementer
hjelp av rullegardinpiler for felt eller ved å klikke Vis detaljer
og Skjul
detaljer
på pivottabellverktøylinjen.
Sorteringsrekkefølge Når du først binder data til en pivottabelliste på en
webside, vises elementer i pivottabellisten i den rekkefølgen de mottas fra
kildedataene. Avhengig av typen kildedata, kan elementer først sorteres i
stigende rekkefølge i en pivottabellrapport i Microsoft Excel.
Filtrering
I pivottabellister på World Wide Web vil filtreringen gjelde også
når feltene ikke vises, når du filtrerer på lavere nivåer av elementer. I
pivottabellrapporter i Microsoft Excel beholdes ikke disse innstillingene, men du
kan filtrere de lavere nivåene på nytt når du viser dem.
Formatering
I en pivottabelliste på en webside gjelder formateringen bare
for utvalgte deler av listen, og ikke for celler. Du kan merke og formatere felt,
elementer og totaler med tegn- og celleformater. I en Microsoft Excelpivottabellrapport kan du formatere celler eller utvalgte deler av rapporten, og du
kan endre hva som skal vises for feil og tomme celler.
Oppdatere Pivottabellister på World Wide Web oppdateres alltid når du
åpner dem i leseren. Pivottabellrapporter i Microsoft Excel oppdateres vanligvis
bare når du velger Oppdater data , men du kan angi at de skal oppdateres når
du åpner filen og ved angitte intervaller.
Hjelp Hjelp for pivottabellister på World Wide Web følger med som en liste
over emner som du kan søke i. I Microsoft Excel får du hjelp gjennom Officehjelperen.
Funksjoner for pivottabellister som Microsoft Excel ikke har
Vise detaljer I en pivottabelliste på en webside kan du vise alle de
tilgjengelige kildedataene i et format som en liste, uten å summere noen av
dataene. Når dataene er summert, kan listen vise alle de underliggende detaljene
for ethvert element hvis detaljene er tilgjengelig fra kildedataene. I
pivottabellrapporter i Microsoft Excel kan du bare vise underliggende detaljer
for én celle om gangen i dataområdet, hvis de er tilgjengelige fra kildedataene.

Microsoft Excel plasserer disse dataene i et separat regneark.
Redigere detaljdata
Pivottabellrapporter i Microsoft Excel inneholder ikke
denne funksjonen. En pivottabellrapport i Microsoft Excel kan bare vise data
som ligger i den underliggende kildelisten eller -databasen.
Beregnede felt i detaljområdet Ettersom en pivottabellrapport i Microsoft
Excel ikke svarer direkte til detaljområdet i en pivottabelliste på World Wide
Web, blir ikke beregnede felt i detaljområdet eksportert til Microsoft Excel.
Filtrere etter merking I pivottabellister på World Wide Web kan du filtrere
dataene slik at de samsvarer med en merket celle. I Microsoft Excelpivottabellrapporter kan du bare filtrere data ved å vise og skjule elementer.
Filtrere etter topp- og bunnelementer Selv om denne funksjonen også
finnes i Microsoft Excel, kan ikke alle topp- eller bunnfiltre fra pivottabellister
på websider vises i Microsoft Excel.
Gruppere elementer etter teksttype I Microsoft Excel har du ikke
muligheten til å gruppere elementer etter tekst, for eksempel gruppere alle
elementene som starter med samme bokstav. Grupper av denne typen vises ikke i
Microsoft Excel.
Gruppere datoelementer etter uke I pivottabellrapporter i Microsoft Excel
tillates det ikke at du grupperer elementer etter uke. Elementer som grupperes
etter uke i en pivottabelliste på en webside, vises gruppert etter måned.
OLAP-egenskapsfelt I Microsoft Excel kan du vise egenskapsfelt i en
pivottabellrapport, men du kan ikke vise dem som skjermtips når du hviler
pekeren over et element. Pivottabellister inneholder noen visnings- og
filtreringsalternativer via webskript som ikke finnes i Microsoft Excel, og derfor
vil ikke alle egenskapsfelt som vises på en webside, vises når pivottabellisten
eksporteres til Microsoft Excel.
Angi rapportstørrelse En pivottabelliste på en webside fyller et vindu med
en bestemt størrelse på websiden. Microsoft Excel-pivottabellrapporter, som
ligger i et Microsoft Excel-regneark, tar opp så mange celler på regnearket som
er nødvendig for å vise dataene.
Hyperkoblinger

Pivottabellrapporter i Microsoft Excel støtter ikke

hyperkoblinger. Bare teksten i hyperkoblingene fra pivottabellister vises i
Microsoft Excel.
Diagrammer Hvis en webside inneholder både en pivottabelliste og et
tilknyttet diagram, kan du ikke eksportere både listen og diagrammet til
Microsoft Excel, og fortsatt ha dem koblet sammen i Microsoft Excel. Du kan
imidlertid eksportere pivottabellisten til Microsoft Excel og deretter opprette en
ny Microsoft Excel-pivotdiagramrapport som er basert på den.
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Feilsøking i forbindelse med
pivotdiagramrapporter
Lage en rapport
Det vises en melding om ikke nok minne
Kontroller innstillingen for minnebruk
1. Velg OK i meldingsboksen.
2. Lag rapporten på nytt, og velg Alternativer i trinn 3 i
pivoteringsveiviseren.
3. Merk av for Optimer minne.
Bruk sidefelt til å spare minne Hvis du fortsatt ikke kan lage rapporten,
setter du opp ett eller flere av sidefeltene for å hente dataene når du velger hvert
enkelt element.
1. Velg Oppsett i trinn 3 av veiviseren.
2. Dra ett eller flere felt til sideområdet.
3. Dobbeltklikk hvert enkelt sidefelt.
4. Velg Avansert.
5. Velg Hent fra eksterne datakilder når feltelementene velges.
Forenkle rapporten Hvor mange felt du kan legge til, avhenger av mengden
minne i datamaskinen og mengden kildedata som brukes i rapporten. Når du vil
bruke mange felt, legger du dem til som seriefelt eller sidefelt. Sidefelt bruker
minst minne. Seriefelt bruker mindre minne enn kategorifelt.
Baser flere rapporter for de samme dataene på én rapport

Når du lager en

pivotdiagramrapport, opprettes det et lagringsområde i minnet for rapporten.
Hvis du har tenkt å lage flere rapporter fra de samme kildedataene, velger du
Annen pivottabell eller annet pivotdiagram i trinn 1 i veiviseren, slik at alle
rapportene bruker samme lagringsområde.
Forenkle filen

Reduser antall rapporter i arbeidsboken.

Lag rapporten i en separat fil Hvis rapporten er basert på regnearkdata,
lager du rapporten i en annen arbeidsbok enn arbeidsboken som inneholder
dataene. På den måten trenger ikke de opprinnelige dataene og rapporten å være
i minnet samtidig. Husk at når du lager en pivotdiagramrapport, må den
tilordnede pivottabellrapporten være i samme arbeidsbok.
Rapporten jeg vil ha, er ikke oppført i pivoteringsveiviseren
Veiviseren viser bare pivottabellrapporter Hvis du vil basere den nye
rapporten på en annen pivotdiagramrapport, velger du den tilordnede
pivottabellrapporten for den andre pivotdiagramrapporten. Hvis du vil finne ut
hvilken rapport dette er, klikker du i pivotdiagramrapporten, klikker
Pivotdiagram på verktøylinjen for pivottabell og velger Alternativer. Boksen
Navn inneholder navnet på den tilordnede pivottabellrapporten.
Kontrollere plasseringen av rapporten Veiviseren viser bare
pivottabellrapportene som var i arbeidsboken da du startet veiviseren. Hvis
pivottabellrapporten du vil bruke som kilde, finnes i en annen arbeidsbok,
kopierer du rapporten til den aktive arbeidsboken.
Kontrollere innstillingene for sidefelt Pivottabellrapporten du vil bruke, kan
ha sidefelt som er definert til å utføre spørringer på eksterne data når du velger
hvert element. Hvis du vil bruke en rapport som kilde for en annen rapport, må
rapporten bare inneholde sidefelt som henter eksterne data for alle elementene
samtidig. Klikk i kilderapporten, dobbeltklikk hvert enkelt sidefelt, velg
Avansert, og kontroller deretter innstillingene under Alternativer for sidefelt.
Jeg har problemer med en OLAP-datakilde

Opprette OLAP-kuber
Dato- eller klokkeslettfelt har feil nivåer
Kontroller dato- eller klokkeslettfeltet i kildedatabasen Hvis du ikke ser
nivåene du forventer i dimensjonene for dato eller klokkeslett i kildedata fra
veiviseren for OLAP-kuber i Microsoft Query, må du kontrollere dato- eller
klokkeslettfeltet fra den underliggende relasjonsdatabasen som angav dataene for
kuben. Databasen kan lagre datoer og klokkeslett som tekst i stedet for et datoeller klokkeslettformat som veiviseren kan gjenkjenne. Hvis du tror at dette er
tilfelle, kontakter du databaseansvarlig for relasjonsdatabasen for å kontrollere
og rette opp dato- og klokkeslettformatet for feltet.
Kontroller toppnivået av dimensjonen
Når du legger til dato- og
klokkeslettfelt som lavere nivåer av en dimensjon, deler ikke veiviseren for
OLAP-kuber automatisk opp dataene i nivåer for år/kvartal/måned/uke og
time/minutt/sekund. Veiviseren gjør dette bare når du legger til dato- eller
klokkeslettfeltet som toppnivå for en ny dimensjon. Hvis dato- eller
klokkeslettfeltet ikke er toppnivået, må du endre kuben ved å åpne OQY-filen i
Microsoft Query, eller kontakte personen som opprettet kuben for å gjøre disse
endringene.
Sammendragsfunksjonen jeg vil ha, mangler
I veiviseren for OLAP-kube er bare sammendragsfunksjonene Summer, Antall,
Min og Maks tilgjengelige for datafelt.
Opprett rapporten direkte på grunnlag av databasepostene Hvis du kan
forenkle og redusere spørringen slik at systemet kan håndtere datamengden den
returnerer, kan du forsøke å returnere dataene direkte til Microsoft Excel fra
Microsoft Query uten å opprette en kube. Når du oppretter en pivottabell- eller
pivotdiagramrapport direkte fra poster i en database, har du tilgang til hele settet
av sammendragsfunksjoner for pivottabell (Summer, Antall, Gjennomsnitt,
Maks, Min, Produkt, Antall tall, StdAvvik, StdAvvikp, Varians og Variansp).
Overvei om du bør sette opp en OLAP-server for databasen Ved hjelp av
Microsoft OLAP-serverproduktet, OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server,

kan du sette opp et større utvalg av sammendragsfelt enn OLAPklientprogramvaren som følger med Microsoft Office.
Jeg får ikke til å endre OLAP-kuben
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Hvis du redigerer
i en OLAP-kube, må du ha tilgang til den opprinnelige serverdatabasen som
tilførte kubedataene. Kontroller for å være sikker på at databasen ikke har fått
nytt navn eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan
koble deg til.
Kontroller om det er gjort endringer i den opprinnelige databasen Hvis
du brukte veiviseren for OLAP-kuber til å opprette kuben fra en
relasjonsdatabase, kan tabeller i databasen ha fått nytt navn eller blitt slettet, slik
at kuben ikke lenger kan finne de opprinnelige dataene. Koble til databasen i
Microsoft Query, og kontroller om det er endringer i organisasjonen, eller
skjemaet, i databasen. Hvis databasen er endret, må du lage en ny kube.
Det vises en melding om at data er gått tapt
Et felt du har tatt med i kuben, er ikke lenger tilgjengelig i kildedatabasen.
Se etter endringer i den opprinnelige databasen Hvis kuben er en frakoblet
kubefil som ble opprettet fra en OLAP-serverdatabase, må du koble en rapport
til serverdatabasen på nytt og kontrollere de tilgjengelige feltene i vinduet
Feltliste for pivottabell. Hvis feltet ikke lenger er tilgjengelig fra serveren, kan
du bruke kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen for å opprette
en ny frakoblet kubefil.
Hvis du opprettet kuben i Microsoft Query, bruker du Microsoft Query til å åpne
DQY-spørringsfilen som du brukte til å opprette kuben. Hvis du ikke har beholdt
en DQY-fil, oppretter du en ny spørring ved å koble deg til den opprinnelige
relasjonsdatabasen. Kontroller hvilke felt som er tilgjengelige. Hvis du vil ha
fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query. Hvis det er fjernet felt
fra databasen, kan du opprette en ny kube.
Det tar lang tid å lagre kubefilen
Hvis du tok med et stort delsett av OLAP-dataene i kubefilen, kan det ta lang tid

å opprette filen.
Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen
Oppretting av kubefil pågår.
Hvis du vil redusere filstørrelsen, kan du fjerne data som du ikke trenger å
vise i rapporten. I trinn 2 i veiviseren for frakoblet kube, merker du bare de
dimensjonene og nivåene i hver dimensjon du trenger å se. I trinn 3 merker
du bare de målene du bruker som datafelt i rapporten, og i hver dimensjon
fjerner du alle elementene du ikke trenger.
Jeg slapp opp for diskplass da jeg lagret en kube
OLAP-databaser er utformet slik at de kan behandle svært store mengder med
detaljerte data, og derfor kan det være at serverdatabasen bruker mye større plass
under lagring til disk enn du har på din lokale harddisk. Hvis du angir en stor
delmengde av dataene til den frakoblede kubefilen, kan det være at det ikke er
nok plass.
Frigjør diskplass eller finn en annen disk Prøv å slette filer du ikke trenger
fra disken før du lagrer kubefilen, eller prøv å lagre filen på en nettverksstasjon.
Ta med færre data i den frakoblede kubefilen Tenk gjennom hvordan du
kan redusere mengden med data i filen til et minimum og likevel beholde det du
trenger for pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Prøv følgende:
Fjern dimensjoner I trinn 2 i veiviseren for frakoblede kuber velger du
bare dimensjonene som faktisk vises som felt i pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten.
Fjern detaljnivåer Klikk boksen ved siden av hver merket dimensjon
i trinn 2 i veiviseren, og fjern merkene for nivåer som er lavere enn dem
som vises i rapporten.
Fjern datafelt I trinn 3 i veiviseren klikker du boksen ved siden av
Mål, og velger bare datafeltene som du bruker i rapporten.
Fjern dataelementer Klikk boksen ved siden av hver dimensjon i
trinn 3, og fjern merkene for elementer du ikke trenger å se i rapporten.

Vær koblet til serveren Hvis du har fjernet alle mulige data, og fremdeles
ikke kan lagre en frakoblet kubefil, må du fortsette å bruke tilkoblingen til
OLAP-databaseserveren for å samhandle med rapporten.

Bruke OLAP-kuber
Det mangler data fra rapporten etter at jeg har opprettet en kubefil
Du kan ha utelatt noen av dataene for feltene som ble brukt i rapporten, da du
merket innholdet for den frakoblede kubefilen. Dette har ført til at når du endrer
rapporten for å vise andre data, er ikke dataene du ventet å se, tilgjengelige fra
den frakoblede kubefilen.
Bruk kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å koble
rapporten til serverdatabasen på nytt, og pass på at rapporten viser dataene du vil
vise. Deretter redigerer du den frakoblede kubefilen, mens du kontrollerer at du
tar med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som brukes i rapporten.
Rapporten bruker felt fra spørringen i stedet for kuben
Hvis vinduet Feltliste for pivottabell viser deg feltene fra relasjonsdatabasen du
foretok en spørring til da du opprettet kuben, returnerte du dataene fra
spørringen til Microsoft Excel i stedet for å åpne OQY-filen som ble opprettet av
veiviseren for OLAP-kube. I denne filen lagres kubedefinisjonen, og hvis du har
lagret en frakoblet kubefil (CUB), får du tilgang til denne filen. Hvis du ikke
angav en ny plassering for OQY-filen, ble den lagret under Mine
dokumenter\mine datakilder eller winnt\profiler\brukernavn\mine datakilder,
avhengig av hvilken versjon av Windows-operativsystemet du bruker.
Hvis du vil basere en rapport på den nye kuben, velger du Åpne på Fil-menyen i
Microsoft Excel, og velger Spørringsfiler i listen Filtype. Deretter finner du
OQY-filen og dobbeltklikker den. Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker
du pivottabellrapporten som ble opprettet da du åpnet OQY-filen. Deretter velger
du Diagramveiviser
på pivottabellverktøylinjen.
Data jeg vet er i databasen, mangler i kuben
Kuber som er opprettet fra OLAP-serverdatabaser eller relasjonsdatabaser, tar
ikke nødvendigvis med alle dataene i den opprinnelige databasen. Bare dataene
du merker i veiviseren for frakoblet kube eller for OLAP-kube, tas med i kuben.

Vent til datahenting er fullført Når du endrer pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten for å vise andre data, hentes nye data fra kuben. Når du
oppdaterer rapporten, hentes nye data fra den opprinnelige databasen, og kuben
opprettes helt på nytt. Dette kan ta litt tid.
Sjekk med personen som opprettet kuben Hvis du fikk kuben av noen
andre, og vinduet Feltliste for pivottabell mangler felt du trenger, eller
detaljnivåer du trenger er utilgjengelige, kan du be personen som opprettet
kuben, om å endre den slik at den inkluderer flere data.
Endre innholdet i en frakoblet kubefil Hvis du opprettet en frakoblet
kubefil i Microsoft Excel fra en OLAP-serverdatabase, bruker du kommandoen
Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å endre filen. Kontroller at du tar
med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som er brukt i rapporten.
Kontroller innholdet til en kube som ble opprettet i Microsoft Query
Du
kan ikke legge til data i kuber som ble opprettet med veiviseren for OLAP-kube,
i Microsoft Query, men du kan endre hvordan kuben er ordnet og slette data fra
kuben. Hvis kuben mangler felt fra den opprinnelige relasjonsdatabasen, kan du
opprette en ny kube i Microsoft Query for å ta med disse feltene. I Microsoft
Query åpner du DQY-filen du brukte til å spørre dataene for OLAP-kuben, eller
opprett en ny spørring hvis du ikke har beholdt en DQY-fil. I spørringen kan du
legge til tilleggsfelt du vil ha i kuben, og deretter bruker du kommandoen
Opprett OLAP-kube på Fil-menyen i Microsoft Query til å opprette en ny
kube. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query.
Nye data vises ikke i rapporten når jeg oppdaterer.
Den frakoblede kubefilen, eller kuben opprettet i Microsoft Query, klarer
kanskje ikke å koble seg til den opprinnelige serverdatabasen for å hente nye
data.
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Kontroller at den
opprinnelige serverdatabasen som tilførte kuben dataene, ikke har fått nytt navn
eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan koble deg
til.
Kontroller at nye data er tilgjengelige Kontakt databaseansvarlig for å
avgjøre om databasen er blitt oppdatert i områdene som du har med i rapporten

din.
Kontroller at organiseringen av databasen ikke er endret Hvis en OLAPserverkube er blitt bygget på nytt, eller en relasjonsdatabase som tilfører en kube
data er blitt omorganisert, må du kanskje omorganisere rapporten, eller opprette
en ny frakoblet kubefil eller en kube som er laget ved hjelp av veiviseren for
OLAP-kuber, for å få tilgang til de endrede dataene. Kontakt databaseansvarlig
for å få informasjon om endringer i databasen.
Microsoft Excel finner ikke den frakoblede kubefilen min
CUB-filen kan ha fått nytt navn eller blitt flyttet.
Kontroller at du har filen Hvis en annen gav deg OQY-filen du åpner, må
du kontrollere at du også har tilgang til CUB-filen.
Bla gjennom etter filen Hvis du forsøker å koble deg til den frakoblede
kubefilen fra dialogboksen Innstillinger for frakoblet OLAP-kube, velger du
Bla gjennom og finner CUB-filen.
Koble deg til den opprinnelige databasen på nytt Hvis du ikke finner filen,
kan det være at du kan koble rapporten til den opprinnelige OLAPserverdatabasen på nytt. Klikk rapporten, velg Frakoblet OLAP på Pivottabellmenyen, og velg deretter Tilkoblet OLAP. Du kan deretter opprette en ny
frakoblet kubefil.
Obs! Hvis du vil ha mer hjelp til problemer med veiviseren for OLAP-kuber, se
Hjelp i Microsoft Query.

Sette opp en rapport
Feltknappene er borte, og jeg kan ikke endre oppsettet
Kontroller om knappene er skjult Klikk i rapporten, klikk Pivotdiagram
på verktøylinjen for pivottabell, og pass på at det ikke er merket av for Skjul
feltknapper for pivotdiagram.
Kontroller om rapporten ble konvertert til et statisk diagram I Excel
konverteres en pivotdiagramrapport til et statisk diagram når du sletter den
tilordnede pivottabellrapporten, kopierer eller flytter pivotdiagramrapporten til
en annen arbeidsbok eller lagrer arbeidsboken i Microsoft Excel 95 eller et
tidligere format eller et format som ikke er for Excel.
Det tar lang tid før data vises når jeg legger til et felt
Når en rapport er basert på store mengder eksterne data eller en datakilde fra
veiviseren for OLAP-kuber, kan det oppstå lange forsinkelser når du drar felt fra
feltlisten til regnearket.
Slipp dataelementer sist Slipp felt i serieområdet, kategoriområdet og
sideområdet først, og slipp felt i dataområdet sist. Denne fremgangsmåten
reduserer datamengden Microsoft Excel må vise i overgangstrinnene.
Deaktiver visning av serie- og kategorielementer På verktøylinjen for
pivottabell kontrollerer du at det ikke er merket av for Vis alltid elementer
. Elementene vil ikke vises når du drar felt til serie- og
kategoriområdene, men de vil vises når du legger til et datafelt.
Bruk veiviseren til å endre oppsettet Hvis svaret fortsatt er for tregt, kan du
gå tilbake til pivoteringsveiviseren for å endre oppsettet for rapporten. Velg
Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen, og velg deretter
Oppsett.
Jeg kan ikke dra et felt
Kontroller sidefeltinnstillingene

Hvis feltet du vil fra, er satt til å spørre

etter eksterne data når du velger hvert enkelt element, kan feltet være låst i
sideposisjonen. Dobbeltklikk feltet, velg Avansert, og fjern merket for
Deaktiver pivotering for dette feltet under Alternativer for sidefelt. Hvis du
drar feltet til et annet område, henter Microsoft Excel de eksterne dataene for
alle elementene i feltet samtidig.
Se etter OLAP-kildedata I rapporter med OLAP-kildedata kan noen felt
bare brukes som seriefelt, kategorifelt eller sidefelt. Disse feltene har -ikoner i
vinduet Feltliste for pivottabell. Felt med -ikoner kan bare brukes som
datafelt.
Kontroller VBA-makroer En VBA-makro (Visual Basic for Applications)
som brukes til å lage en pivottabell- eller pivotdiagramrapport kan også slå av
muligheten til å endre oppsettet ved å dra felt. Hvis avbryt-symbolet vises over
pekeren når du forsøker å dra feltet, er dra-funksjonen slått av for dette feltet.
Hvis du trenger hjelp med dette, kan du ta kontakt med forfatteren av makroene i
arbeidsboken.
Se etter beskyttelse Hvis diagramarket eller regnearket som inneholder den
tilordnede pivottabellrapporten, er beskyttet, kan du ikke flytte felt eller gjøre
endringer i pivotdiagramrapporten. Opphev beskyttelsen av diagramarket eller
regnearket, eller kontakt personen som beskyttet det.
Feltlisten mangler
Klikk i rapporten

Feltlisten vises bare når rapporten er merket.

Vis feltlisten Hvis du fortsatt ikke ser feltlisten, klikker du Vis feltliste
verktøylinjen for pivottabell.

på

Et felt har ikke en rullepil
Kontroller om det er det eneste datafeltet Datafeltet vises bare ved siden av
kategorifeltene med en rullepil hvis du har lagt til to eller flere datafelt i en
rapport. Hvis rapporten har et enkelt datafelt, vises feltet øverst i rapporten,
under sideområdet.
Kontroller om feltet er i en OLAP-dimensjon I rapporter med OLAPkildedata har dimensjonsfelt i serie- og kategoriområdene en pil i feltknappen

bare hvis feltet er det øverste feltet i dimensjonen. Du kan bruke pilen i dette
feltet til å vise eller skjule forskjellige detaljnivåer gjennom dimensjonen.
Se etter om de øverste nivåene er skjult Når de øverste nivåene av en
dimensjon er skjult, er det øverste feltet skjult, og ingen av de viste feltene har
pilen . Høyreklikk en hvilken som helst feltknapp for dimensjonen, og velg
deretter Vis nivåer på hurtigmenyen.
Rullepilen for et felt virker ikke
Pass på at det er merket av for Vis alltid elementer
på
verktøylinjen for pivottabell. Hvis du ikke vil aktivere denne funksjonen, drar
du et felt til dataområdet. Når du har et felt i dataområdet, vil rullepilene fungere
for alle feltene i rapporten.

Formatere en rapport
Formatering, trendlinjer og feilfelt forsvant
Se etter om det er gjort endringer i de viste dataene Når du gjør endringer
som har innvirkning på hvilke data som vises i en pivotdiagramrapport eller den
tilordnede pivottabellrapporten, forkastes eventuell formatering du har brukt på
dataetiketter, datapunkt og dataserier, inkludert eventuelle trendlinjer og feilfelt
du har lagt til.
Endringer som fører til tapt formatering, forekommer når du endrer oppsettet,
legger til eller fjerner felt, viser eller skjuler elementer, viser en annen side i et
sidefelt, grupperer elementer eller deler opp grupper, viser eller skjuler detaljer,
sorterer, endrer sammendragsfunksjonen for et felt, endrer visningen av
delsummer, angir andre kildedata, inkludert endring av spørringen etter eksterne
data, og oppdaterer rapporten.
Gjør deg ferdig med endringene før du legger til formatering Pass på at
du er fornøyd med oppsettet og dataene som vises i pivotdiagramrapporten, før
du gjør formateringsendringer.
Registrer en makro for å bruke formatering
Hvis du endrer rapporten ofte,
kan du registrere en makro når du bruker ønsket formatering, og deretter kjøre
makroen når du må bruke formateringen.
Jeg kan ikke flytte eller endre størrelsen på forklaringen, titler eller
tegneområdet
I en pivotdiagramrapport kan du ikke flytte eller endre størrelse på forklaringen,
titlene eller tegneområdet på samme måte som i et vanlig, ikke-interaktivt
diagram. I Microsoft Excel endres automatisk størrelsen på tegneområdet slik at
endringene i rapporten får plass.
Flytte forklaringen Du kan ikke endre størrelse på forklaringen, men du kan
endre hvor den skal vises i diagrammet. Velg Diagramalternativer på
Diagram-menyen, velg kategorien Forklaring, og velg deretter et alternativ
under Plassering.

Endre størrelse på titler Du kan ikke flytte en tittel, men du kan endre
størrelsen på den ved å endre skriftstørrelsen. Merk tittelen, velg Merket
diagramtittel på Format-menyen, velg kategorien Skrift, og velg deretter
ønsket størrelse.
Rapporten bruker ikke plasseringen eller størrelsen på elementer i den
brukerdefinerte diagramtypen
Du kan ikke flytte eller endre størrelse på forklaringen, titlene eller tegneområdet
i en pivotdiagramrapport. I Microsoft Excel endres automatisk plasseringen og
størrelsen for disse elementene etter behov hver gang du endrer rapporten.
Resultatet er at når du angir en brukerdefinert diagramtype for en
pivotdiagramrapport, bruker rapporten de automatiske plasseringene og
størrelsene for forklaringen, titlene og tegneområdet i stedet for eventuelle
størrelser og plasseringer du har lagret i diagramtypen.
Tallformatering tilsvarer ikke kildedataene
I Microsoft Excel brukes ikke tallformateringen fra Excel-kildedata i verdiaksen
i en pivotdiagramrapport. Verdiaksen reflekterer først tallformateringen for
dataområdet for den tilordnede pivottabellrapporten.
Hvis du vil endre formateringen av verdiaksen, merker du aksen, velger Merket
akse på Format-menyen, velger Tall og velger deretter ønsket formatering.
Denne endringen har ikke innvirkning på tallformateringen i den tilordnede
pivottabellrapporten.

Data og beregninger
Kommandoen Kildedata på Diagram-menyen er ikke tilgjengelig
Hvis du vil endre plasseringen av serie- eller kategoridata eller omdefinere
kildedataene som skal inkluderes, kan du ikke bruke kommandoen Kildedata på
Diagram-menyen slik du kan i et vanlig diagram.
Hvis du vil endre seriefelt til kategorifelt eller omvendt, drar du feltene til riktige
slippområder. Hvis du vil ta med forskjellige kildedata i rapporten, klikker du i
rapporten, velger Pivoteringsveiviser på Data-menyen, velger Tilbake og
bruker trinn 2 i veiviseren til å angi forskjellige Excel-kildedata eller få
forskjellige eksterne kildedata for rapporten.
Sidefeltalternativene er ikke tilgjengelige.
Kontroller felttypen Feltet du merket, er kanskje ikke et sidefelt. Disse
innstillingene er bare tilgjengelige for sidefelt.
Se etter eksterne kildedata Rapporten er kanskje ikke basert på eksterne
data. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for rapporter som er basert på data
i regnearket.
Se etter OLAP-kildedata Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for
rapporter som er basert på OLAP-kildedata. Feltlisten har ikonene og i
OLAP-baserte rapporter.
Kontroller datatypen for feltet Sidefeltinnstillingene er utilgjengelige for
notatfelt eller felt som inneholder OLE-objekter.
Kontroller om det er støtte for parameterspørring ODBC-driveren for den
eksterne databasen støtter kanskje ikke parameterspørringer. Disse innstillingene
er bare tilgjengelige hvis driveren for datakilden støtter parameterspørringer.
ODBC-driverne som følger med Microsoft Query, støtter parameterspørringer.
Hvis du vil finne ut om en tredjepartsdriver støtter parameterspørringer, kan du
ta kontakt med driverforhandleren.

Kontroller om det finnes rapporter basert på en annen
pivottabellrapport Når du baserer mer enn én pivotdiagramrapport på en
eksisterende pivottabellrapport, er ikke sidefeltinnstillingene tilgjengelige for
noen av rapportene.
Kontroller om feltet er gruppert I den tilordnede pivottabellrapporten drar
du feltet til rad- eller kolonneområdet, høyreklikker eventuelle grupperte
elementer, velger Grupper og vis detalj på hurtigmenyen, velger Del opp
gruppe og drar feltet tilbake til sideområdet for å gjøre sidefeltinnstillingene
tilgjengelige.
Når en spørring kjøres, kan jeg ikke endre arket
Kontroller om området du redigerer, blir oppdatert Når en spørring kjøres
i bakgrunnen, kan du ikke endre rapporten som oppdateres for øyeblikket, eller
andre rapporter som er basert på denne rapporten.
Vent til spørringen er fullført, eller avbryt den Hvis du vil kontrollere
fremdriften eller avbryte en spørring, dobbeltklikker du ikonet på statuslinjen.
Om ønskelig, velger du Stopp oppdatering.
Kjør spørringen i bakgrunnen Klikk Pivotdiagram på verktøylinjen for
pivottabell, velg Alternativer, og merk deretter av for Bakgrunnsspørring.
Et datafelt bruker Antall i stedet for Summer
Se etter tekst eller tomme elementer i feltet Hvis datafeltet inneholder
tekstverdier eller tomme celler, bruker feltet som standard
sammendragsfunksjonen Antall. Dobbeltklikk feltet og velg Summer i boksen
Sammendragsmetode.
Se etter OLAP-kildedata I rapporter som er basert på OLAP-kildedata, er
det OLAP-serveren som avgjør hvilke sammendragsfunksjoner som er
tilgjengelige, og du kan ikke endre dem i Microsoft Excel-rapporten. Feltlisten
har ikonene og i OLAP-baserte rapporter.
Data mangler når rapporten er oppdatert
Angi sidefelt for å vise alle data

Velg Alt i hvert sidefelt før du oppdaterer

rapporten.
Hvis et sidefelt ikke inkluderer Alt, er feltet satt til å spørre etter eksterne data
element for element, eller kildedataene inkluderer ikke informasjon for et
element av typen Alt. I begge tilfeller oppdateres dataene når du velger et annet
element.
Kontroller plasseringen av de manglende dataene For rapporter som er
basert på regnearkdata, kan de nye dataene ha blitt lagt til utenfor kildeområdet
du opprinnelig angav, eller kildedataene kan ha blitt flyttet til et annet sted.
1. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
2. Velg Tilbake.
3. Endre definisjonen av kildeområdet slik at det omfatter de nye dataene,
eller angi det nye stedet.
4. Velg Fullført.
Kontroller at spørringen velger de riktige dataene For rapporter som er er
basert på eksterne data, må du kontrollere spørringen i Microsoft Query for å
forsikre deg om at den henter de dataene du ønsker.
Kontroller kuben eller kubefilen Hvis rapporten er basert på en kube som er
opprettet av veiviseren for OLAP-kube, åpner du OQY-filen i Microsoft Query
og kontrollerer innholdet i kuben for å forsikre deg om at den inneholder dataene
du vil ha med. Hvis rapporten er basert på en kubefil, kontrollerer du innholdet i
kubefilen: Klikk i den tilordnede pivottabellrapporten for
pivotdiagramrapporten, klikk Pivottabell på verktøylinjen for pivottabell, velg
Frakoblet OLAP, og velg deretter Rediger frakoblet datafil. Hvis rapporten er
basert på kildedata fra en OLAP-serverdatabase, kontakter du
databaseadministratoren for å finne ut om databasen er endret.
Rapporten ser helt annerledes ut etter oppdatering eller kan ikke oppdateres
Kontroller tilgjengeligheten til kildedatabasen Kontroller at du fremdeles
kan koble deg til den eksterne databasen og vise data.
Kontroller om det er endringer i kildedatabasen

Hvis rapporten er basert

på OLAP-kildedata, kan det ha blitt gjort endringer i dataene som er
tilgjengelige i kuben på serveren. Ta kontakt med administratoren for OLAPserveren hvis du vil ha mer informasjon.

Vis alt

Feilsøking i pivottabellrapporter
Lage en rapport
Det vises en melding om ikke nok minne.
Kontroller innstillingen for minnebruk
1. Velg OK i meldingsboksen.
2. Lag rapporten på nytt, og velg Alternativer i trinn 3 i
pivoteringsveiviseren.
3. Merk av for Optimer minne.
Bruk sidefelt til å spare minne Hvis du fortsatt ikke kan lage rapporten,
setter du opp ett eller flere av sidefeltene for å hente dataene når du velger hvert
enkelt element.
1. Velg Oppsett i trinn 3 av veiviseren.
2. Dra ett eller flere felt til sideområdet.
3. Dobbeltklikk hvert enkelt sidefelt.
4. Velg Avansert.
5. Velg Hent fra eksterne datakilder når feltelementene velges.
Forenkle rapporten Hvor mange felt du kan legge til, avhenger av mengden
minne i datamaskinen og mengden kildedata som brukes i rapporten. Når du vil
bruke mange felt, legger du dem til som radfelt eller sidefelt. Sidefelt bruker
minst minne. Radfelt bruker mindre minne enn kolonnefelt.
Baser flere rapporter for de samme dataene på én rapport Når du lager en
pivottabellrapport, opprettes det et lagringsområde i minnet for rapporten. Hvis
du har tenkt å lage flere rapporter fra de samme kildedataene, velger du Annen

pivottabell eller annet pivotdiagram i trinn 1 i veiviseren, slik at alle
rapportene bruker samme lagringsområde.
Forenkle filen

Reduser antall rapporter i arbeidsboken.

Lag rapporten i en separat fil Hvis rapporten er basert på regnearkdata,
lager du rapporten i en annen arbeidsbok enn arbeidsboken som inneholder
dataene. På den måten trenger ikke de opprinnelige dataene og rapporten å være
i minnet samtidig.
Rapporten jeg ønsker, står ikke oppført i trinn 2 av veiviseren for pivottabell
og pivotdiagram.
Kontroller plasseringen av rapporten Veiviseren viser bare rapportene som
var i arbeidsboken da du startet veiviseren. Hvis pivottabellrapporten du vil
bruke som kilde, finnes i en annen arbeidsbok, kopierer du rapporten til den
aktive arbeidsboken.
Kontroller innstillingene for sidefelt Pivottabellrapporten du vil bruke, kan
ha sidefelt som er definert til å utføre spørringer på eksterne data når du velger
hvert element. Hvis du vil bruke en rapport som kilde for en annen rapport, må
rapporten bare inneholde sidefelt som henter eksterne data for alle elementene
samtidig. Klikk i kilderapporten, dobbeltklikk hvert enkelt sidefelt, velg
Avansert, og kontroller deretter innstillingene under Alternativer for sidefelt.
Det gikk ikke å importere eller lime inn fra en webside.
Bruk eksport i stedet for å klippe og lime Hvis du brukte kommandoen
Kopier i en pivottabelliste på en webside, og deretter limte dataene inn i
Microsoft Excel, blir bare celleverdiene limt inn, og du får en tabell uten
interaktive data i regnearket. Hvis du vil kopiere data til Excel som en
pivottabellrapport, kan du bruke kommandoen Eksporter til Microsoft Excel i
pivottabellisten.
Juster oppsettet før du eksporterer En pivottabelliste på en webside kan
vise detaljdata samtidig som den viser summerte data. Noen av oppsettene som
tillates i en pivottabelliste, kan derfor ikke lages i en pivottabellrapport i Excel.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du forbereder en pivottabelliste slik
at listen kan eksporteres til Excel, kan du klikke hjelpknappen på verktøylinjen i

pivottabellisten.
Jeg har problemer med en OLAP-datakilde.

Opprette OLAP-kuber
Dato- eller klokkeslettfelt har feil nivåer
Kontroller dato- eller klokkeslettfeltet i kildedatabasen Hvis du ikke ser
nivåene du forventer i dimensjonene for dato eller klokkeslett i kildedata fra
veiviseren for OLAP-kuber i Microsoft Query, må du kontrollere dato- eller
klokkeslettfeltet fra den underliggende relasjonsdatabasen som angav dataene for
kuben. Databasen kan lagre datoer og klokkeslett som tekst i stedet for et datoeller klokkeslettformat som veiviseren kan gjenkjenne. Hvis du tror at dette er
tilfelle, kontakter du databaseansvarlig for relasjonsdatabasen for å kontrollere
og rette opp dato- og klokkeslettformatet for feltet.
Kontroller toppnivået av dimensjonen
Når du legger til dato- og
klokkeslettfelt som lavere nivåer av en dimensjon, deler ikke veiviseren for
OLAP-kuber automatisk opp dataene i nivåer for år/kvartal/måned/uke og
time/minutt/sekund. Veiviseren gjør dette bare når du legger til dato- eller
klokkeslettfeltet som toppnivå for en ny dimensjon. Hvis dato- eller
klokkeslettfeltet ikke er toppnivået, må du endre kuben ved å åpne OQY-filen i
Microsoft Query, eller kontakte personen som opprettet kuben for å gjøre disse
endringene.
Sammendragsfunksjonen jeg vil ha, mangler
I veiviseren for OLAP-kube er bare sammendragsfunksjonene Summer, Antall,
Min og Maks tilgjengelige for datafelt.
Opprett rapporten direkte på grunnlag av databasepostene Hvis du kan
forenkle og redusere spørringen slik at systemet kan håndtere datamengden den
returnerer, kan du forsøke å returnere dataene direkte til Microsoft Excel fra
Microsoft Query uten å opprette en kube. Når du oppretter en pivottabell- eller
pivotdiagramrapport direkte fra poster i en database, har du tilgang til hele settet
av sammendragsfunksjoner for pivottabell (Summer, Antall, Gjennomsnitt,
Maks, Min, Produkt, Antall tall, StdAvvik, StdAvvikp, Varians og Variansp).
Overvei om du bør sette opp en OLAP-server for databasen Ved hjelp av
Microsoft OLAP-serverproduktet, OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server,

kan du sette opp et større utvalg av sammendragsfelt enn OLAPklientprogramvaren som følger med Microsoft Office.
Jeg får ikke til å endre OLAP-kuben
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Hvis du redigerer
i en OLAP-kube, må du ha tilgang til den opprinnelige serverdatabasen som
tilførte kubedataene. Kontroller for å være sikker på at databasen ikke har fått
nytt navn eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan
koble deg til.
Kontroller om det er gjort endringer i den opprinnelige databasen Hvis
du brukte veiviseren for OLAP-kuber til å opprette kuben fra en
relasjonsdatabase, kan tabeller i databasen ha fått nytt navn eller blitt slettet, slik
at kuben ikke lenger kan finne de opprinnelige dataene. Koble til databasen i
Microsoft Query, og kontroller om det er endringer i organisasjonen, eller
skjemaet, i databasen. Hvis databasen er endret, må du lage en ny kube.
Det vises en melding om at data er gått tapt
Et felt du har tatt med i kuben, er ikke lenger tilgjengelig i kildedatabasen.
Se etter endringer i den opprinnelige databasen Hvis kuben er en frakoblet
kubefil som ble opprettet fra en OLAP-serverdatabase, må du koble en rapport
til serverdatabasen på nytt og kontrollere de tilgjengelige feltene i vinduet
Feltliste for pivottabell. Hvis feltet ikke lenger er tilgjengelig fra serveren, kan
du bruke kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen for å opprette
en ny frakoblet kubefil.
Hvis du opprettet kuben i Microsoft Query, bruker du Microsoft Query til å åpne
DQY-spørringsfilen som du brukte til å opprette kuben. Hvis du ikke har beholdt
en DQY-fil, oppretter du en ny spørring ved å koble deg til den opprinnelige
relasjonsdatabasen. Kontroller hvilke felt som er tilgjengelige. Hvis du vil ha
fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query. Hvis det er fjernet felt
fra databasen, kan du opprette en ny kube.
Det tar lang tid å lagre kubefilen
Hvis du tok med et stort delsett av OLAP-dataene i kubefilen, kan det ta lang tid

å opprette filen.
Hvis du vil avbryte lagringen av filen, velger du Stopp i dialogboksen
Oppretting av kubefil pågår.
Hvis du vil redusere filstørrelsen, kan du fjerne data som du ikke trenger å
vise i rapporten. I trinn 2 i veiviseren for frakoblet kube, merker du bare de
dimensjonene og nivåene i hver dimensjon du trenger å se. I trinn 3 merker
du bare de målene du bruker som datafelt i rapporten, og i hver dimensjon
fjerner du alle elementene du ikke trenger.
Jeg slapp opp for diskplass da jeg lagret en kube
OLAP-databaser er utformet slik at de kan behandle svært store mengder med
detaljerte data, og derfor kan det være at serverdatabasen bruker mye større plass
under lagring til disk enn du har på din lokale harddisk. Hvis du angir en stor
delmengde av dataene til den frakoblede kubefilen, kan det være at det ikke er
nok plass.
Frigjør diskplass eller finn en annen disk Prøv å slette filer du ikke trenger
fra disken før du lagrer kubefilen, eller prøv å lagre filen på en nettverksstasjon.
Ta med færre data i den frakoblede kubefilen Tenk gjennom hvordan du
kan redusere mengden med data i filen til et minimum og likevel beholde det du
trenger for pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Prøv følgende:
Fjern dimensjoner I trinn 2 i veiviseren for frakoblede kuber velger du
bare dimensjonene som faktisk vises som felt i pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten.
Fjern detaljnivåer Klikk boksen ved siden av hver merket dimensjon
i trinn 2 i veiviseren, og fjern merkene for nivåer som er lavere enn dem
som vises i rapporten.
Fjern datafelt I trinn 3 i veiviseren klikker du boksen ved siden av
Mål, og velger bare datafeltene som du bruker i rapporten.
Fjern dataelementer Klikk boksen ved siden av hver dimensjon i
trinn 3, og fjern merkene for elementer du ikke trenger å se i rapporten.

Vær koblet til serveren Hvis du har fjernet alle mulige data, og fremdeles
ikke kan lagre en frakoblet kubefil, må du fortsette å bruke tilkoblingen til
OLAP-databaseserveren for å samhandle med rapporten.

Bruke OLAP-kuber
Det mangler data fra rapporten etter at jeg har opprettet en kubefil
Du kan ha utelatt noen av dataene for feltene som ble brukt i rapporten, da du
merket innholdet for den frakoblede kubefilen. Dette har ført til at når du endrer
rapporten for å vise andre data, er ikke dataene du ventet å se, tilgjengelige fra
den frakoblede kubefilen.
Bruk kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å koble
rapporten til serverdatabasen på nytt, og pass på at rapporten viser dataene du vil
vise. Deretter redigerer du den frakoblede kubefilen, mens du kontrollerer at du
tar med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som brukes i rapporten.
Rapporten bruker felt fra spørringen i stedet for kuben
Hvis vinduet Feltliste for pivottabell viser deg feltene fra relasjonsdatabasen du
spurte da du opprettet kuben, returnerte du dataene fra spørringen til Microsoft
Excel i stedet for å åpne OQY-filen som ble opprettet av veiviseren for OLAPkube. I denne filen lagres kubedefinisjonen, og hvis du har lagret en frakoblet
kubefil (CUB), får du tilgang til denne filen. Hvis du ikke angav en ny plassering
for OQY-filen, ble den lagret enten under mine dokumenter\mine datakilder eller
winnt\profiler\brukernavn\mine datakilder, avhengig av hvilken versjon av
Windows-operativsystemet du bruker.
Hvis du vil basere en rapport på den nye kuben, velger du Åpne på Fil-menyen i
Microsoft Excel, og velger Spørringsfiler i listen Filtype. Deretter finner du
OQY-filen og dobbeltklikker den. Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, klikker
du pivottabellrapporten som ble opprettet da du åpnet OQY-filen. Deretter velger
du Diagramveiviser
på pivottabellverktøylinjen.
Data jeg vet er i databasen, mangler i kuben
Kuber som er opprettet fra OLAP-serverdatabaser eller relasjonsdatabaser, tar
ikke nødvendigvis med alle dataene i den opprinnelige databasen. Bare dataene
du merker i veiviseren for frakoblet kube eller for OLAP-kube, tas med i kuben.

Vent til datahenting er fullført Når du endrer pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten for å vise andre data, hentes nye data fra kuben. Når du
oppdaterer rapporten, hentes nye data fra den opprinnelige databasen, og kuben
opprettes helt på nytt. Dette kan ta litt tid.
Sjekk med personen som opprettet kuben Hvis du fikk kuben av noen
andre, og vinduet Feltliste for pivottabell mangler felt du trenger, eller
detaljnivåer du trenger er utilgjengelige, kan du be personen som opprettet
kuben, om å endre den slik at den inkluderer flere data.
Endre innholdet i en frakoblet kubefil Hvis du opprettet en frakoblet
kubefil i Microsoft Excel fra en OLAP-serverdatabase, bruker du kommandoen
Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen til å endre filen. Kontroller at du tar
med alle dimensjoner, datafelt og detaljnivåer som er brukt i rapporten.
Kontroller innholdet til en kube som ble opprettet i Microsoft Query
Du
kan ikke legge til data i kuber som ble opprettet med veiviseren for OLAP-kube,
i Microsoft Query, men du kan endre hvordan kuben er ordnet og slette data fra
kuben. Hvis kuben mangler felt fra den opprinnelige relasjonsdatabasen, kan du
opprette en ny kube i Microsoft Query for å ta med disse feltene. I Microsoft
Query åpner du DQY-filen du brukte til å spørre dataene for OLAP-kuben, eller
opprett en ny spørring hvis du ikke har beholdt en DQY-fil. I spørringen kan du
legge til tilleggsfelt du vil ha i kuben, og deretter bruker du kommandoen
Opprett OLAP-kube på Fil-menyen i Microsoft Query til å opprette en ny
kube. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, se Hjelp for Microsoft Query.
Nye data vises ikke i rapporten når jeg oppdaterer.
Den frakoblede kubefilen, eller kuben opprettet i Microsoft Query, klarer
kanskje ikke å koble seg til den opprinnelige serverdatabasen for å hente nye
data.
Kontroller at den opprinnelige databasen er tilgjengelig Kontroller at den
opprinnelige serverdatabasen som tilførte kuben dataene, ikke har fått nytt navn
eller er blitt flyttet. Kontroller at serveren er tilgjengelig og at du kan koble deg
til.
Kontroller at nye data er tilgjengelige Kontakt databaseansvarlig for å
avgjøre om databasen er blitt oppdatert i områdene som du har med i rapporten

din.
Kontroller at organiseringen av databasen ikke er endret Hvis en OLAPserverkube er blitt bygget på nytt, eller en relasjonsdatabase som tilfører en kube
data er blitt omorganisert, må du kanskje omorganisere rapporten, eller opprette
en ny frakoblet kubefil eller en kube som er laget ved hjelp av veiviseren for
OLAP-kuber, for å få tilgang til de endrede dataene. Kontakt databaseansvarlig
for å få informasjon om endringer i databasen.
Microsoft Excel finner ikke den frakoblede kubefilen min
CUB-filen kan ha fått nytt navn eller blitt flyttet.
Kontroller at du har filen Hvis en annen gav deg OQY-filen du åpner, må
du kontrollere at du også har tilgang til CUB-filen.
Bla gjennom etter filen Hvis du forsøker å koble til den frakoblede kubefilen
fra dialogboksen Innstillinger frakoblet OLAP, klikker du Rediger frakoblet
datafil og bruker deretter Bla gjennom-knappen i trinn 4 i veiviseren for
oppretting av kubefil til å finne filen.
Koble deg til den opprinnelige databasen på nytt Hvis du ikke finner filen,
kan det være at du kan koble rapporten til den opprinnelige OLAPserverdatabasen på nytt. Klikk rapporten, velg Frakoblet OLAP på Pivottabellmenyen, og velg deretter Tilkoblet OLAP. Du kan deretter opprette en ny
frakoblet kubefil.
Obs! Hvis du vil ha mer hjelp til problemer med veiviseren for OLAP-kuber, se
Hjelp i Microsoft Query.

Sette opp en rapport
Det tar lang tid før data vises når jeg legger til et felt.
Når en rapport er basert på store mengder eksterne data eller en datakilde fra
veiviseren for OLAP-kuber, kan det oppstå lange forsinkelser når du drar felt fra
feltlisten til regnearket.
Slipp dataelementer sist Slipp felt i radområdet, kolonneområdet og
sideområdet først, og slipp felt i dataområdet sist. Denne fremgangsmåten
reduserer datamengden Microsoft Excel må vise i overgangstrinnene.
Deaktiver visning av rad- og kolonneelementer Kontroller at Vis alltid
elementer
ikke er aktivert på verktøylinjen for pivottabell.
Elementene vil ikke vises når du drar felt til rad- og kolonneområdene, men de
vil vises når du legger til et datafelt.
Bruk veiviseren til å endre oppsettet Hvis svaret fortsatt er for tregt, kan du
gå tilbake til veiviseren for pivottabell og pivotdiagram for å endre oppsettet for
rapporten. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen, og velg
deretter Oppsett.
Jeg kan ikke dra et felt.
Kontroller sidefeltinnstillingene Hvis feltet du vil dra fra, er satt til å spørre
etter eksterne data når du velger hvert enkelt element, kan feltet være låst i
sideposisjonen. Dobbeltklikk feltet, velg Avansert, og fjern merket for
Deaktiver pivotering for dette feltet under Alternativer for sidefelt. Hvis du
drar feltet til et annet område, henter Microsoft Excel de eksterne dataene for
alle elementene i feltet samtidig.
Se etter OLAP-kildedata I rapporter med OLAP-kildedata kan noen felt
bare brukes som radfelt, kolonnefelt eller sidefelt. Disse feltene har -ikoner i
vinduet Feltliste for pivottabell. Felt med -ikoner kan bare brukes som
datafelt.
Kontroller VBA-makroer

En VBA-makro (Visual Basic for Applications)

kan også deaktivere muligheten til å endre oppsettet ved å dra felt. Hvis avbrytsymbolet vises over pekeren når du forsøker å dra feltet, er dra-funksjonen slått
av for dette feltet. Hvis du trenger hjelp med dette, kan du ta kontakt med
forfatteren av makroene i arbeidsboken.
Kontroller beskyttelse Hvis regnearket var beskyttet ved å fjerne merket for
Bruk pivottabellrapporter i dialogboksen Beskytt ark, kan du ikke flytte felt
eller gjøre endringer. Opphev beskyttelsen av regnearket, eller kontakt personen
som beskyttet det.
Jeg får ikke datafeltene i den rekkefølgen jeg ønsker.
Høyreklikk et datafelt, velg Rekkefølge på hurtigmenyen, og bruk
kommandoene på Rekkefølge-menyen til å flytte feltet til ønsket plassering.
Feltlisten mangler.
Klikk i rapporten

Feltlisten vises bare når rapporten er merket.

Vis feltlisten
Hvis du fortsatt ikke ser feltlisten, klikker du Vis feltliste
verktøylinjen for pivottabell.

på

Et felt har ikke en rullepil.
Kontroller om det er det eneste datafeltet Datafeltet vises med en rullepil
hvis du har lagt til to eller flere datafelt i en rapport.
Kontroller om feltet er i en OLAP-dimensjon I rapporter med OLAPkildedata har dimensjonsfelt i rad- og kolonneområdene en pil i feltknappen
bare hvis feltet er det øverste feltet i dimensjonen. Du kan bruke pilen i dette
feltet til å vise eller skjule forskjellige detaljnivåer gjennom dimensjonen.
Se etter om de øverste nivåene er skjult Når de øverste nivåene av en
dimensjon er skjult, er det øverste feltet skjult, og ingen av de viste feltene har
pilen . Høyreklikk en hvilken som helst feltknapp for dimensjonen, og velg
deretter Vis nivåer på hurtigmenyen.
Rullepilen for et felt virker ikke.

Klikk Vis alltid elementer
på verktøylinjen for pivottabell.
Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, drar du et felt til dataområdet. Når du
har et felt i dataområdet, vil rullepilene fungere for alle feltene i rapporten.

Formatere og tilpasse en rapport
Formateringen forsvinner når jeg oppdaterer eller endrer oppsettet.
Kontroller bevaringsinnstillingene Klikk Pivottabell på verktøylinjen for
pivottabeller, klikk Tabellalternativer, og kontroller at det er merket av for
Behold formatering.
Kantlinjer rundt cellene beholdes ikke Endringer i kantlinjer rundt cellene
beholdes ikke når du endrer oppsettet eller oppdaterer en rapport.
Betinget formatering fungerer ikke Hvis du prøver å bruke betingede
formater for celler i en pivottabellrapport, får du uventede resultater.
Oppsettet ble endret av et autoformat.
Angre autoformat Prøv å klikke Angre
. Hvis du nylig endret
rapportformatet til et format med innrykk, kan det være du kan gjenopprette
rapporten til det forrige formatet og oppsettet.
Flytt felt Noen autoformater endrer kolonnefelt i rapporten til radfelt. Andre
autoformater endrer et enkelt radfelt til et kolonnefelt. Du kan dra disse feltene
tilbake til opprinnelig plassering.
Tallformatering tilsvarer ikke kildedataene.
I Microsoft Excel brukes ikke tallformateringen fra Excel-kildedata i en
pivottabellrapport. Tall vises uten desimaler og og tusenskilletegn, og negative
tall vises med et minus.
Hvis du vil endre dettet formatet, høyreklikker du en celle i dataområdet, klikker
Feltinnstillinger, klikker Tall og deretter kategorien og alternativene du vil ha.
Gjenta posessen for alle feltene i dataområdet.
Numeriske elementer som har fått nytt navn, blir ikke formatert eller sortert
riktig.

Standard for numeriske elementer i pivotfelt er at de formateres i samsvar med i
de underliggende kildedataene. Et element med navnet 2,0 ville for eksempel få
numerisk formatering. Hvis du gir et nytt navn til et numerisk element i en
pivottabell, blir elementet formatert som tekst selv om det inneholder et tall.
Fordi Microsoft Excel sorterer tekst og tall hver for seg, blir numeriske
elementer som har fått nytt navn, ikke lenger sortert i riktig rekkefølge sammen
med de andre tallene.
Du kan endre rekkefølgen på tekstelementer manuelt ved på dra dem til nye
plasseringer.
Funksjoner jeg ventet å se, er borte.
Rapporten kan være basert på OLAP-kildedata. OLAP-databaser har for
eksempel forskjellige sammendragsfunksjoner som egne datafelt i stedet for en
pivottabellinnstilling.
Hvis du vil avgjøre om en rapport er basert på OLAP-kildedata, kan du
kontrollere vinduet Feltliste for pivottabell. Hvis feltlisten har ikonene
inneholder rapporten OLAP-kildedata.

og

,

Egenskapsfeltene jeg merket, vises ikke.
Flytt feltet til radområdet I kolonnefelt vises egenskapsfelt bare med lavt
detaljnivå og kan ikke justeres opp. I radfeltene kan du vise egenskapsfelt for
alle detaljnivåer.
Kontroller oppsettinnstillingene for feltet Dobbeltklikk feltet du vil vise
egenskapsfelt for, klikk Oppsett, og pass på at du har valgt Vis elementer som
disposisjon.
Sørg for at alle nivåer med egenskapsfelt vises
Egenskapsfelt er knyttet til
bestemte nivåer i et dimensjonsfelt. Høyreklikk feltet, og hvis Vis nivåer vises
på hurtigmenyen, finnes det skjulte nivåer. Klikk Vis nivåer hvis du vil vise dem
på nytt. Klikk feltet og deretter Vis detalj
hvis du vil vise flere nivåer.
Pass på at kuben inneholder data for egenskapsfeltene Undersøk med
administratoren for OLAP-serveren om at data er tilgjengelige for
egenskapsfeltene du valgte.

Hente og oppdatere data
Meldingen 'Pivottabellen er ugyldig' vises.
Oppdater rapporten Når du bruker enkelte typer kildedata, vil denne
meldingen vises første gang du forsøker å bruke en rapport som er lagret som en
webside, hvis et kildefelt inneholder mer enn én type data - for eksempel tekst
og tall. Klikk Oppdater data
.
Kontroller kildeområdet Hvis rapporten er basert på regnearkdata,
kontrollerer du at kildedataene ikke er slettet. Hvis kilden er et område med navn
og du brukte navnet til å angi kildedataene da du laget rapporten, må du
kontrollere at navnet ikke er slettet fra kildearbeidsboken.
Kontroller den eksterne datakilden For rapporter som er basert på eksterne
data, må du kontrollere at databasen er tilgjengelig og at du kan koble deg til.
Kontroller at systemet har nok minne Hvis en rapport er ugyldig når du
åpner en arbeidsbok, lukker du alle filer og avslutter alle programmer du ikke
trenger, for å frigjøre minne. Prøv deretter å åpne arbeidsboken på nytt.
Vent til oppdateringen er ferdig før du kopierer en rapport Når du
oppdaterer en rapport, kontrollerer du at oppdateringen er ferdig og at
statuslinjen viser "Klar" før du kopierer eller limer inn rapporten i en annen
arbeidsbok.
Kontroller filformatet Hvis du åpner en rapport som ble laget i Microsoft
Excel 97, og rapporten har beregnede felt eller har sidefelt som er angitt til å
hente data for hvert element separat, må du kontrollere at du lagrer rapporten i
Excel arbeidsbokformat (velg Lagre som på Fil-menyen og deretter Microsoft
Excel-arbeidsbok i boksen Filtype). Hvis du trenger det, kan du deretter lagre
arbeidsboken i et tidligere Excel-format.
Når en spørring kjøres, kan jeg ikke endre regnearket.
Kontroller om området du redigerer, blir oppdatert Når en spørring kjøres
i bakgrunnen, kan du ikke endre rapporten som oppdateres for øyeblikket, eller

andre rapporter som er basert på denne rapporten.
Vent til spørringen er fullført, eller avbryt den Hvis du vil kontrollere
fremdriften eller avbryte en spørring, dobbeltklikker du ikonet på statuslinjen.
Om ønskelig, velger du Stopp oppdatering.
Kjør spørringen i bakgrunnen Klikk Pivottabell på verktøylinjen for
pivottabell, velg Tabellalternativer, og merk deretter av for
Bakgrunnsspørring.
Data mangler etter oppdatering.
Angi sidefelt for å vise alle data
rapporten.

Velg Alt i hvert sidefelt før du oppdaterer

Hvis et sidefelt ikke inkluderer Alt, er feltet satt til å spørre etter eksterne data
element for element, eller kildedataene inkluderer ikke informasjon for et
element av typen Alt. I begge tilfeller oppdateres dataene når du velger et annet
element.
Kontroller plasseringen av de manglende dataene For rapporter som er
basert på regnearkdata, kan de nye dataene ha blitt lagt til utenfor kildeområdet
du opprinnelig angav, eller kildedataene kan ha blitt flyttet til et annet sted.
1. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
2. Velg Tilbake.
3. Endre definisjonen av kildeområdet slik at det omfatter de nye dataene,
eller angi det nye stedet.
4. Velg Fullført.
Kontroller at spørringen velger de riktige dataene For rapporter som er er
basert på eksterne data, må du kontrollere spørringen i Microsoft Query for å
forsikre deg om at den henter de dataene du ønsker.
Kontroller kuben eller kubefilen Hvis rapporten er basert på en kube som er
opprettet av veiviseren for OLAP-kube, åpner du OQY-filen i Microsoft Query
og kontrollerer innholdet i kuben for å forsikre deg om at den inneholder dataene

du vil ha med. Hvis rapporten er basert på en kubefil, kontrollerer du innholdet i
kubefilen: Klikk Pivottabell på verktøylinjen for pivottabell, velg Frakoblet
OLAP, og velg deretter Rediger frakoblet datafil. Hvis rapporten er basert på
kildedata fra en OLAP-serverdatabase, kontakter du databaseadministratoren for
å finne ut om databasen er endret.
Rapporten ser helt annerledes ut etter oppdatering eller kan ikke oppdateres.
Kontroller tilgjengeligheten til kildedatabasen Kontroller at du fremdeles
kan koble deg til den eksterne databasen og vise data.
Kontroller om det er endringer i kildedatabasen Hvis rapporten er basert
på OLAP-kildedata, kan det ha blitt gjort endringer i dataene som er
tilgjengelige i kuben på serveren. Ta kontakt med administratoren for OLAPserveren hvis du vil ha mer informasjon.
Sidefeltalternativene er utilgjengelige.
Kontroller felttypen Feltet du merket, er kanskje ikke et sidefelt. Disse
innstillingene er bare tilgjengelige for sidefelt.
Se etter eksterne kildedata
Rapporten er kanskje ikke basert på eksterne
data. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for rapporter som er basert på data
i regnearket.
Se etter OLAP-kildedata
Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for
rapporter som er basert på OLAP-kildedata. Feltlisten har ikonene og i
OLAP-baserte rapporter.
Kontroller datatypen for feltet Sidefeltinnstillingene er utilgjengelige for
notatfelt eller felt som inneholder OLE-objekter.
Kontroller om det er støtte for parameterspørring
ODBC-driveren for den
eksterne databasen støtter kanskje ikke parameterspørringer. Disse innstillingene
er bare tilgjengelige hvis driveren for datakilden støtter parameterspørringer.
ODBC-driverne som følger med Microsoft Query, støtter parameterspørringer.
Hvis du vil finne ut om en tredjepartsdriver støtter parameterspørringer, kan du
ta kontakt med driverforhandleren.

Kontroller om det finnes rapporter basert på en annen
pivottabellrapport Når du baserer en annen pivottabellrapport eller mer enn
én pivotdiagramrapport på en eksisterende pivottabellrapport, er ikke
sidefeltinnstillingene tilgjengelige for noen av rapportene.
Kontroller om feltet er gruppert Dra feltet til rad- eller kolonneområdet,
høyreklikk en gruppe grupperte elementer, klikk Del opp gruppe, og dra feltet
tilbake til sideområdet for at sidefeltinnstillingene skal være tilgjengelige.
Jeg endret kildedataene, men rapporten blir ikke oppdatert.
Klikk rapporten, og klikk deretter Oppdater data
pivottabeller.

på verktøylinjen for

Sammendrag og beregninger
Et datafelt bruker Antall i stedet for Summer.
Se etter tekst eller tomme elementer i feltet Hvis datafeltet inneholder
tekstverdier eller tomme celler, bruker feltet som standard
sammendragsfunksjonen Antall. Dobbeltklikk feltet, og velg Summer i boksen
Sammendragsmetode.
Se etter OLAP-kildedata I rapporter som er basert på OLAP-kildedata, er
det OLAP-serveren som avgjør hvilke sammendragsfunksjoner som er
tilgjengelige, og du kan ikke endre dem i Microsoft Excel-rapporten. Feltlisten
har ikonene og i OLAP-baserte rapporter.
Formelen beregner ikke det jeg ventet.
Det er forskjell på hvordan beregnede felt og beregnede elementer blir beregnet.
Formler for beregnede felt bruker summen av de underliggende dataene for alle
felt i formelen. Formelen ='Sum bestillinger' * 1.2 multipliserer for eksempel
summen av ordrebeløpene for hvert produkt og selger, med 1,2. Den
multipliserer ikke hver enkelt ordre med 1,2 for deretter å summere de
multipliserte beløpene.
Formler for beregnede elementer bruker derimot de enkelte postene. Formelen
for det beregnede elementet =Sjømat *115% multipliserer hver enkelt ordre for
Sjømat med 115 %. Deretter summeres de multipliserte beløpene i dataområdet.
Kontroller formlene Kontroller at formlene for alle beregnede felt og
elementer i rapporten er riktig lagt inn. Du kan vise en liste over formler ved å
klikke Pivottabell på verktøylinjen for pivottabeller, velge Formler og deretter
klikke Vis formler.
Kontroller beregningsrekkefølgen Hvis du opprettet mer enn én formel i
cellene for det beregnede elementet, bør du kontrollere at formlene beregnes i
riktig rekkefølge: Klikk Pivottabell på verktøylinjen for pivottabeller, velg
Formler, og velg deretter Løsningsrekkefølge.

Jeg kan ikke endre sammendragsfunksjonen for et beregnet felt.
Du kan ikke endre sammendragsfunksjonen for et beregnet felt. I beregnede felt
brukes alltid sammendragsfunksjonen Summer.
Det står stjerner ved sluttsummene.
Stjernene angir at del- og sluttsummene inneholder verdiene for alle elementer i
feltet, også elementer du har skjult.
Utelat skjulte elementer fra summer Klikk Inkluder skjulte elementer i
totaler

på verktøylinjen for pivottabeller.

Slå av stjerner Hvis du vil ha med skjulte elementer, men ikke har lyst til å
vise stjernene, kan du klikke Pivottabell på verktøylinjen for pivottabeller,
klikke Tabellalternativer og deretter fjernet merket ved Merk totaler med *.

Vis alt

Kildedata i pivottabeller og
pivotdiagrammer
Når du oppretter en pivottabell- eller pivotdiagramrapport, kan du bruke en
hvilken som helst type kildedata.
Microsoft Excel-lister eller -databaser
Du kan bruke data fra et Microsoft Excel-regneark som grunnlaget for en
rapport. Dataene skal være i listeformat, med kolonneetiketter i den første raden,
og resten av radene skal ha lignende elementer i samme kolonne og ingen
tomme rader eller kolonner i dataområdet. Microsoft Excel bruker
kolonneetikettene for feltnavnene i rapporten.
Merke dataene automatisk Klikk en celle i listen eller raden under listen før
du kjører veiviseren for pivottabell og pivotdiagram. Veiviseren fyller ut
referansen til hele listen for deg.
Bruke et navngitt område Hvis du vil gjøre det enklere å oppdatere
rapporten, kan du navngi kildeområdet og bruke navnet når du oppretter
rapporten. Hvis det navngitte området utvides for å ta med flere data, kan du
oppdatere rapporten slik at du nye dataene blir tatt med.
Bruke filtrerte data Alle filtre du har brukt i en liste med kommandoene på
undermenyen Filter på Data-menyen, blir ignorert. Hvis du vil opprette en
rapport som bare inneholder de filtrerte dataene, kan du bruke kommandoen
Avansert filter til å trekke ut dataene du vil ha, til et annet sted i regnearket, og
deretter basere rapporten på dette området.
Inkludere summer Det blir automatisk laget delsummer og totalsummer i en
pivottabellrapport. Hvis kildelisten inneholder automatiske delsummer og
totalsummer opprettet med kommandoen Delsummer på Data-menyen, bruker
du denne kommandoen til å fjerne dem før du oppretter rapporten.
Eksterne datakilder

Hvis du vil summere og analysere data som kommer fra et annet sted enn
Microsoft Excel, for eksempel firmaets salgsposter i en database, kan du hente
data fra eksterne kilder, blant annet databaser, tekstfiler og steder på Internett.
Krav for å hente data
Hvis du vil hente data fra et webområde, må du være
tilkoblet intranett eller Internett.
Hvis du vil hente andre typer eksterne data, må du installere Microsoft Query og
de riktige ODBC-driverne (open database connectivity) eller datakildedriverne.
Microsoft Query inneholder drivere for mange typer eksterne data, blant annet
Microsoft SQL Server, Microsoft Access og tekstfildatabaser.
Bruke veiviseren for pivottabell og pivotdiagram Du kan vanligvis hente
dataene du vil bruke fra veiviseren. Fra veiviseren kan du opprette datakilder,
kjøre lagrede spørringer og opprette nye spørringer.
I trinn 2 av veiviseren, starter Microsoft Query når du får de eksterne dataene.
Du har tilgang til alle funksjonene i Microsoft Query: Du kan velge en
eksisterende datakilde, spørring eller OLAP-kubedatakilde, eller definere en ny.
Du kan følge trinnene i spørringsveiviseren for å merke dataene du vil ha, og
deretter gå tilbake til veiviseren for pivottabell og pivotdiagram i det siste trinnet
av spørringsveiviseren, eller egendefinere spørringen direkte i Microsoft Query.
Når du er ferdig med å arbeide direkte i Microsoft Query og returnerer dataene
til Microsoft Excel, kommer du tilbake til veiviseren for pivottabell og
pivotdiagram.
Bruke andre metoder i Microsoft Excel I følgende situasjoner bør du hente
dataene til Microsoft Excel først, før du oppretter pivottabell- eller
pivotdiagramrapporten:
Webspørringer Hvis du vil bruke en webspørring til å hente data fra
Internett, kan du opprette eller kjøre en webspørring, og deretter basere
rapporten på regnearkområdet fra spørringen.
Parameterspørringer Hvis du vil bruke en parameterspørring til å
hente dataene, kan du opprette eller kjøre parameterspørringen, og deretter
basere rapporten på regnearkområdet som spørringen henter.
Rapportmaler og spørringsfiler Hvis du vil åpne en spørringsfil (.dqy),
eller bruke en rapportmal (.xlt) som ikke allerede inneholder en
pivottabellrapport, må du først åpne spørringsfilen eller -malen i Microsoft

Excel. Baser rapporten på regnearkområdet som er hentet av spørringen
eller malen.
Office-datatilkoblingsfiler Når du skal bruke en .odc-fil til å hente data
fra en tabell i en ekstern database, åpner du .odc-filen i Microsoft Excel. Du
har da to valg: Du kan importere dataene direkte til en pivottabellrapport,
eller du kan importere dem til et regneark og basere rapporten på
regnearkområdet.
OLAP-kildedata Når du henter kildedata fra en OLAP-database eller
kubefil, kan dataene bare returneres til Microsoft Excel som en
pivottabellrapport. Deretter kan du lage pivotdiagramrapporter fra denne
pivottabellrapporten. Du bruker Microsoft Query til å sette opp en datakilde for å
få tilgang til databasen.
Flere konsolideringsområder
Når du har flere Microsoft Excel-lister med liknende datakategorier, og du vil
lage et sammendrag av dataene fra listene på ett regneark, kan du bruke en
pivottabell- eller pivotdiagramrapport. Det finnes også andre muligheter for
konsolidering, blant annet formler med 3D-referanser og kommandoen
Konsolider på Data-menyen, som fungerer med lister i alle typer formater og
oppsett.
Sette opp datakilden Hvert dataområde skal være i listeformat, med
kolonneetiketter i den første raden, radetiketter i den første kolonnen, og resten
av radene skal ha lignende elementer i samme rad og kolonne, og ingen tomme
rader eller kolonner i området. Listene eller regnearkene må ha samsvarende radog kolonnenavn for elementer du vil lage sammendrag av. Ta ikke med rader og
kolonner med summer fra kildedataene når du angir dataene for rapporten.
Bruke navngitte områder Hvis du vil gjøre det enklere å oppdatere
rapporten, kan du navngi hvert kildeområde og bruke navnene når du oppretter
pivottabell- eller pivotdiagramrapporten. Hvis et navngitt område utvides for å ta
med flere data, kan du oppdatere rapporten slik at de nye dataene blir tatt med.
Sidefelt i konsolideringer I en konsolidering brukes egendefinerte sidefelt
som inneholder elementer som representerer ett eller flere av kildeområdene.
Hvis du for eksempel konsoliderer budsjettdata for markedsførings-, salgs- og
produksjonsavdelingene, kan et sidefelt inneholde et element for å vise dataene

for hver avdeling, samt et element som kan vise de samlede dataene.
Når du har valgt Flere konsolideringsområder i trinn 1 av veiviseren for
pivottabell og pivotdiagram, kan du velge hvilken type sidefelt du vil bruke.
Et enkelt sidefelt Hvis du vil ta med et sidefelt med et element for hvert
kildeområde, i tillegg til et element som konsoliderer alle områdene, velger
du Lage et enkelt sidefelt automatisk i trinn 2a i veiviseren.
Flere sidefelt Du kan lage opptil fire sidefelt og tilordne dine egne
elementnavn for hvert kildeområde, slik at du kan opprette delvise og hele
konsolideringer. Ett sidefelt kan for eksempel konsolidere markedsføringsog salgsavdelingen, og ikke ta med produksjonsavdelingen, og et annet
sidefelt kan konsolidere alle tre avdelinger. Du kan også kombinere dataene
fra alle områdene, og opprette en konsolidering uten sidefelt. Velg Lage
sidefelt manuelt i trinn 2a i veiviseren, og bruk deretter trinn 2b til å
opprette sidefeltene og tilordne områder til dem som elementer.
En annen pivottabellrapport
Hver gang du oppretter en ny pivottabell- eller pivotdiagramrapport, blir det
lagret en kopi av dataene for rapporten i minnet, og dette lagringsområdet blir
lagret som en del av arbeidsbokfilen. Dermed krever hver nye rapport mer minne
og diskplass. Men når du bruker en eksisterende pivottabellrapport som kilden
for en ny rapport i samme arbeidsbok, vil begge rapporter dele samme kopi av
dataene. Ettersom du bruker samme lagringsområde på nytt, er størrelsen på
arbeidsbokfilen redusert, og det ligger færre data i minnet.
Plasseringskrav Hvis du vil bruke en pivottabellrapport som kilden for en
annen rapport, må begge rapportene ligge i samme arbeidsbok. Hvis
kildepivottabellrapporten ligger i en annen arbeidsbok, kopierer du
kilderapporten til arbeidsboken der du vil den nye rapporten skal vises.
Pivottabell- eller pivotdiagramrapporter i ulike arbeidsbøker er separate, og hver
har en egen kopi av dataene i minnet og i arbeidsbokfilene.
Sidefeltinnstillinger Kildepivottabellrapporten kan ikke inneholde sidefelt
som er satt opp for å kjøre spørringer etter eksterne data når du merker hvert
element. Rapporter med denne innstillingen vises ikke i trinn 2 av veiviseren.
Når du skal kontrollere innstillingen, dobbeltklikker du hvert sidefelt, velger
Avansert og kontrollerer at det er merket av for Hent eksterne data for alle

feltelementer.
Endringer påvirker begge rapporter Når du oppdaterer dataene i den nye
rapporten, blir også dataene i kilderapporten oppdatert, og omvendt. Når du
grupperer eller deler opp grupper med elementer i en rapport, påvirkes begge.
Når du oppretter beregnede felt eller beregnede elementer i en rapport, påvirkes
begge rapportene.
Pivotdiagramrapporter Du kan basere en ny pivottabell- eller
pivotdiagramrapport på en annen pivottabellrapport, men ikke direkte på en
annen pivotdiagramrapport. Det opprettes imidlertid en tilknyttet
pivottabellrapport fra de samme dataene når du lager en pivotdiagramrapport,
slik at du kan basere en ny rapport på den tilknyttede rapporten..
Endringer i en pivotdiagramrapport påvirker den tilknyttede
pivottabellrapporten, og omvendt. Hvis du vil kunne endre oppsettet eller vise
ulike data uten at disse endringene påvirker begge rapporter, kan du opprette en
ny pivottabellrapport basert på de samme kildedata som pivotdiagramrapporten,
i stedet for å basere den på den tilknyttede pivottabellrapporten.
Pivottabellister fra websider Du kan eksportere en pivottabelliste fra
webleseren til Microsoft Excel og vise og lagre listen som en pivottabellrapport.
Den nye pivottabellrapporten og pivottabellisten bruker samme kildedata, men
det opprettholdes ingen kobling mellom listen og rapporten.
Endre kildedata til en eksisterende rapport
Endringer i kildedataene kan føre til at ulike data er tilgjengelige for analyse. Du
kan oppdatere en pivottabell- eller pivotdiagramrapport med nye data som ligger
innenfor den opprinnelige kildedataspesifikasjonen ved å oppdatere rapporten.
Hvis du vil ta med flere data eller andre data, kan du omdefinere kildedataene
for rapporten. Hvis dataene er helt ulike, med mange nye eller tilleggsfelt, kan
det være enklere å opprette en ny rapport.
Vise nye data etter en oppdatering Hvis du oppdaterer en rapport, kan dette
også endre dataene som vises. For rapporter som er basert på regnearklister,
hentes det inn nye felt i kildeområdet eller det navngitte området du anga. For
rapporter som er basert på eksterne data, hentes det inn nye data som oppfyller

vilkårene for den underliggende spørringen eller blir tilgjengelig i en OLAPkube. Du kan vise alle nye felt i feltlisten, og legge dem til i rapporten.
Ta med ulike Microsoft Excel-kildedata
For rapporter som er basert på
Microsoft Excel-data, kan du kjøre veiviseren for pivottabell og pivotdiagram,
gå tilbake til trinn 2, og omdefinere kildeområdet for å ta med ulike data.
Spørre etter ulike eksterne data
Når nye felt blir tilgjengelige i en ekstern
database, eller du vil velge ulike poster for rapporten, kan du kjøre veiviseren for
pivottabell og pivotdiagram, gå tilbake til trinn 2 og velge Hent data for å starte
Microsoft Query. I Microsoft Query kan du endre spørringen for å velge ulike
data.
Endre OLAP-kuber du har opprettet Rapporter som er basert på OLAPdata, har alltid tilgang til alle dataene i kuben. Hvis du har opprettet en frakoblet
kubefil som inneholder et delsett av dataene i en serverkube, kan du bruke
kommandoen Frakoblet OLAP på Pivottabell-menyen for å redigere kubefilen
slik at den inneholder forskjellige data fra serveren. Hvis du har brukt veiviseren
for OLAP-kube i Microsoft Query til å definere en kube fra en annen database,
kan du ikke legge til flere felt fra den opprinnelige databasen, men du kan bruke
veiviseren til å slette felt eller ordne om på kuben. Du kan oppdatere begge
kubetyper med de siste dataene fra serverkuben eller den opprinnelige databasen
ved å oppdatere en rapport basert på kuben.

Vis alt

Endre en pivotdiagramrapport til et
statisk diagram
1. Finn og klikk den tilknyttede pivottabellrapporten til
pivotdiagramrapporten.
Hvordan?
Denne rapporten har samme navn som pivotdiagramrapporten. Slik
kontrollerer du navnet:
1.
2.
3.
4.

Velg pivotdiagramrapporten.
Velg Pivotdiagram på pivottabellverktøylinjen.
Velg Alternativer, og merk deg navnet i boksen Navn.
Klikk hver pivottabellrapport i arbeidsboken, velg Pivottabell på
pivottabellverktøylinjen, velg Tabellalternativer, og kontroller om du
har det samme navnet i boksen Navn.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, deretter Velg, og til slutt
Hele tabellen.
3. Trykk Delete-knappen.
Tips!
Hvis regnearket som inneholder den tilknyttede pivottabellrapporten, ikke
inneholder data du vil beholde, kan du slette hele regnearket i stedet for å bare
slette pivottabellrapporten. Velg Slett ark på Rediger-menyen..

Vis alt

Lage et diagram av data i en
pivottabellrapport
Denne gremgangsmåten lager et vanlig, ikke-interaktivt diagram i stedet for en
pivotdiagramrapport.
1. Velg de dataene i pivottabellrapporten du vil bruke i diagrammet. Hvis du
vil ta med feltknapper og data i den første raden og kolonnen i rapporten,
begynner du med å dra fra nederste høyre hjørne i dataene du velger fra.
2. Klikk Kopier .
3. Klikk en celle i et tomt område.
4. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
5. Velg Verdier, og velg deretter OK.
6. Klikk diagramveiviseren
og følg instruksjonene i veiviseren for å lage
diagrammet.

Vis alt

Lage en pivotdiagramrapport
Lage en pivotdiagramrapport ut fra en eksisterende pivottabellrapport
Gjør ett av følgende:
Lage et standarddiagram i ett trinn
Velg pivottabellrapporten og klikk deretter diagramveiviseren

.

Bruke diagramveiviseren til å lage et tilpasset diagram
1. Merk en celle utenfor og ikke inntil pivottabellrapporten.
2. Klikk diagramveiviseren

.

3. Velg en diagramtype i trinn 1 i veiviseren. Du kan bruke alle diagramtyper,
unntatt xy- (punkt), boble- eller børsdiagram.
4. I trinn 2 av veiviseren klikker du pivottabellrapporten, slik at referansen i
boksen Dataområde utvides til å omfatte hele rapporten.
5. Følg instruksjonene i de gjenstående trinnene i diagramveiviseren.
Lage en pivotdiagramrapport ut fra andre data
Når du lager en pivotdiagramrapport, oppretter Microsoft Excel også en
tilknyttet pivottabellrapport i samme arbeidsbok som kildedata til diagrammet.
1. Hvis du baserer rapporten på en webspørring, parameterspørring,
rapportmal, Office-datatilkoblingsfil eller spørringfil, kan du hente inn
dataene i arbeidsboken og deretter basere rapporten på regnearkområdet
som inneholder de hentede dataene, eller, hvis spørringen gav en
pivottabellrapport som resultat i stedet for et regnearkområde, kan du velge
diagramveiviseren
og deretter følge trinnene nedenfor for å sette opp
rapporten på skjermen.

Hvis du baserer rapporten på en Excel-liste eller -database, klikker du en
celle i listen eller databasen.
2. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
3. I trinn 1 i veiviseren for pivottabell og pivotdiagram velgder du den typen
kildedata du bruker, og velger deretter Pivotdiagram (med pivottabell)
under Hva slags rapport vil du lage?.
4. Følg instruksene i trinn 2 av veiviseren.
5. I trinn 3 i veiviseren angir du hvor du vil legge den tilknyttede
pivottabellrapporten. Bestem deretter om du vil sette opp
pivotdiagramrapporten på skjermen eller i veiviseren.
Normalt kan du sette opp rapporten på skjermen. Bruk veiviseren til å sette
opp rapporten hvis du forventer at innhenting fra en stor ekstern datakilde
er langsom, eller hvis du trenger å angi sidefelt for å hente inn en side med
data om gangen. Hvis du ikke er sikker, prøver du å sette opp rapporten på
skjermen. Du kan om nødvendig gå tilbake til viviseren.
6. Gjør ett av følgende:
Sette opp rapporten på skjermen
1. I vinduet Feltliste for pivottabell drar du feltene du vil vise på
kategoriaksen til området på pivottabelldiagrammet kalt Slipp
kategorifelt her.
Hvis feltlisten ikke blir vist, klikker du innenfor rammene til
slippområdene, og velger om nødvendig Vis feltliste
på
verktøylinjen for pivottabell for å vise feltlisten.
Hvis du vil se hvilke detaljnivåer som er tilgjengelige i felt som har
nivåer, klikker du ved siden av feltet.
2. Dra feltene du vil vise i serie (elementer som vises i forklaringen) til
området kalt Slipp seriefelt her.
3. Dra felt du vil bruke som sidefelt, til området kalt Slipp sidefelt her.
4. Dra felt som inneholder dataene du vil sammenligne eller måle, til
området kalt Slipp dataelementer her.

Bare felt med ikonene

eller

kan dras til dette området.

5. Hvis du vil ordne om på feltene, drar du dem fra ett område til et
annet. Hvis du vil fjerne et felt, kan du dra det ut av
pivotdiagramrapporten.
Obs! Hvis det tar lang tid å vise dataene når du setter opp rapporten, velger
du den tilknyttede pivottabellrapporten for pivotdiagramrapporten og
klikker deretter Vis alltid pivotelementer
på
verktøylinjen for pivottabell for å slå av visning av data. Hvis
innhentingen av data fremdeles går svært tregt, eller hvis det vises
feilmeldinger, velger du først den tilknyttede pivottabellrapporten for
pivotdiagramrapporten, deretter velger du Pivottabell- og
pivotdiagramrapport på Data-menyen, og til slutt setter du opp rapporten
i veiviseren.
Sette opp rapporten i veiviseren
Hvis du avsluttet veiviseren, velger du Pivottabell- og
pivotdiagramrapport på Data-menyen for å starte den igjen.
1. Velg Oppsett i trinn 3 av veiviseren.
2. Fra gruppen med feltknapper til høyre, kan du dra feltene du vil vise
på kategoriaksen til RAD-området i diagrammet.
3. Dra feltene du vil vise i serie (elementer som vises i forklaringen) til
KOLONNE-området.
4. Dra feltene som inneholder dataene du vil sammenligne eller måle, til
DATA-området.
5. Dra felt du vil bruke som sidefelt, til SIDE-området.
Hvis du vil at Excel skal hente en side med eksterne data om gangen,
slik at du kan arbeide med store mengder kildedata, dobbeltklikker du
sidefeltet og velger Avansert, velger Hent fra eksterne datakilder
når feltelementene velges og klikker deretter OK to ganger.
6. Hvis du vil ordne om på feltene, drar du dem fra ett område til et
annet. Noen felt kan bare brukes i enkelte områder, og hvis du slipper
et felt i et område der det ikke kan brukes, vil feltet ikke bli vist i
området.

7. Hvis du vil fjerne et felt, drar du det ut av diagrammet.
8. Når du er ferdig med oppsettet av rapporten, velger du OK, og deretter
Fullfør.
9. Hvis du ønsker det, kan du endre diagramtype og -alternativer for å
tilpasse diagrammet.
Hvordan?
1. Velg diagramarket.
2. Velg diagramveiviseren , og deretter ønsket diagramtype.
3. Klikk Neste og velg deretter de alternativene du vil bruke for
titler, akser, støttelinjer, forklaring, dataetiketter og datatabell.
Tips!
Hvis du ikke vil vise den tilknyttede pivottabellrapporten for
pivotdiagramrapporten din, kan du skjule den. Velg regnearket som inneholder
pivottabellrapporten, velg Ark på Format-menyen og velg deretter Skjul.

Vis alt

Opprette en pivottabellrapport
1. Åpne arbeidsboken der du vil opprette pivottabellrapporten.
Hvis du baserer rapporten på en webspørring, parameterspørring,
rapportmal, Office-datatilkoblingsfil eller spørringsfil, henter du
dataene til arbeidsboken, og klikker deretter en celle i Microsoft
Excel-listen som inneholder de hentede dataene.
Hvis de hentede dataene er fra en OLAP-database, eller Officedatatilkoblingen returnerer dataene som en tom pivottabellrapport, kan
du gå videre til trinn 6 nedenfor.
Hvis du baserer rapporten på en Microsoft Excel-liste eller -database,
klikker du en celle i listen eller databasen.
2. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
3. Følg instruksjonene i trinn 1 i veiviseren for pivottabell og pivotdiagram, og
velg Pivottabell under Hva slags rapport vil du lage?
4. Følg instruksjonene i trinn 2 av veiviseren.
5. Følg instruksjonene i trinn 3 i veiviseren, og avgjør deretter om du vil
utforme rapporten på skjermen eller i veiviseren.
Du kan som regel utforme rapporten på skjermen, og dette er metoden som
anbefales. Du bør bare bruke veiviseren til å utforme rapporten hvis du
forventer at det vil ta lang tid å hente fra en stor ekstern datakilde, eller hvis
du må angi sidefelt for å hente data én side om gangen. Hvis du ikke er
sikker, kan du forsøke å utforme rapporten på skjermen. Du kan om
nødvendig gå tilbake til veiviseren.
6. Gjør ett av følgende:
Utforme rapporten på skjermen
1. I vinduet Feltliste for pivottabell drar du feltene med data du vil vise i
rader, til slippområdet merket Slipp radfelt her.

Hvis du ikke kan se feltlisten, klikker du innenfor rammene til
slippområdene for pivottabellen, og kontrollerer at Vis feltliste
trykt inn.

er

Hvis du vil se hvilke detaljnivåer som er tilgjengelige i felt som har
nivåer, klikker du ved siden av feltet.
2. Dra felt med data du vil vise i kolonner, til slippområdet kalt Slipp
kolonnefelt her.
3. Dra felt som inneholder dataene du vil oppsummere, til området kalt
Slipp dataelementer her.
Bare felt med ikonet

eller

kan dras til dette området.

Hvis du legger til mer enn ett datafelt, ordner du disse feltene i
rekkefølgen du vil ha: Høyreklikk et datafelt, velg Rekkefølge på
hurtigmenyen, og bruk kommandoene på Rekkefølge-menyen til å
flytte feltet.
4. Dra felt du vil bruke som sidefelt, til området kalt Slipp sidefelt her.
5. Hvis du vil ordne om på felt, drar du dem fra ett område til et annet.
Hvis du vil fjerne et felt, kan du dra det ut av pivottabellrapporten.
Hvis du vil skjule rammene for slippområdene, klikker du en celle
utenfor pivottabellrapporten.
Obs! Hvis det tar lang tid før dataene vises når du utformer rapporten,
klikker du Vis alltid elementer
på
pivottabellverktøylinjen for å deaktivere visning av data. Hvis det
fremdeles tar lang tid, eller hvis det vises feilmeldinger, velger du
Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen og utformer
rapporten i veiviseren.
Utforme rapporten i veiviseren
Hvis du har avsluttet veiviseren, velger du Pivottabell- og
pivotdiagramrapport på Data-menyen for å gå tilbake til den.
1. Velg Oppsett i trinn 3 i veiviseren.

2. Fra gruppen med feltknapper til høyre, kan du dra feltene du vil bruke,
til RAD- og KOLONNE-områdene i diagrammet.
3. Dra feltene som inneholder dataene du vil summere, til DATAområdet.
4. Dra felt du vil bruke som sidefelt, til SIDE-området.
Hvis du vil at Microsoft Excel skal hente data én side om gangen, slik
at du kan arbeide med store mengder kildedata, dobbeltklikker du
sidefeltet, velger Avansert, velger Hent fra eksterne datakilder når
feltelementene velges og velger til slutt OK to ganger. (Dette
alternativet er utilgjengelig for noen typer kildedata, blant annet
OLAP-databaser og Office-datatilkoblinger.)
5. Hvis du vil ordne om på felt, drar du dem fra ett område til et annet.
Bestemte felt kan bare brukes i noen av områdene, så hvis du slipper et
felt i et område der det ikke kan brukes, vil ikke feltet vises i området.
6. Hvis du vil fjerne et felt, drar du det ut av diagrammet.
7. Når du er fornøyd med oppsettet, velger du OK, og deretter Fullfør.

Vis alt

Merke andre kildedata for en
pivottabell- eller
pivotdiagramrapport
Hvis du returnerte data fra en Office-datatilkoblingsfil (ODC-filtype) direkte til
en pivottabellrapport, eller rapporten er basert på OLAP-kildedata, kan du ikke
bruke andre kildedata i rapporten.
1. Klikk pivottabellrapporten. For en pivotdiagramrapport klikker du den
tilknyttede pivottabellrapporten.
2. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
3. Velg Tilbake i trinn 3 av veiviseren.
Hvis knappen Tilbake er utilgjengelig, er rapporten basert på OLAP-data,
og du kan ikke endre den for å bruke andre kildedata. Hvis du vil ha en
rapport basert på en annen OLAP-kube, oppretter du en ny rapport.
4. I trinn 2 av veiviseren kan du se om rapporten er basert på et Microsoft
Excel-område (trinnet har en redigeringsboks merket Område:) eller
eksterne data (trinnet har en Hent data-knapp), og gjør ett av følgende:
Angi et annet Microsoft Excel-område
1. Hvis dataene du vil ha, er i et annet regneark, klikker du regnearket.
2. Merk det nye kildedataområdet.
Angi ulike eksterne data
1. Velg Hent data.
2. I Microsoft Query gjør du endringer i spørringen. Hvis du trenger hjelp
med å endre spørringen, se Hjelp i Microsoft Query.
3. Velg Returner data til Microsoft Excel på Fil-menyen i Microsoft
Query.
5. Velg Fullført.

6. Dra eventuelle nye felt du vil vise, fra vinduet Feltliste for pivottabell til
rapporten.
Obs! Når du har endret dette i en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.

Konvertere en Excel 4.0krysstabulatortabell til en
pivottabellrapport
1. Åpne arbeidsboken som inneholder krysstabulatortabellen i gjeldende
versjon av Microsoft Excel.
2. Merk en celle i krysstabulatortabellen.
3. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
4. Velg Fullfør, og velg OK som svar på forespørslene.
5. Lagre arbeidsboken i gjeldende versjon av Excel.
Du kan ikke bruke Angre
hvis du vil endre pivottabellrapporten tilbake
til en krysstabulatortabell. Hvis du vil ha en kopi av krysstabulatortabellen,
beholder du en ekstra kopi av Excel 4.0-filen.
Obs! Den nye pivottabellrapporten bruker ikke disposisjonen fra
krysstabulatortabellen. Hvis du vil fjerne disposisjonen, går du til Grupper og
disponer på Data-menyen, og deretter velger du Fjern disposisjon.

Vis alt

Slette en pivottabellrapport
1. Klikk pivottabellrapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell. Velg Merk og deretter
Hele tabellen.
3. Velg Fjern på Rediger-menyen og velg deretter Alt.
Obs! Hvis du sletter den tilknyttede pivottabellrapporten for en
pivotdiagramrapport, fryses diagrammet slik at du ikke lenger kan endre det.

Vis alt

Tilpasse pivottabellrapporter
Du kan tilpasse utseendet og innholdet i en pivottabellrapport for å få
presentasjonene slik du vil ha dem. I en ny rapport kan du først vise dataene du
vil se, og deretter arbeide med utseendet.
Legge til eller fjerne felt
Når du klikker en pivottabellrapport, vises det blå slippområdelinjer sammen
med verktøylinjen for pivottabell og i vinduet Feltliste for pivottabell slik at du
kan tilpasse rapporten.
Når du skal legge til et felt, drar du det fra feltlisten til området i rapporten der
du vil ha det. Du kan også bruke knappen Legg til og slippe det i feltlisten. Hvis
du vil fjerne et felt, drar du det ut av rapporten og drar det tilbake til feltlisten.
Felt du fjerner, er fortsatt tilgjengelige i feltlisten.
Du kan bruke felt med -ikoner i feltlisten bare som rad-, kolonne- eller sidefelt,
og felt med -ikoner bare som datafelt. Hvis feltene har disse ikonene, kan hvert
felt bare brukes i rapporten én gang.
Hvis feltene har -ikoner, kan du bruke alle felt i alle områder, og du kan legge
til et felt i både dataområdet og i ett av rad-, kolonne- eller sideområdene. Du
kan også vise det mer enn en gang i dataområdet, så lenge rapporten ikke
inneholder beregnede elementer.
Du kan endre rekkefølgen som feltene vises i ved å dra dem. Når det gjelder
flere datafelt, kan du bruke Sorteringsrekkefølge-kommandoen på Pivottabellmenyen.
Endre oppsettet

Merk et kolonnefelt
Dra det til radområdet
Sport blir et radfelt som Region
Når du flytter et felt, beholder det de fleste innstillingene du har angitt med
pilen i feltet eller Feltinnstillinger-kommandoen, inkludert alternativer for
sidefelt og oppsettinnstillinger. Hvis du for eksempel angir sidefeltinnstillinger
og flytter feltet til radområdet, og deretter flytter feltet tilbake til sideområdet,
forblir innstillingene gjeldende.
Formater med og uten innrykk
Du kan vise en pivottabellrapport i innrykket format, på lignende vis som
vanlige bundede eller formaterte databaserapporter, der de summerte dataene fra
hvert datafelt vises i en enkelt kolonne. Nye rapporter vises i et format som ikke
er innrykket eller et krysstabulert format, med datafeltverdier i et rutenett. Hvis
du veksler til innrykket format, kan rapportens oppsett endres, og det blir brukt
et autoformat på rapporten.
Bruk Formater rapport
på verktøylinjen for pivottabell for å velge et
innrykket format eller et format som ikke er innrykket. Autoformatene som er
tilgjengelige for andre regnearkområder, er ikke tilgjengelige for
pivottabellrapporter.

Formater med innrykk Formatene Rapport 1 til og med Rapport 10 er
innrykkede formater. Hvis du bruker disse formatene, flyttes alle kolonnefeltene
i rapporten til radområdet. Datafeltene flytter til høyre for radfeltene, og
feltnavene endres slik at sammendragsfunksjonen utelates. Salgssum blir for
eksempel Salg. Når du har brukt et format, kan du ordne om på feltene, på
samme måte som i andre pivottabellrapporter.
Angi innrykket format manuelt Hvis du ikke vil bruke et autoformat, kan
du flytte alle kolonnefeltene til radområdet, dobbeltklikke hvert radfelt, velge
Oppsett, og deretter merke av for Vis elementer som disposisjon. Denne
innstillingen beholdes hvis du flytter feltet til et annet området, men feltet vises
bare i innrykket format når det er i radområdet.
Formater uten innrykk Formatene Klassisk pivottabell og Tabell 1 til og
med Tabell 10 er ikke innrykket. De skal brukes i pivottabellrapporter med
kolonnefelt. Tabell 1 til og med Tabell 10 flytter radfeltet lengst til venstre til
kolonneområdet.Tabell 1 til og med Tabell 5 og Tabell 7 legger også til en tom
linje etter hvert element i det ytterste radfeltet.
Tegn-, celle- og tallformater
Du kan endre celleformater i en pivottabellrapport, for eksempel skrift,
bakgrunnsfarge og justering, på samme måte som i andre regnearkceller. Du kan
angi tallformater for enkeltceller eller for alle celler i et datafelt.
Stort sett all formatering beholdes når du oppdaterer en rapport eller endrer
oppsettet i den, men bare hvis det er merket av for Behold formatering i
dialogboksen Alternativer for pivottabell. Endringer på kantlinjer rundt cellene
beholdes imidlertid ikke.
Endre hva som vises for feil og tomme celler I stedet for å vise feilverdier,
for eksempel #REF! eller #IT!, og tomme celler for celler uten innhold, kan du
angi ulike verdier for disse cellene i en pivottabellrapport.
Bruke sammenslåtte celler Som standard vises etikettene for elementer i
ytre rad- og kolonnefelt venstrejustert øverst i elementgruppen. Du kan midtstille
elementene vannrett og loddrett ved å merke av for Slå sammen etiketter i
dialogboksen Alternativer for pivottabell.

Legge til tomme rader mellom elementgrupper For ytre radfelt kan du
legge til en tom linje etter hvert element eller totalsumraden.
Fjerne formater Hvis du vil fjerne alle tegn og celleformater i en rapport,
kan du bruke formatet Ingen under kommandoen Formater rapport.
Sortere
I en ny rapport vil elementene i hvert felt vises enten i rekkefølgen de er mottatt
fra kildedatabasen, eller i stigende rekkefølge. Hvis du oppdaterer en rapport,
blir nye elementer plassert på slutten av radene eller kolonnene.
I Microsoft Excel brukes følgende stigende sorteringsrekkefølge: tall, tekst,
logiske verdier, feilverdier, som #REF og #VERDI, og tomme celler. Når du
sorterer i synkende rekkefølge, blir elementene sortert i motsatt rekkefølge,
bortsett fra tomme celler, som alltid blir sortert sist. Hvis du vil ha en
sorteringsrekkefølge som for eksempel jan, feb, mar og så videre, kan du bruke
en egendefinert sorteringsrekkefølge, og du kan også definere din egen
sorteringssekvens.
Hvis rapporten har felt ordnet i nivåer, kan du sortere elementer på lavere nivåer
sammen ved å skjule de øvre nivåene før du sorterer. Hvis du for eksempel viser
både Land- og By-nivået, blir byer sortert separat under hver land, men hvis du
skjuler Land-nivået, kan du sortere byer fra ulike land, sammen.
Du kan ordne om på elementer manuelt ved å klikke og dra elementetikettene.
Vise og skjule detaljer
Alternativene for å endre mengden med detaljer som vises i en rapport, avhenger
av hvilken type kildedata som rapporten er basert på.
For OLAP-kildedata ( og -ikonene i feltlisten), er feltene ordnet i
detaljnivåer, og du kan vise og skjule både enkeltelementer og hele nivåer.
Sammendragsverdier blir vanligvis beregnet på OLAP-serveren, så
underliggende detaljposter for dataverdier vises vanligvis ikke. Databasen kan
imidlertid ha andre opplysninger tilgjengelig for elementer, kalt egenskapsfelt,
som du kan vise eller skjule. Hvis for eksempel databasen har et By-felt, kan du
kanskje vise antall innbyggere eller klimastatistikk for enkeltbyer.

For andre typer kildedata ( -ikoner i feltlisten) kan du vise og skjule
enkeltelementer og i tillegg vise underliggende detaljposter for dataverdier og
elementer, med mindre dette alternativet er deaktivert. Du kan ikke merke flere
elementer direkte i et sidefelt, men du kan flytte feltet midlertidig til rad- eller
kolonneområdet, skjule noen av elementene og flytte feltet tilbake til
sideområdet, slik at elementet (Alle) viser et sammendrag der skjulte elementer
utelates.
For begge typer kildedata kan du automatisk vise de øverste eller nederste
elementene i et felt. Du kan for eksempel vise de ti beste selgerne eller de fem
rimeligste produktene. Hvis du angir denne visningstypen for et OLAP-felt, vil
innstillingen bare påvirke det gjeldende nivået og lavere nivåer i dimensjonen,
og virker bare hvis du ikke skjuler nivået du angav det for.
Gruppere elementer
Du kan bruke gruppering til å vise mindre detaljerte sammendrag. Du kan for
eksempel vise data per kvartal i stedet for uke. Du kan gruppere datoer,
klokkeslett eller tall, og merkede elementer i en rapport. Gruppering fungerer
forskjellig for ulike typer kildedata.
For OLAP-kildedata ( og -ikonene i feltlisten), når du merker og grupperer
enkeltelementer, vil resten av elementene i feltet vises i en gruppe kalt Øvrig.
Den nye gruppen og gruppen Øvrig blir et annet detaljnivå som kan vises eller
skjules, slik at du fremdeles kan vise enkeltelementene du har gruppert. Hvis du
vil gruppere elementer i et sidefelt, kan du flytte feltet midlertidig til rad- eller
kolonneområdet, gruppere elementene og deretter flytte feltet tilbake til
sideområdet. Du kan også merke flere sidefeltelementer som skal vises som et
sammensatt sammendrag.
For andre typer kildedata ( -ikoner i feltlisten), når du merker og grupperer
enkeltelementer, blir elementene kombinert i et nytt element kalt Gruppe1 (du
kan endre navnet). Du kan ikke vise enkeltelementene før du har delt opp
gruppen. Resten av elementene i feltet endres ikke når du legger til gruppen.
Mens elementer i et felt er gruppert, kan du ikke legge til beregnede elementer i
feltet. Hvis du vil gruppere elementer i et sidefelt, kan du flytte feltet midlertidig
til rad- eller kolonneområdet, gruppere elementene og deretter flytte feltet tilbake
til sideområdet.

Totalsummer, beregninger og formler
Pivottabell- og pivotdiagramrapporter inneholder flere typer beregninger.
Datafelt bruker sammendragsfunksjoner til kombinerer verdier fra underliggende
kildedata. Du kan også bruke egendefinerte beregninger til å sammenligne
dataverdier eller legge til dine egne formler som bruker elementer i rapporten
eller andre regnearkdata.
Hvordan pivottabell- og pivotdiagramrapporter summerer data

Kildedata
Verdiene i dataområdet summerer de underliggende kildedataene i rapporten.

Pivottabellrapport opprettet fra kildedataene over
Kolonnefeltet Måned inneholder elementene Mars og April. Radfeltet Region
inneholder elementene Nord, Sør, Øst og Vest. Verdien ved snittet til kolonnen
April og raden Nord er de totale salgsinntektene fra postene i kildedataene med
månedsverdiene til April og regionsverdiene til Nord.

Pivotdiagramrapport opprettet fra eksemplet pivottabellrapport
I pivotdiagramrapporten kan Region-feltet være et kategorifelt som viser Nord,
Sør, Øst og Vest som kategorier. Feltet Måned kan være et seriefelt som viser
elementene Mars, April og Mai som serier representert i forklaringen. Et datafelt
som heter Totale inntekter kan inneholde dataindikatorer som representerer den
totale inntekten i hver region for hver måned. En dataindikator kan for eksempel
representere, av plasseringen på verdiaksen, total inntekt for April i region Nord.
Verdier og beregninger i en pivotdiagramrapport reflekterer de samme i den
tilhørende pivottabellrapporten og omvendt.
Egendefinerte beregninger En egendefinert beregning viser verdier basert
på andre elementer eller celler i dataområdet. Du kan for eksempel viser verdier i
datafeltet Totale inntekter som en prosentdel av Mars-salget, eller som en
løpende total for elementene i feltet Måned.
Formler Hvis sammendragsfunksjoner og egendefinerte beregninger ikke gir
de ønskede resultater, kan du opprette dine egne formler i beregnede felt og
beregnede elementer. Du kan for eksempel legge til et beregnet element med
formelen for salgsprovisjon, som ville være forskjellig for hver region.
Rapporten vil da automatisk inkludere provisjonen i delsummer og totalsummer.
Hvordan kildedatatypen påvirker beregninger
Beregninger og alternativer tilgjengelig i en rapport avhenger av om
kildedataene kommer fra en OLAP-database eller en annen databasetype.
OLAP-kildedata For rapporter som er opprettet fra OLAP-kuber,
forhåndsberegnes sammendragsverdiene på OLAP-serveren før Microsoft Excel

viser resultatene. Derfor kan du ikke endre hvordan disse verdiene beregnes fra
rapporten. Du kan ikke endre sammendragsfunksjonen som blir brukt til å
beregne datafelt eller delsummer, eller legge til beregnede felt eller beregnede
elementer. Hvis OLAP-serveren inneholder beregnede felt, også kalt beregnede
medlemmer, kan du se disse feltene i feltlisten i pivottabellen. Du kan også se
alle beregnede felt og beregnede elementer som er opprettet av makroer som ble
skrevet i Visual Basic for Applications og lagret i arbeidsboken. Du kan
imidlertid ikke endre disse feltene eller elementene. Hvis du trenger flere
beregningstyper, kan du kontakte OLAP-databaseadministratoren.
Andre typer kildedata I rapporter basert på andre typer eksterne data eller
på regnearkdata, brukes sammendragsfunksjonen Summer til å beregne datafelt
som inneholder numeriske data, og sammendragsfunksjonen Antall til å beregne
datafeltene som inneholder tekst. Du kan velge en annen sammendragsfunksjon,
for eksempel Gjennomsnitt, Størst eller Min, for å analysere og tilpasse dataene.
Du kan også opprette dine egne formler som bruker elementer fra rapporten eller
andre arbeidsbokdata, ved å opprette et beregnet felt eller et beregnet element i
et felt.
Skjulte elementer i totalsummer For OLAP-kildedata kan du ta med eller
utelate verdiene for skjulte elementer når du beregner delsummer og
totalsummer. For andre typer kildedata blir verdiene for skjulte elementer som
standard utelatt, men du kan eventuelt ta med de skjulte elementene fra sidefelt.
Formelsyntaks
Du kan bare opprette formler i rapporter som ikke er basert på OLAP-kildedata.
Formler er tilgjengelige i pivotdiagramrapporter og bruker samme syntaks som
formler i pivottabellrapporter. Du får best resultater når du arbeider i en
pivotdiagramrapport ved å opprette og redigere formler i den tilknyttede
pivottabellrapporten, der du kan se enkeltverdiene som utgjør dataene. Deretter
kan du vise resultatene i pivotdiagramrapporten.
Formelelementer Når du oppretter formler for beregnede felt og beregnede
elementer, kan du bruke operatorer og uttrykk på samme måte som i andre
regnearkformler. Du kan bruke konstanter og referere til data fra rapporten, men
du kan ikke bruke cellereferanser eller definerte navn. Du kan ikke bruke
regnearkfunksjoner som krever cellereferanser eller definerte navn som

argumenter, og du kan heller ikke bruke matrisefunksjoner.
Navn i rapporter I Microsoft Excel finner du navn som identifiserer
elementene i en rapport i formlene. Navnene er satt sammen av navnene på felt
og elementer. I følgende eksempel har dataene i området C3:C9 navnet
Meieriprodukter.

I en pivotdiagramrapport vises feltnavnene i feltknappene, og elementnavn vises
i rullegardinlisten til hvert felt. Ikke forveksle disse navnene med de som vises i
diagramtips, som viser serie- og datapunktnavn.
Eksempler Et beregnet felt kalt Prognose kan gi en prognose over fremtidige
bestillinger med en formel som denne:
=Salg * 1,2
Et beregnet element i feltet Type, som estimerer salg av et nytt produkt basert på
Meieriprodukter, kan bruke følgende formel:
=Meieriprodukter * 115%
Formler opererer på totalsummer, ikke enkeltposter Formler for
beregnede felt bruker summen av de underliggende dataene for alle felt i
formelen. Formelen Salg * 1,2 multipliserer for eksempel summen av salget for
hver type og hver region med 1,2. Den multipliserer ikke hvert enkelt salg med
1,2 for deretter å summere de multipliserte beløpene. Formler for beregnede
elementer bruker imidlertid de enkelte postene. Formelen for det beregnede
elementet Meieriprodukter *115% multipliserer hvert enkelt salg av
Meieriprodukter med 115%. Deretter summeres de multipliserte beløpene i
dataområdet.
Mellomrom, tall og symboler i navn I et navn som inneholder flere enn ett
felt, kan feltene være i en hvilken som helst rekkefølge. I eksemplet over kan

cellene C6:D6 være 'April Nord' eller 'Nord April'. Bruk enkle anførselstegn på
navn som inneholder flere enn ett ord, eller som inneholder tall eller symboler.
Summer Formler kan ikke referere til summer (for eksempel Sum Mars, Sum
April og Totalt i eksemplet).
Feltnavn i elementreferanser Du kan ta med feltnavnet i en referanse til et
element. Elementnavnet må stå i hakeparentes, for eksempel Region[Nord].
Bruk dette formatet hvis du vil unngå feilverdien #NAVN når to elementer i to
forskjellige felt i en pivottabell har samme navn. Hvis for eksempel en
pivottabell har et element med navnet Kjøtt/fjærkre i typefeltet og et annet
element med navnet Kjøtt/fjærkre i kategorifeltet, kan du forhindre at feilverdien
#NAVN vises ved å referere til elementene som Type[Kjøtt/fjærkre] og
Kategori[Kjøtt/fjærkre].
Referere til elementer etter plassering Du kan referere til et element ved å
bruke plasseringen i rapporten slik den sortert og vises i øyeblikket. Type[1] er
Meieriprodukter og Type[2] er Sjømat. Elementet det refereres til på denne
måten, kan endres når plasseringen til elementer endres eller når ulike elementer
vises eller skjules. Skjulte elementer regnes ikke med i denne rekkefølgen.
Du kan bruke relativ plassering når du skal referere til elementer. Plasseringen
bestemmes i forhold til det beregnede elementet som inneholder formelen. Hvis
Sør er gjeldende region, er Region[-1] Nord, og hvis Nord er gjeldende region,
er Region[+1] Sør. Et beregnet element kunne for eksempel bruke formelen
=Region[-1] * 3%. Hvis plasseringen du oppgir er foran det første elementet
eller etter det siste elementet, vil formelen resultere i feilverdien #REF.
Hvis du refererer til elementer ved å bruke plasseringen eller den relative
plasseringen i formler for beregnede felt, blir alternativene du har valgt under Ti
på topp autovisning og Alternativer for autosortering i dialogboksene
Pivottabell Sorter og Ti på topp eller Avanserte alternativer for pivotfelt
tilbakestilt til Av eller Manuell, og alternativene blir utilgjengelige.
Bruke formler i pivotdiagramrapporter
Metodene og reglene som brukes for å lage formler i pivotdiagramrapporter, er
de samme som reglene for pivottabellrapporter. Når du oppretter et beregnet felt
eller beregnet element i en pivotdiagramrapport, gjenspeiles beregningene i den

tilhørende pivottabellrapporten og omvendt. Du får best resultater ved å opprette
formler for en pivotdiagramrapport i den tilhørende pivottabellrapporten, der du
kan se enkeltverdiene som utgjør dataene, og deretter vise resultatene grafisk i
pivotdiagramrapporten.
Pivotdiagramrapport nedenfor viser for eksempel salg for hver selger per region:

Hvis du vil vise hva salget vil være hvis det økte med 10 prosent, kan du lage et
beregnet felt som bruker følgende formel:
=Salg * 110 %
Resultatet gjenspeiles i et diagram som ser slik ut:

Hvis du vil se en separat dataindikator for salg i Nord-regionen minus en
transportkostnad på 8 prosent, kan du lage et beregnet felt i Region-feltet som
bruker følgende formel:

=Nord – (Nord * 8 %)
Resultatet vil se slik ut:

Et beregnet felt som lages i Selger-feltet, derimot, vises som en serie representert
i forklaringen og som et datapunkt i hver kategori i diagrammet.

Vis alt

Merke data i en pivottabellrapport
Når du bruker formatering eller endrer beregnet element-formler i en
pivottabellrapport, kan du merke enten enkeltceller eller deler av rapporten.
Endringer du foretar i delene, blir brukt på elementene i rapporten, og vil
fortsette å gjelde når du endrer oppsettet eller visningen.
Du merker celler ved hjelp av den vanlige merkingspekeren i Microsoft Excel .
Hvis du vil merke deler av rapporten, plasserer du musepekeren øverst eller på
venstrekantene av feltknappene og elementetikettene, slik at den endres til
eller . Hvis du ikke ser at pekeren endrer form, kan du klikke Pivottabell på
pivottabellverktøylinjen, velge Merk og kontrollere at Aktiver merket
område
er aktivert.
Du kan merke følgende:
Enkeltceller
1. Pek på den første cellen du vil merke, og pass på at pekeren er en .
2. Klikk for å merke en enkelt celle, eller klikk og dra for å merke flere celler.
En hel rapport
1. Klikk rapporten.
2. Klikk Pivottabell på pivottabellverktøylinjen.
3. Pek på Merk, og velg deretter Hele tabellen.
Alle elementer i et felt
Pek på den øverste kanten av feltknappen til pekeren endres til , og klikk.

Pek øverst på Region-knappen, og klikk deretter en gang for å merke elementene
Øst og Vest.
Elementetiketter, data eller begge
1. Merk elementene.
2. Klikk Pivottabell på pivottabellverktøylinjen.
3. Pek på Merk, og klikk deretter det du vil merke:
Etikett
Data

for bare å merke elementetikettene.
for bare å merke dataene for elementene.

Etikett og data

for å merke begge.

Alle forekomster av et enkelt element
Pek på den øvre kanten av et kolonnefeltelement til pekeren endres til , eller på
venstrekanten av et radfeltelement til pekeren endres til , og klikk.

Hvis du klikker venstrekanten av Golf, bli begge rader for Golf merket.
En forekomst av et element
1. Pek på den øverste kanten av et kolonnefeltelement helt til pekeren endres

til , eller venstrekanten av et radfeltelement til pekeren endres til .
2. Klikk en gang, og klikk deretter flere ganger. Vent mellom klikkene slik at
du ikke dobbeltklikker.

Klikk venstrekanten av Golf, og klikk deretter på nytt for å merke bare raden for
1. kv Golf.
Hvis en pivottabellrapport inneholder flere radfelt, kan du klikke gjentatte
ganger til du har merket bare de elementene du vil bruke. Hvis du for eksempel
vil merke en enkelt forekomst av et element i det innerste av fire radfelt, klikker
du fire ganger.
Flere elementer
1. Pek på den øverste kanten av et kolonnefeltelement helt til pekeren endres
til , eller venstrekanten av et radfeltelement til pekeren endres til .
2. Klikk så mange ganger det kreves for å merke et av elementene du vil bruke
(se "En forekomst av et element" ovenfor).
3. Hold nede SKIFT eller CTRL og klikk andre elementer du vil merke i det
samme feltet.
4. Hvis du vil oppheve merkingen av et element, holder du nede CTRL og
klikker elementet.
Summer og totalsummer
1. Pek på den øvre kanten av en sum i et kolonnefelt til pekeren endres til ,
eller venstrekanten av en sum i et radfelt til pekeren endres til .
2. Klikk én gang for å merke alle summene for feltet, og klikk deretter på nytt
for bare å merke gjeldende sum.

Vis alt

Endre oppsettet til en
pivotdiagramrapport
Bestem om du vil foreta endringer i oppsettet på skjermen eller i veiviseren.
Normalt kan du foreta endringer på skjermen. Hvis endringene fører til lange
forsinkelser når du skal hente inn og vise data, bruker du veiviseren.
Endre oppsettet på skjermen
1. Klikk rapporten.
2. Vis feltknappene hvis de er skjult ved å velge Pivotdiagram på
verktøylinjen for pivottabell og kontroller at det ikke er merket av for
kommandoen Skjul feltknapper for pivotdiagram.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre oppsettet i arket
1. Hvis du vil flytte et felt fra dets gjeldende plassering til serie-,
kategori- eller dataområdet, drar du feltknappen til et nytt sted. Du kan
for eksempel bytte serier og kategorier ved å dra seriefeltet til
kategoriområdet, og deretter dra det forrige kategorifeltet til
serieområdet.
Felt med ikoner i listevindu for pivottabellfelt kan bare brukes i
serie-, kategori og dataområdet. Felt med kan bare brukes i
dataområdet. Felt med ikoner kan brukes i alle områder.
2. Hvis du vil opprette et sidefelt, drar du feltet til sideområdet øverst i
rapporten.
Legge til eller fjerne et felt i arket
1. Hvis vinduet for feltliste for pivottabell ikke blir vist, klikker du Vis

feltliste
på verktøylinjen for pivottabell.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Legge til et felt Dra feltet fra vinduet for feltliste for pivottabell til
det området i rapporten som tilsvarer den typen felt du vil opprette.
Felt med ikoner i listevindu for pivottabellfelt kan bare brukes i
serie-, kategori og dataområdet. Felt med kan bare brukes i
dataområdet. Felt med ikoner kan brukes i alle områder.
Fjerne et felt

Dra feltknappen ut av rapporten.

Bruke veiviseren til å endre oppsettet
1.
2.
3.
4.

Klikk den tilknyttede pivottabellrapporten til pivotdiagramrapporten.
Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
Velg Oppsett.
Hvis du vil ordne om på feltene, drar du dem fra ett område til et annet i
diagrammet til venstre.
Bruk KOLONNE-området til seriefelt og RAD-området til kategorifelt.

5. Du kan legge til felt ved å dra dem fra feltlisten til høyre, til diagrammet.
Noen felt kan bare brukes i enkelte områder. Hvis du slipper et felt i et
område der det ikke kan brukes, vil feltet ikke bli vist i området.
6. Hvis du vil fjerne et felt, drar du det ut av diagrammet.
7. Når du er ferdig med å endre oppsettet, velger du OK, og deretter Fullfør.
Obs! Når du endrer oppsettet til en pivotdiagramrapport, påvirker dette også
den tilknyttede pivottabellrapporten, og noe diagraminformasjon kan gå tapt.

Vis alt

Endre oppsettet for en
pivottabellrapport
1. Klikk rapporten.
2. Hvis du har flere sidefelt, kan du ordne dem i rader eller kolonner.
Hvordan?
1. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
2. Velg rekkefølgen du vil at sidefeltene skal vises i, i listen Sideoppsett.
3. Skriv inn antall sidefelt du vil ta med i hver rad eller kolonne, i boksen
Felt per rad eller Felt per kolonne.
3. Avgjør om du vil gjøre endringer i oppsettet på skjermen eller i veiviseren.
Vanligvis kan du gjøre endringer i regnearket. Hvis endringene fører til
lange forsinkelser i forbindelse med å hente og vise data, kan du bruke
veiviseren.
Hvis du arbeider på skjermen, kan du gjøre ett eller flere av følgende:
Endre oppsettet i regnearket
1. Hvis du ikke ser de blå rammene til slippområdene, klikker du Vis
feltliste
på pivottabellverktøylinjen for å vise feltlisten.
2. Hvis du vil flytte et felt fra gjeldende plassering til rad-, kolonne- eller
dataområdet, drar du feltknappen til en ny plassering.
Felt med -ikoner i vinduet Feltliste for pivottabell kan bare brukes i
rad-, kolonne- og sideområder. Felt med -ikoner kan bare brukes i
dataområdet. Felt med -ikoner kan brukes i alle områder.
3. Når du skal opprette et sidefelt, drar du feltet til sideområdet øverst i
rapporten.

Hvis sideområdet mangler (rad- eller kolonnefeltene starter i rad 1),
bruker du veiviseren til å endre oppsettet og opprette sidefelt.
4. Hvis du vil endre rekkefølgen på elementer i et rad- eller kolonnefelt,
klikker du en elementetikett, og peker deretter nederst på cellekanten.
Når pekeren blir til en pil, drar du elementet til en ny posisjon:

5. Hvis du vil endre rekkefølgen på datafeltene, høyreklikker du et,
velger Rekkefølge på hurtigmenyen, og bruker kommandoene på
Rekkefølge-menyen til å flytte feltet.
Du kan også velge datafeltet og så peke på cellens nedre kant. Når
pekeren blir til en pil, drar du datafeltet til en ny posisjon.
Legge til eller fjerne et felt i regnearket
Legge til et felt Dra feltet fra vinduet Feltliste for pivottabell til
området i rapporten for felttypen du vil opprette.
Felt med -ikoner i vinduet Feltliste for pivottabell kan bare brukes i rad-,
kolonne- og sideområder. Felt med -ikoner kan bare brukes i dataområdet.
Felt med -ikoner kan brukes i alle områder.
Fjerne et felt

Dra feltknappen ut av rapporten.

Hvis du ikke kan arbeide på skjermen:
Bruk veiviseren til å endre oppsettet og legge til og fjerne felt
1. Velg Pivottabell- og pivotdiagramrapport på Data-menyen.
2. Velg Oppsett.
3. Hvis du vil ordne om på felt, drar du dem fra ett område til et annet i
diagrammet til venstre.
4. Hvis du vil legge til felt, drar du dem fra feltlisten til høyre for
diagrammet.

Noen felt kan bare brukes i bestemte områder. Hvis du slipper et felt i
et område der det ikke kan brukes, vises ikke feltet i området.
5. Hvis du vil fjerne et felt, drar du det ut av diagrammet.
6. Når du er ferdig med å endre oppsettet, velger du OK, og deretter
Fullfør.
Obs!
Formater rapport

kan også påvirke oppsettet i rapporten.

Hvis du endrer oppsettet til en pivottabellrapport, påvirkes også alle
pivotdiagramrapporter som er basert på rapporten, og noe av
diagramformateringen kan gå tapt.

Vis alt

Formatere en pivottabellrapport
Gjør ett eller flere av følgende:
Bruke innrykket eller ikke-innrykket format
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Formater rapport
3. Gjør ett av følgende:

.

Hvis du vil bruke det innrykkede formatet, velger du ett av alternativene fra
Rapport 1 til og med Rapport 10. Disse alternativene både bruker
formatering og flytter eventuelle kolonnefelt i rapporten til radområdet.
Hvis du vil bruke et format som ikke er innrykket (krysstabulert), velger du
enten Tabell 1 til og med Tabell 10 eller Klassisk pivottabell,
standardformatet for nye rapporter. Alternativene fra Tabell 1 til og med
Tabell 10 flytter også radfeltet lengst til venstre til kolonneområdet.
Obs! Hvis du vil gjenopprette rapporten til forrige oppsett, velger du Angre
rett etter at du har brukt et nytt format.
Vise delsummer over eller under elementene
1.
2.
3.
4.

Dobbeltklikk det ytre radfeltet du vil endre plasseringen av delsummer for.
Hvis delsummer ikke er slått på, velge du Automatisk eller Egendefinert.
Velg Oppsett, og deretter Vis elementer som disposisjon.
Hvis du vil vise delsummene over de delsummerte elementene, merker du
av for Vis delsummer øverst i hver gruppe.
Fjern merket hvis du vil vise delsummer under elementene.
Vise eller skjule tomme rader etter radfeltelementer

1. Dobbeltklikk det ytre radfeltet der du vil legge til eller fjerne tomme rader
mellom elementer.

2. Velg Oppsett.
3. Hvis du vil legge til eller fjerne de tomme radene, merker du av for eller
fjerner merket for Sett inn blank linje etter hvert element.
Obs! Du kan bruke tegn- og celleformatering i tomme rader, men du kan ikke
legge inn data i dem.
Bruke sammenslåtte eller vanlige celler for ytre rad- eller kolonneelementer
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
3. Hvis du vil bruke sammenslåtte celler for ytre rad- og kolonneelementer,
merker du av for Slå sammen etiketter.
Hvis du vil bruke vanlige celler, fjerner du merket.
Endre tallformatet for dataområdet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klikk en celle i dataområdet.
Velg Feltinnstillinger på
pivottabellverktøylinjen.
Velg Tall.
Velg formatkategorien du vil ha, i listen Kategori.
Velg de alternativene du vil ha for formatet, og velg deretter OK to ganger.
Hvis rapporten har mer enn ett datafelt, gjentar du disse trinnene for hvert
felt.
Endre hvordan feil og tomme celler vises

1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre feilvisning Merk av for For feilverdier, vis under
Formatalternativer. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for
feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i
boksen.

Endre visning av tomme celler Merk av for For tomme celler, vis. I
boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil
vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise
nuller, fjerner du merket i avkrysningsboksen.
Endre annen formatering for tegn og celler
1. Kontroller at formateringen beholdes hvis du oppdaterer rapporten eller
endrer oppsettet. Klikk rapporten, og klikk Pivottabell på
pivottabellverktøylinjen. Velg Tabellalternativer, og merk deretter av for
Behold formatering.
2. Merk den delen av pivottabellrapporten du vil formatere.
Hvis du vil at formateringen skal brukes på alle slike deler, slik at når
oppsettendringer viser deler som ikke før er vist på skjermen, har disse
delene også formateringen, velger du (Alle)-elementet i rullegardinlistene
for alle sidefelt. Kontroller deretter at musepekeren endres til eller før
du klikker delen du velger.
3. Hvis du vil bruke formateringsendringene du vil ha, bruker du knappene på
formateringsverktøylinjen og kommandoene på Format-menyen.
Obs! Betinget formatering og cellerammer beholdes ikke når du oppdaterer
eller endrer oppsettet.
Returnere en rapport til standardformateringen
1.
2.
3.
4.
5.

Klikk Pivottabell på pivottabellverktøylinjen.
Velg Tabellalternativer.
Merk av for Autoformater tabell, og velg deretter OK.
Klikk Formater rapport
på pivottabellverktøylinjen.
Merk formatet Klassisk pivottabell.
Fjerne all formatering fra en rapport

1. Klikk Pivottabell på pivottabellverktøylinjen.
2. Velg Tabellalternativer.

3. Merk av for Autoformater tabell, og velg deretter OK.
4. Klikk Formater rapport

på pivottabellverktøylinjen.

5. Velg formatet Ingen.
Obs! Når du endrer formateringen i en pivottabellrapport, kan noe av
formateringen i pivotdiagramrapporter som er basert på den, gå tapt.

Vis alt

Vise eller skjule feltknapper i en
pivotdiagramrapport
Når du skjuler feltknapper, skjules også slippområdet for sidefelt hvis rapporten
ikke inneholder noen sidefelt.
1. Klikk pivotdiagramrapporten.
2. Klikk Pivotdiagram på verktøylinjen for pivottabell, og merk av for eller
fjern merket for Skjul feltknapper for pivotdiagram.
Tips!
Hvis du skjuler feltknapper, men vil gi etiketter til elementene i diagrammet som
tidligere ble identifisert av navn på feltknapper, kan du legge til aksetitler eller
tekstbokser i diagrammet.

Vis alt

Sortere en pivottabell- eller
pivotdiagramrapport
I Microsoft Excel brukes følgende rekkefølge for stigende sortering: tall, tekst,
logiske verdier, feilverdier, som #REF og #VERDI, og til slutt tomme celler.
1. Klikk feltet med elementene du vil sortere.
For en pivotdiagramrapport klikker du feltet i den tilknyttede
pivottabellrapporten. Hvis du vil sortere elementer i et seriefelt, klikker du
det tilhørende kolonnefeltet. Hvis du vil sortere elementer i et kategorifelt,
klikker du det tilhørende radfeltet.
2. Gjør ett av følgende:
Sortere elementene i stigende eller synkende rekkefølge
1. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell og deretter
Sortering og Ti på topp.
2. Under Alternativer for autovisning velger du Stigende eller
Synkende.
3. Gjør ett av følgende i listen Bruke feltet:
Hvis du vil sortere elementene etter etikettene, klikker du det samme
feltet du sorterer.
Hvis du vil sortere elementene etter verdiene i dataområdet, klikker du
datafeltet som inneholder verdiene du vil sortere etter.
Obs! Når du oppdaterer rapporten eller endrer oppsettet, blir feltet sortert
på nytt i den angitte rekkefølgen.
Sortere elementene etter en bestemt dataverdi
1. Klikk cellen i dataområdet som inneholder verdien du vil sortere etter.
Hvis du for eksempel vil sortere produktene etter salgsverdien for en

bestemt måned, klikker du verdien for denne måneden i dataområdet.
2. Velg Sorter på Data-menyen.
3. Velg de alternativene du vil ha, og velg deretter OK.
Obs! Du må gjenta sorteringen hvis du oppdaterer rapporten.
Sortere elementene i en egendefinert rekkefølge
Den egendefinerte rekkefølgen blir ikke beholdt hvis du oppdaterer
rapporten.
1. Velg Sorter på Data-menyen.
2. Velg Alternativer.
3. Velg et alternativ i boksen Første sorteringsnøkkel.
Hvis du ikke ser alternativet du vil ha, kan du opprette en egendefinert
sorteringsrekkefølge ved å velge Alternativer på Verktøy-menyen, og
velge kategorien Egendefinerte lister.
Obs! Du kan ordne elementer i en egendefinert rekkefølge manuelt ved å
merke og dra dem.
Stanse sorteringen eller returnere elementene til den opprinnelige
rekkefølgen
1. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell og deretter
Sortering og Ti på topp.
2. Under Alternativer for autovisning velger du Manuell for å stanse
automatisk sortering, eller Datakilderekkefølge for å returnere
elementene til sin opprinnelige rekkefølge.
Obs! Når du har sortert elementer i en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!
I et felt som er ordnet i nivåer, kan du sortere alle elementer for et lavere nivå
sammen ved å skjule de øvre nivåene før du sorterer. Hvis du vil skjule et øvre
nivå, høyreklikker du det og velger Skjul nivåer på hurtigmenyen.

Vis alt

Endre mengden med detaljer som
vises i en pivotdiagramrapport
Avgjør hvilken type kildedata rapporten inneholder. Deretter klikker du
rapporten. Hvis feltlisten ikke vises, klikker du Vis feltliste
på
pivottabellverktøylinjen, og ser i vinduet Feltliste for pivottabell.
Hvis feltlisten har ikonene

og

, har rapporten OLAP-kildedata.

Hvis feltlisten har ikonet , inneholder ikke rapporten OLAP-kildedata.
For OLAP-rapporter, gjør du ett eller flere av følgende:
Vise eller skjule ulike detaljnivåer for et felt
1. Klikk den tilknyttede pivottabellrapporten for pivotdiagramrapporten.
2. Klikk feltet.
3. Hvis du vil vise eller skjule detaljer på et lavt nivå, klikker du Vis detaljer
eller Skjul detaljer
på verktøylinjen for pivottabeller.
4. Hvis du vil skjule øvre detaljnivåer, høyreklikker du feltknappen for det
laveste nivået du vil skjule, og deretter velger du Skjul nivåer på
hurtigmenyen.
Nivået du klikket, og alle høyere nivåer i dimensjonen, blir fjernet fra
visningen, og rullegardinpilen skjules også.
Hvis du vil vise skjulte øvre nivåer på nytt, høyreklikker du en av
feltknappene i dimensjonen, og deretter velger du Vis nivåer på
hurtigmenyen.
Obs! Hvis du skjuler og deretter viser nivåer på nytt, går alle elementer som har
fått nye navn tilbake til de opprinnelige navnene.
Vise eller skjule egenskapsfelt

1. Klikk den tilknyttede pivottabellrapporten for pivotdiagramrapporten.
2. Klikk feltet du vil vise egenskapsfelt for.
3. På verktøylinjen for pivottabell klikker du Pivottabell og deretter
Egenskapsfelt.
4. I listen Velg egenskapsfelt fra nivå klikker du hvert nivå du vil vise
egenskapsfelt for, og deretter dobbeltklikker du egenskapsfeltene du vil se.
5. I boksen Egenskapsfelt som skal vises bruker du knappene og til å
ordne egenskapsfeltene i rekkefølgen du vil de skal ha i rapporten.
6. Kontroller at det er merket av for Vis felter for denne dimensjonen som
disposisjon, og velg deretter OK.
7. Hvis nivåene du valgte egenskapsfelt for, ikke vises i rapporten, klikker du
feltet og velger deretter Vis detalj
på verktøylinjen for pivottabell.
For ikke-OLAP-rapporter, gjør du ett eller flere av følgende:
Vise eller skjule seriedata
1.
2.
3.
4.

Klikk den tilknyttede pivottabellrapporten for pivotdiagramrapporten.
Klikk kolonnefeltet for serien der du vil vise eller skjule detaljer.
På pivottabellverktøylinjen velger du Vis detalj
eller Skjul detalj .
Hvis du blir bedt om det, dobbeltklikker du feltet som inneholder detaljene
du vil vise.
Vise eller skjule kategorielementdetaljer

1. Høyreklikk kategorietiketten du vil vise eller skjule detaljer for. I et sektoreller hjuldiagram klikker du sektoren eller ringen du vil vise eller skjule
detaljer for.
2. På hurtigmenyen velger du Vis detalj kategorinavn eller Skjul detalj
kategorinavn.
3. Hvis du blir bedt om det, dobbeltklikker du feltet som inneholder detaljene
du vil vise.
Obs! Når du endrer hvor mange detaljer som vises i en pivotdiagramrapport,
kan noe av diagramformateringen gå tapt.

Vis alt

Endre mengden med detaljer som
vises i en pivottabellrapport
1. Avgjør hvilken type kildedata rapporten inneholder. Deretter klikker du
rapporten. Hvis feltlisten ikke vises, klikker du Vis feltliste
på
pivottabellverktøylinjen, og ser i vinduet Feltliste for pivottabell.
Hvis feltlisten har ikonene

og

, har rapporten OLAP-kildedata.

Hvis feltlisten har ikonet , inneholder ikke rapporten OLAP-kildedata.
2. For OLAP-rapporter kan du vise eller skjule ulike detaljnivåer for et felt.
Hvordan?
1. Klikk pivottabellrapporten.
2. Hvis du vil vise eller skjule detaljer på et lavt nivå, klikker du Vis
detaljer
eller Skjul detaljer
på verktøylinjen for pivottabeller.
3. Hvis du vil skjule øvre detaljnivåer, høyreklikker du feltknappen for
det laveste nivået du vil skjule, og deretter velger du Skjul nivåer på
hurtigmenyen.
Nivået du klikket, og alle høyere nivåer i dimensjonen, blir fjernet fra
visningen, og rullegardinpilen skjules også.
Hvis du vil vise skjulte øvre nivåer på nytt, høyreklikker du en av
feltknappene i dimensjonen, og deretter velger du Vis nivåer på
hurtigmenyen.
Obs! Hvis du skjuler og deretter viser nivåer på nytt, går alle elementer
som har fått nye navn, tilbake til de opprinnelige navnene.
For ikke-OLAP-rapporter, gjør du ett eller flere av følgende:
Vise eller skjule detaljdata for et element

1. Klikk elementet.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Vis detalj
eller Skjul detalj
.
3. Hvis du blir bedt om det, klikker du feltet som inneholder
detaljdataene du vil se.
Vise eller skjule detaljer for en datacelle
1. Dobbeltklikk en celle i dataområdet.
Microsoft Excel plasserer oppsummerte detaljdata i cellen i et nytt
regneark.
2. Hvis du vil skjule detaljdataene, sletter du det nye regnearket.
Obs! Hvis du vil forhindre tilgang til denne detaljen, klikker du
Pivottabell på pivottabellverktøylinjen. Deretter velger du
Tabellalternativer og fjerner merket for Aktiver innholdszoom.
3. For OLAP-rapporter kan du vise eller skjule egenskapsfelt, hvis disse er
tilgjengelige fra serverkuben.
Hvordan?
1. Klikk feltet i dimensjonen du vil vise egenskapsfelt for.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell og deretter
Egenskapsfelt.
3. I listen Velg egenskapsfelt fra nivå klikker du hvert nivå du vil vise
egenskapsfelt for, og deretter dobbeltklikker du egenskapsfeltene du
vil se.
4. I boksen Egenskapsfelt som skal vises bruker du knappene og
til å ordne egenskapsfeltene i den rekkefølgen du vil de skal ha i
rapporten.
5. Kontroller at det er merket av for Vis felter for denne dimensjonen
som disposisjon, og velg deretter OK.
6. Hvis nivåene du valgte egenskapsfelt for, ikke vises i rapporten,
klikker du feltet og velger deretter Vis detalj
på
pivottabellverktøylinjen.

Obs! I kolonnefeltene vises bare egenskapsfelt for elementer som vises på
laveste detaljnivå i rapporten. Hvis du vil vise egenskapsfelt for andre
nivåer, flytter du feltet til radområdet.

Vis alt

Vise en ulik side i et sidefelt i en
pivottabell eller et pivotdiagram
1. Klikk pilen

i cellen der elementet vises i sidefeltet.

2. Gjør ett av følgende:
Merke et enkelt element Velg elementet du vil ha. I felt som er ordnet i
nivåer, velger du ved siden av et nivå for å vise elementene på lavere
nivåer, eller så kan du velge for å vise elementene på høyere nivåer, helt
til elementet du vil ha, vises på listen.
Merke flere elementer I rapporter som er basert på OLAP-kildedata,
merker du av for Velg flere elementer, og deretter merker du elementene
du vil ha. I andre rapporttyper, der denne boksen ikke finnes, velger du OK
og dobbeltklikker deretter feltet og holder nede CTRL mens du klikker
elementene du ikke vil merke, i boksen Skjul elementer.
Vise sammendraget av alle elementer Velg (Alle) hvis dette er
tilgjengelig. Dette alternativet er utilgjengelig for noen kildedatabaser, eller
hvis sidefeltalternativene er definert til å utføre spørringer for hvert element
separat. Du kontrollerer sidefeltalternativene ved å klikke Feltinnstillinger
på pivottabellverktøylinjen, og deretter velge Avansert.
Obs! Når du viser en annen side i en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!
For noen typer kildedata kan du vise hver pivottabellside i et eget regneark.
Klikk rapporten, velg Pivottabell på pivottabellverktøylinjen, og velg deretter
Vis sider. Hvis rapporten inneholder flere enn ett sidefelt, velger du det du vil
ha.

Vis alt

Vise eller skjule elementer i et
pivottabell- eller pivotdiagramfelt
Hvis du skjuler et element i et radfelt eller kolonnefelt, fjernes det fra rapporten,
men elementet vises fremdeles i rullegardinlisten for feltet. Hvis du skjuler et
element i et sidefelt, fjernes det fra både rapporten og rullegardinlisten for feltet.
Gjør ett eller flere av følgende:
Vise topp- eller bunnelementer i et felt
1. Klikk pivottabellrapporten. For en pivotdiagramrapport klikker du feltet i
den tilknyttede pivottabellrapporten.
2. På verktøylinjen for pivottabell klikker du Pivottabell og deretter
Sortering og Ti på topp.
3. Velg På under Ti på topp autovisning.
4. Velg Topp eller Bunn i boksen Vis, og skriv inn antall elementer som skal
vises, i boksen til høyre.
5. I boksen Bruk feltet velger du datafeltet som skal brukes til å beregne
topp- eller bunnelementene.
Vise eller skjule elementer i et radfelt (kategori) eller kolonnefelt (serie)
1. Klikk pilen i feltet.
2. Merk av for hvert element du vil vise, og fjern merket for hvert element du
vil skjule.
For felt som er ordnet i nivåer, klikker du for å lage en liste over alle
elementer på lavere nivåer, slik at du kan vise eller skjule dem enkeltvis.
Dobbeltmerket angir at noen av eller alle elementene på de lavere nivåene
vises, og enkeltmerket angir at bare det merkede elementet vises. Hvis
merket er fjernet, betyr det at hverken elementet eller elementene på lavere
nivåer vises.
3. Hvis du vil vise eller skjule elementer som ikke inneholder data, kan du

dobbeltklikke feltet, og deretter merke av for eller fjerne merket for Vis
elementer uten data i dialogboksen Pivottabellfelt. (Visse typer kildedata
støtter ikke dette alternativet.)
Hvis det for eksempel ikke var noe salg i april, vil du bare se et element for
aprilsalg hvis du viser elementer uten data.
Vise eller skjule elementer i et sidefelt
1. Dobbeltklikk sidefeltet.
2. Hvis boksen Skjul elementer vises, merker du elementene du vil skjule, og
fjerner merket for elementene du vil vise.
Hvis boksen Skjul elementer ikke vises, vil kildedataene alltid vise alle
tilgjengelige elementer i rullegardinlisten for sidefeltet.
3. Hvis du vil vise eller skjule elementer uten data, kan du merke av for eller
fjerne merket for Vis elementer uten data. (Visse typer kildedata støtter
ikke dette alternativet.)
Hvis det for eksempel ikke var noe salg i april, vil du bare se et element for
aprilsalg hvis du viser elementer uten data.
Vise alle skjulte elementer i et felt, på nytt
1.
2.
3.
4.

Dobbeltklikk feltet.
Velg Avansert i dialogboksen Pivottabellfelt.
Velg Av under Ti på topp autovisning.
Velg OK, og hvis boksen Skjul elementer vises, og inneholder elementer
som er valgt, fjerner du merket for alle disse elementene.
5. Hvis feltet er et radfelt (kategori) eller kolonnefelt (serie), klikker du pilen
, og velger deretter (Vis alle).
Obs! Når du viser eller skjuler elementer i en pivotdiagramrapport eller den
tilknyttede pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!
Når du beregner delsummer og totalsummer i pivottabellrapporter, kan du ta med

eller utelate skjulte elementer. På pivottabellverktøylinjen velger du Inkluder
skjulte elementer i totaler
. Hvis denne knappen er
utilgjengelig, tillater kildedataene at du tar med eller utelater skjulte elementer i
sidefelt. Velg Pivottabell, velg Tabellalternativer, og merk deretter av eller
fjern merket for Delsum av skjulte sideelementer.

Vis alt

Gruppere elementer i et pivottabelleller pivotdiagramfelt
1. Hvis feltet er et sidefelt, kontrollerer du sidefeltinnstillingene, og flytter det
deretter midlertidig til rad- eller kolonneområdet.
Hvordan?
Hvis du vil ha en pivotdiagramrapport, arbeider du i den tilknyttede
pivottabellrapporten.
1. Dobbeltklikk sidefeltet.
2. Velg Avansert.
3. Pass på at alternativet Hent eksterne data for alle feltelementer på
siden enten er merket eller utilgjengelig.
4. Velg OK to ganger.
5. Dra sidefeltet til rad- eller kolonneområdet.
2. Gjør ett av følgende:
Gruppere numeriske elementer
1. Høyreklikk feltet med de numeriske elementene, velg Grupper og vis
detalj på hurtigmenyen, og velg deretter Grupper.
2. Velg det første elementet som skal grupperes, i boksen Starter ved.
3. Angi det siste elementet som skal grupperes, i boksen Slutter ved.
4. Skriv inn antall elementer du vil ha i hver gruppe, i boksen Ved.
Gruppere datoer eller klokkeslett
1. Høyreklikk feltet med datoene eller klokkeslettene, velg Grupper og
vis detalj på hurtigmenyen, og velg deretter Grupper.
2. Angi den første datoen eller det første klokkeslettet som skal
grupperes, i boksen Starter ved, og angi den siste datoen eller det siste
klokkeslettet som skal grupperes, i boksen Slutter ved.

3. Velg ett eller flere tidsrom for gruppene, i boksen Etter.
Hvis du vil gruppere elementene etter uke, velger du Dager i boksen
Etter. Kontroller at Dager er den eneste tidsperioden som er valgt, og
velg deretter 7 i boksen Antall dager. Deretter kan du velge andre
tidsperioder du vil gruppere etter, for eksempel Måned.
Gruppere merkede elementer
1. Merk elementene som skal grupperes, enten ved å klikke eller dra,
eller ved å holde nede CTRL eller SKIFT mens du klikker.
For en pivotdiagramrapport merker du elementene i den tilknyttede
pivottabellrapporten.
2. Høyreklikk de merkede elementene, velg Grupper og vis detalj på
hurtigmenyen, og velg deretter Grupper.
Obs! For felt som er ordnet i nivåer, kan du bare gruppere elementer som
har samme element på neste nivå. Hvis for eksempel feltet har nivåene
Land og By, kan du ikke gruppere byer fra ulike land.
Dele opp grupper med elementer
Høyreklikk gruppen, velg Grupper og vis detalj på hurtigmenyen, og
velg deretter Del opp gruppe.
I et numerisk felt eller dato/klokkeslettfelt kan du høyreklikke en
hvilken som helst gruppe. Alle gruppene for feltet blir deretter delt
opp.
3. Hvis feltet var et sidefelt, kan du dra det tilbake til sideområdet.
Obs!
Gruppering av numeriske elementer, datoer og klokkeslett er ikke
tilgjengelig for noen typer kildedata.
Når du grupperer eller deler opp grupper med elementer i en
pivotdiagramrapport eller den tilknyttede pivottabellrapporten, kan noe av

formateringen gå tapt.

Vis alt

Gi nytt navn til et felt eller element i
en pivottabell
1. Klikk i feltet eller elementet du vil gi nytt navn til.
2. Skriv inn et nytt navn.
3. Trykk ENTER.
Merknader
Hvis du skjuler og deretter viser nivåer i pivottabeller basert på OLAPkildedata på nytt, går alle felt eller elementer som har fått nye navn, tilbake
til de opprinnelige navnene.
Hvis du gir nytt navn til et numerisk element, endres det til tekst, som
sorteres separat fra numeriske verdier og ikke kan grupperes med
numeriske elementer.

Vis alt

Gi nytt navn til et felt eller element i
en pivotdiagramrapport
Gi nytt navn til et felt
1. Dobbeltklikk feltknappen for feltet du vil gi nytt navn.
2. I dialogboksen Pivottabellfelt skriver du inn et nytt navn i boksen Navn.
Gi nytt navn til et element
1. Klikk den tilknyttede pivottabellrapporten for pivotdiagramrapporten.
2. Velg elementet du vil gi nytt navn.
3. Skriv inn et nytt navn og trykk ENTER.

Vis alt

Skrive ut pivottabellrapporter
I tillegg til utskriftsinnstillingene i dialogboksen Utskriftsformat, som gjelder
for alle regneark, har Microsoft Excel utskriftsinnstillinger som gjelder spesielt
for pivottabellrapporter. Disse innstillingene er spesielt nyttige når du skriver ut
store rapporter i innrykket format (alle formatene Rapport 1 til og med Rapport
10, som er tilgjengelige når du velger Formater rapport
på verktøylinjen for
pivottabell).
Hvis du vil bruke disse innstillingene, må det bare være én rapport i regnearket,
eller du kan angi et utskriftsområde som bare inkluderer én rapport.
Bruke rad- og kolonneetiketter som utskriftstitler
Du kan gjenta rad- og kolonneetikettene i en rapport på hver utskrevne side.
Disse etikettene inneholder felt- og elementetikettene for alle rad-, kolonne- og
datafeltene. Når du endrer oppsettet i rapporten slik at etikettene er i ulike
regnearkrader og -kolonner, blir de nye etikettradene og -kolonnene gjentatt
automatisk neste gang du skriver ut rapporten.
Før du kan angi denne funksjonen, må du først fjerne alle utskriftstitler for
regneark du har angitt i kategorien Ark i dialogboksen Utskriftsformat.
Gjenta elementetiketter for ytre radfelt
Når du har flere radfelt og det kommer et sideskift innen en gruppe med
radfeltelementer, kan du automatisk gjenta elementetikettene for de ytre feltene
øverst på neste side. I eksemplet nedenfor, vil du kanskje at elementene Øst og
2.kv. fra ytre radfelt Region og Kv. skal skrives ut på neste side etter sideskiftet:

Sideskift innen en elementgruppe
Elementetiketter fra ytre radfelt vises på side 2
Angi sideskift per element
Du kan angi automatiske sideskift for å skrive ut hvert element i et ytre radfelt
på en separat side. (I en rapport med to eller flere radfelt, er alle ytre radfelt,
bortsett fra den lengst til høyre.)
Deretter kan du justere individuelle sideskift ved å flytte dem, slik at de blir
manuelle sideskift, eller så kan du slette dem. Du kan også legge til nye
manuelle sideskift.

Vis alt

Skrive ut en pivottabellrapport
1. Hvis du har mer enn én pivottabellrapport i regnearket, kan du angi et
utskriftsområde som bare tar med rapporten du vil skrive ut.
Hvordan?
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, deretter Velg, og til
slutt Hele tabellen.
3. Velg Utskriftsområde på Fil-menyen, og velg deretter Angi
utskriftsområde.
2. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen, og juster sideinnstillingene,
arkinnstillingene, margene og topp- og bunntekstene.
3. Hvis du vil gjenta rad- og kolonneetikettene fra rapporten på hver side som
utskriftstitler, fjern merket for Gjenta rader øverst og Gjenta kolonner til
venstre, og angi deretter utskriftstitler for pivottabell.
Hvordan?
1. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
2. Under Formatalternativer merker du av for Angi utskriftstitler.
3. Hvis rapporten har flere enn ett radfelt, og du også vil gjenta ytre
radfeltelementer på hver side, merker du av for Gjenta
elementetiketter på hver utskrevet side.
4. Hvis rapporten har flere enn ett radfelt, og du vil ha automatiske sideskift
etter hvert element i ett eller flere ytre radfelt, angir du disse sideskiftene.
Hvordan?
1. Dobbeltklikk det ytre radfeltet som inneholder elementene du vil
skrive ut på separate sider.
2. Velg Oppsett.
3. Merk av for Sett inn sideskift etter hvert element.
5. Velg Sideskiftvisning på Vis-menyen, og foreta eventuelle justeringer i

sideskiftene.
Du kan sette inn nye manuelle sideskift, og flytte og slette automatiske
sideskift.
6. Velg Forhåndsvisning på Fil-menyen, og kontroller utskriftsoppsettet.
Hvis du vil foreta justeringer, kan du gjenta ett av de foregående trinnene
etter behov.
7. Når forhåndsvisningen ser riktig ut, velger du Skriv ut.

Vis alt

Beregninger og formler i pivottabellog pivotdiagramrapporter
Pivottabell- og pivotdiagramrapporter inneholder flere typer beregninger.
Datafelt bruker sammendragsfunksjoner til kombinerer verdier fra underliggende
kildedata. Du kan også bruke egendefinerte beregninger til å sammenligne
dataverdier eller legge til dine egne formler som bruker elementer i rapporten
eller andre regnearkdata.
Hvordan pivottabell- og pivotdiagramrapporter summerer data

Kildedata
Verdiene i dataområdet summerer de underliggende kildedataene i rapporten.

Pivottabellrapport opprettet fra kildedataene over
Kolonnefeltet Måned inneholder elementene Mars og April. Radfeltet Region
inneholder elementene Nord, Sør, Øst og Vest. Verdien ved snittet til kolonnen
April og raden Nord er de totale salgsinntektene fra postene i kildedataene med
månedsverdiene til April og regionsverdiene til Nord.

Pivotdiagramrapport opprettet fra eksemplet pivottabellrapport
I pivotdiagramrapporten kan Region-feltet være et kategorifelt som viser Nord,
Sør, Øst og Vest som kategorier. Feltet Måned kan være et seriefelt som viser
elementene Mars, April og Mai som serier representert i forklaringen. Et datafelt
som heter Totale inntekter kan inneholde dataindikatorer som representerer den
totale inntekten i hver region for hver måned. En dataindikator kan for eksempel
representere, av plasseringen på verdiaksen, total inntekt for April i region Nord.
Verdier og beregninger i en pivotdiagramrapport reflekterer de samme i den
tilhørende pivottabellrapporten og omvendt.
Egendefinerte beregninger En egendefinert beregning viser verdier basert
på andre elementer eller celler i dataområdet. Du kan for eksempel viser verdier i
datafeltet Totale inntekter som en prosentdel av Mars-salget, eller som en
løpende total for elementene i feltet Måned.
Formler Hvis sammendragsfunksjoner og egendefinerte beregninger ikke gir
de ønskede resultater, kan du opprette dine egne formler i beregnede felt og
beregnede elementer. Du kan for eksempel legge til et beregnet element med
formelen for salgsprovisjon, som ville være forskjellig for hver region.
Rapporten vil da automatisk inkludere provisjonen i delsummer og totalsummer.
Hvordan kildedatatypen påvirker beregninger
Beregninger og alternativer tilgjengelig i en rapport avhenger av om
kildedataene kommer fra en OLAP-database eller en annen databasetype.
OLAP-kildedata For rapporter som er opprettet fra OLAP-kuber,
forhåndsberegnes sammendragsverdiene på OLAP-serveren før Microsoft Excel

viser resultatene. Derfor kan du ikke endre hvordan disse verdiene beregnes fra
rapporten. Du kan ikke endre sammendragsfunksjonen som blir brukt til å
beregne datafelt eller delsummer, eller legge til beregnede felt eller beregnede
elementer. Hvis OLAP-serveren inneholder beregnede felt, også kalt beregnede
medlemmer, kan du se disse feltene i feltlisten i pivottabellen. Du kan også se
alle beregnede felt og beregnede elementer som er opprettet av makroer som ble
skrevet i Visual Basic for Applications og lagret i arbeidsboken. Du kan
imidlertid ikke endre disse feltene eller elementene. Hvis du trenger flere
beregningstyper, kan du kontakte OLAP-databaseadministratoren.
Andre typer kildedata I rapporter basert på andre typer eksterne data eller
på regnearkdata, brukes sammendragsfunksjonen Summer til å beregne datafelt
som inneholder numeriske data, og sammendragsfunksjonen Antall til å beregne
datafeltene som inneholder tekst. Du kan velge en annen sammendragsfunksjon,
for eksempel Gjennomsnitt, Størst eller Min, for å analysere og tilpasse dataene.
Du kan også opprette dine egne formler som bruker elementer fra rapporten eller
andre arbeidsbokdata, ved å opprette et beregnet felt eller et beregnet element i
et felt.
Skjulte elementer i totalsummer For OLAP-kildedata kan du ta med eller
utelate verdiene for skjulte elementer når du beregner delsummer og
totalsummer. For andre typer kildedata blir verdiene for skjulte elementer som
standard utelatt, men du kan eventuelt ta med de skjulte elementene fra sidefelt.
Formelsyntaks
Du kan bare opprette formler i rapporter som ikke er basert på OLAP-kildedata.
Formler er tilgjengelige i pivotdiagramrapporter og bruker samme syntaks som
formler i pivottabellrapporter. Du får best resultater når du arbeider i en
pivotdiagramrapport ved å opprette og redigere formler i den tilknyttede
pivottabellrapporten, der du kan se enkeltverdiene som utgjør dataene. Deretter
kan du vise resultatene i pivotdiagramrapporten.
Formelelementer Når du oppretter formler for beregnede felt og beregnede
elementer, kan du bruke operatorer og uttrykk på samme måte som i andre
regnearkformler. Du kan bruke konstanter og referere til data fra rapporten, men
du kan ikke bruke cellereferanser eller definerte navn. Du kan ikke bruke
regnearkfunksjoner som krever cellereferanser eller definerte navn som

argumenter, og du kan heller ikke bruke matrisefunksjoner.
Navn i rapporter I Microsoft Excel finner du navn som identifiserer
elementene i en rapport i formlene. Navnene er satt sammen av navnene på felt
og elementer. I følgende eksempel har dataene i området C3:C9 navnet
Meieriprodukter.

I en pivotdiagramrapport vises feltnavnene i feltknappene, og elementnavn vises
i rullegardinlisten til hvert felt. Ikke forveksle disse navnene med de som vises i
diagramtips, som viser serie- og datapunktnavn.
Eksempler Et beregnet felt kalt Prognose kan gi en prognose over fremtidige
bestillinger med en formel som denne:
=Salg * 1,2
Et beregnet element i feltet Type, som estimerer salg av et nytt produkt basert på
Meieriprodukter, kan bruke følgende formel:
=Meieriprodukter * 115%
Formler opererer på totalsummer, ikke enkeltposter Formler for
beregnede felt bruker summen av de underliggende dataene for alle felt i
formelen. Formelen Salg * 1,2 multipliserer for eksempel summen av salget for
hver type og hver region med 1,2. Den multipliserer ikke hvert enkelt salg med
1,2 for deretter å summere de multipliserte beløpene. Formler for beregnede
elementer bruker imidlertid de enkelte postene. Formelen for det beregnede
elementet Meieriprodukter *115% multipliserer hvert enkelt salg av
Meieriprodukter med 115%. Deretter summeres de multipliserte beløpene i
dataområdet.
Mellomrom, tall og symboler i navn I et navn som inneholder flere enn ett
felt, kan feltene være i en hvilken som helst rekkefølge. I eksemplet over kan

cellene C6:D6 være 'April Nord' eller 'Nord April'. Bruk enkle anførselstegn på
navn som inneholder flere enn ett ord, eller som inneholder tall eller symboler.
Summer Formler kan ikke referere til summer (for eksempel Sum Mars, Sum
April og Totalt i eksemplet).
Feltnavn i elementreferanser Du kan ta med feltnavnet i en referanse til et
element. Elementnavnet må stå i hakeparentes, for eksempel Region[Nord].
Bruk dette formatet hvis du vil unngå feilverdien #NAVN når to elementer i to
forskjellige felt i en pivottabell har samme navn. Hvis for eksempel en
pivottabell har et element med navnet Kjøtt/fjærkre i typefeltet og et annet
element med navnet Kjøtt/fjærkre i kategorifeltet, kan du forhindre at feilverdien
#NAVN vises ved å referere til elementene som Type[Kjøtt/fjærkre] og
Kategori[Kjøtt/fjærkre].
Referere til elementer etter plassering Du kan referere til et element ved å
bruke plasseringen i rapporten slik den sortert og vises i øyeblikket. Type[1] er
Meieriprodukter og Type[2] er Sjømat. Elementet det refereres til på denne
måten, kan endres når plasseringen til elementer endres eller når ulike elementer
vises eller skjules. Skjulte elementer regnes ikke med i denne rekkefølgen.
Du kan bruke relativ plassering når du skal referere til elementer. Plasseringen
bestemmes i forhold til det beregnede elementet som inneholder formelen. Hvis
Sør er gjeldende region, er Region[-1] Nord, og hvis Nord er gjeldende region,
er Region[+1] Sør. Et beregnet element kunne for eksempel bruke formelen
=Region[-1] * 3%. Hvis plasseringen du oppgir er foran det første elementet
eller etter det siste elementet, vil formelen resultere i feilverdien #REF.
Hvis du refererer til elementer ved å bruke plasseringen eller den relative
plasseringen i formler for beregnede felt, blir alternativene du har valgt under Ti
på topp autovisning og Alternativer for autosortering i dialogboksene
Pivottabell Sorter og Ti på topp eller Avanserte alternativer for pivotfelt
tilbakestilt til Av eller Manuell, og alternativene blir utilgjengelige.
Bruke formler i pivotdiagramrapporter
Metodene og reglene som brukes for å lage formler i pivotdiagramrapporter, er
de samme som reglene for pivottabellrapporter. Når du oppretter et beregnet felt
eller beregnet element i en pivotdiagramrapport, gjenspeiles beregningene i den

tilhørende pivottabellrapporten og omvendt. Du får best resultater ved å opprette
formler for en pivotdiagramrapport i den tilhørende pivottabellrapporten, der du
kan se enkeltverdiene som utgjør dataene, og deretter vise resultatene grafisk i
pivotdiagramrapporten.
Pivotdiagramrapport nedenfor viser for eksempel salg for hver selger per region:

Hvis du vil vise hva salget vil være hvis det økte med 10 prosent, kan du lage et
beregnet felt som bruker følgende formel:
=Salg * 110 %
Resultatet gjenspeiles i et diagram som ser slik ut:

Hvis du vil se en separat dataindikator for salg i Nord-regionen minus en
transportkostnad på 8 prosent, kan du lage et beregnet felt i Region-feltet som
bruker følgende formel:

=Nord – (Nord * 8 %)
Resultatet vil se slik ut:

Et beregnet felt som lages i Selger-feltet, derimot, vises som en serie representert
i forklaringen og som et datapunkt i hver kategori i diagrammet.

Vis alt

Vise eller skjule totalsummer i en
pivottabellrapport
Gjør ett eller flere av følgende:
Vise delsummer for enkeltfelt
1. Dobbeltklikk feltet.
2. Gjør ett av følgende:
Lage en delsum for en ytre rad eller et kolonnefelt Velg Automatisk
under Delsummer. Hvis du vil bruke en annen sammendragsfunksjon eller
vise mer enn én type delsum, velger du sammendragsfunksjonen du vil ha, i
boksen til høyre for Egendefinert (dette alternativet er ikke tilgjengelig for
noen typer kildedata).
Lage en delsum for en indre rad eller kolonnefelt Velg Egendefinert
under Delsummer, hvis dette alternativet er tilgjengelig, og velg deretter en
sammendragsfunksjon i boksen til høyre.
Fjerne delsummer

Velg Ingen under Delsummer.

Obs! Hvis feltet inneholder et beregnet element, kan du ikke endre
sammendragsfunksjonen delsum.
Tips!
For ytre radfelt kan du vise delsummer over eller under de tilhørende
elementene. Dobbeltklikk feltet, velg Oppsett og velg Vis elementer som
disposisjon. Merk deretter av for eller fjern merket for Vis delsummer
øverst i hver gruppe.
Vise totalsummer for hele rapporten
1. Klikk rapporten.

2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell, og deretter
Tabellalternativer.
3. Gjør ett av følgende:
Vise totalsummer Merk av for Totalsum for kolonner, merk av for
Totalsum for rader eller for begge.
Fjern merket i én av boksene eller begge boksene.

Skjule totalsummer

Obs! Totalsummer for et felt bruker samme sammendragsfunksjon som
delsummene for feltet.
Beregne summene med eller uten skjulte elementer
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Inkluder skjulte elementer i
totaler

.

Hvis denne knappen er utilgjengelig, og kildedataene tillater deg å ta med
eller utelate skjulte elementer i sidefelt, velger du Pivottabell, deretter
Tabellalternativer, og deretter merker du av for eller fjerner merket for
Delsum av skjulte sideelementer.
Obs! Når du viser eller skjuler totalsummer, kan noe av formateringen gå tapt i
alle pivotdiagramrapporter som er basert på pivottabellrapporten.

Vis alt

Endre hvordan pivottabell- eller
pivotdiagramdata summeres
1. I en pivottabellrapport klikker du et dataområde eller en celle i dataområdet.
Hvis du vil bruke en pivotdiagramrapport kan du arbeide i den tilknyttede
pivottabellrapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Feltinnstillinger .
3. I boksen Sammendragsmetode velger du sammendragsfunksjonen du vil
bruke.
For noen typer kildedata, og for beregnede felt og felt med beregnede
elementer, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen.
4. Hvis du vil bruke en egendefinert beregning, velger du Alternativer og
velger beregningen du vil ha i listen Vis data som. Deretter velger du et
Basisfelt og Basiselement for å gi data for beregningen, hvis disse
alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt. Basisfeltet må
ikke være likt det du valgte i trinn 1.
Obs! Hvis du setter Vis data som til Normal, deaktiverers egendefinert
beregning.
5. Hvis rapporten har flere datafelt, gjentar du disse trinnene for hvert felt du
vil endre.
6. Hvis kildedataene tillater at du endrer sammendragsfunksjonen, kan du
bruke mer enn én sammendragsmetode for samme felt. Dra feltet fra
vinduet Feltliste for pivottabell til dataområdet en gang til, og gjenta
deretter trinnene ovenfor for den andre forekomsten av feltet.
Obs! Når du endrer sammendragsmetoden i en pivotdiagramrapport eller den
tilknyttede pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.

Vis alt

Opprette din egen formel i en
pivottabellrapport eller i en
pivotdiagramrapport
Kildedata fra OLAP-databaser tillater ikke at du oppretter formler.
1. Avgjør om du vil ha et beregnet felt eller et beregnet element i et felt.
Bruk et beregnet felt når du vil bruke data fra et annet felt i formelen. Bruk
et beregnet element når du vil at formelen skal bruke data fra ett eller flere
spesifikke elementer i et felt.
2. Gjør ett av følgende: For best resultater i en pivotdiagramrapport, arbeider
du i den tilknyttede pivottabellrapporten, der du kan se de individuelle
dataverdiene som formelen beregner.
Legge til et beregnet felt
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg Formler, og deretter Beregnet felt.
3. Skriv inn et navn på feltet i boksen Navn.
4. Skriv inn formelen for feltet i boksen Formel.
Hvis du vil bruke data fra et annet felt i formelen, klikker du feltet i
boksen Felt og velger deretter Sett inn felt. Hvis du for eksempel skal
beregnet en provisjon på 15 % på hver verdi i feltet Salg, kan du skriv
inn = Salg * 15%.
5. Velg Legg til og deretter OK.
Legge til et beregnet element i et felt
1. Hvis elementene i feltet er gruppert, høyreklikker du hver gruppe,
velger Grupper og disponer på hurtigmenyen og velger deretter Del

2.
3.
4.
5.

opp gruppe.
Klikk feltet der du vil legge til det beregnede elementet.
På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg Formler og deretter Beregnet element.
Skriv inn et navn på det beregnede elementet i boksen Navn.
Skriv inn formelen for elementet i boksen Formel.
Hvis du vil bruke dataene fra et element i formelen, klikker du
elementet i listen Elementer, og velger deretter Sett inn element
(elementet må være fra samme felt som det beregnede elementet).

6. Velg Legg til og deretter OK.
7. Hvis du delte opp grupper med elementer i trinn 1, kan du gruppere
dem på nytt.
3. For beregnede elementer kan du angi ulike formler celle for celle.
Hvordan?
Hvis for eksempel et beregnet element med navnet Jordbær har en formel
for =Appelsiner * 0,25 som gjelder alle måneder, kan du endre formelen til
=Appelsiner *0,5 for juni, juli og august.
1. Klikk en celle der du vil endre formelen.
Hvis du vil endre formelen for flere celler, holder du nede CTRL og
klikker disse cellene.
2. Skriv inn endringene i formelen på formellinjen.
4. Hvis du har flere beregnede elementer eller formler, justerer du
beregningsrekkefølgen.
Hvordan?
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg deretter Formler og til slutt Løsningsrekkefølge.
3. Velg en formel og velg deretter Flytt opp eller Flytt ned.
4. Fortsett til formlene ligger i den rekkefølgen du vil at de skal beregnes
i.

Obs! Når du legger til en formel i en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!
Du kan vise en liste over alle formlene i rapporten. Klikk rapporten, velg
Pivottabell eller Pivotdiagram på pivottabellverktøylinjen, velg Formler og til
slutt Vis formler.

Vis alt

Redigere en pivottabell- eller
pivotdiagramformel
For best resultater i en pivotdiagramrapport, arbeider du i den tilknyttede
pivottabellrapporten, der du kan se de individuelle dataverdiene som formelen
beregner.
1. Avgjør om formelen er i et beregnet felt eller et beregnet element. Hvis
formelen er i et beregnet element, avgjør du om formelen er den eneste for
det beregnede elementet.
Hvordan?
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell, velger Formler, og
deretter Vis formler.
3. I formellisten finner du formelen du vil endre, under Beregnet felt eller
Beregnet element.
Når det er flere formler for et beregnet element, får standardformelen
som angis når elementet ble opprettet, navnet på det beregnede
elementet i kolonne B. Hvis du vil ha flere formler for et beregnet
element, har kolonne B både navnet på det beregnede elementet og
navnene på elementer som krysser hverandre.
Du har for eksempel en standardformel for et beregnet element kalt
MittElement, og en annen formel for dette elementet kalt Januarsalg
for MittElement. I pivottabellrapporten finner du denne formelen i
Salg-cellene for MittElement-raden og Januar-kolonnen.
2. Gjør ett av følgende:
Redigere en formel for et beregnet felt
1. Klikk rapporten.

2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg Formler, og deretter Beregnet felt.
3. Klikk det beregnede feltet du vil endre formelen for, i boksen Navn.
4. Rediger formelen i boksen Formel.
5. Velg Endre og deretter OK.
Redigere en enkelt formel for et beregnet element
1. Klikk feltet som inneholder det beregnede elementet.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg Formler, og deretter Beregnet element.
3. Klikk det beregnede elementet i boksen Navn.
4. Rediger formelen i boksen Formel.
5. Velg Endre og deretter OK.
Redigere enkeltformler for bestemte celler for et beregnet element
Hvis for eksempel et beregnet element med navnet Jordbær har en formel
for =Appelsiner * 0,25 som gjelder alle måneder, kan du endre formelen til
=Appelsiner *0,5 for juni, juli og august.
1. Klikk en celle der du vil endre formelen.
Hvis du vil endre formelen for flere celler, holder du nede CTRL og
klikker disse cellene.
2. Skriv inn endringene i formelen på formellinjen.
3. Hvis du har flere beregnede elementer eller formler, justerer du
beregningsrekkefølgen.
Hvordan?
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg deretter Formler og til slutt Løsningsrekkefølge.
3. Velg en formel og velg deretter Flytt opp eller Flytt ned.
4. Fortsett til formlene ligger i den rekkefølgen du vil at de skal beregnes
i.

Obs! Når du redigerer en formel i en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.

Vis alt

Slette en pivottabell- eller
pivotdiagramformel
Du får best resultater i en pivotdiagramrapport hvis du arbeider i den tilknyttede
pivottabellrapporten.
1. Avgjør om formelen er i et beregnet felt eller et beregnet element.
Beregnede felt vises i vinduet pivottabellfeltliste. Beregnede elementer
vises som elementer i andre felt.
2. Gjør ett av følgende:
Slette et beregnet felt
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg Formler, og deretter Beregnet felt.
3. Klikk feltet du vil slette, i boksen Navn.
4. Velg Slett.
Slette et beregnet element
1. Klikk feltet med elementet du vil slette.
2. På pivottabellverktøylinjen klikker du Pivottabell eller Pivotdiagram.
Velg Formler og deretter Beregnet element.
3. Klikk elementet du vil slette, i boksen Navn.
4. Velg Slett.
Obs! Når du sletter en formel fra en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!
Hvis du ikke vil slette en formel permanent, kan du skjule feltet eller elementet.

Hvis du vil skjule et felt, drar du det ut av rapporten, eller klikker
rullegardinpilen i datafeltet. Deretter fjerner du merket i avkrysningsboksen, slik
at feltet forblir tilgjengelig i feltlisten. Hvis du vil skjule et element, klikker du
rullegardinpilen i feltet, og deretter fjerner du merket i avkrysningsboksen for
elementet.

Vis alt

Bruke pivottabelldata i en formel
utenfor pivottabellrapporten
1. I pivottabellrapporten viser du cellen du vil bruke i formelen.
2. I formelcellen skriver du inn formelen opp til det punktet der du vil ta med
data fra rapporten.
3. Klikk cellen i rapporten. Det legges til en HENTPIVOTDATAregnearksfunksjon i formelen som henter dataene fra rapporten. Denne
funksjonen fortsetter å hente de riktige dataene hvis rapportoppsettet
endres.
4. Skriv ferdig formelen, og trykk ENTER.
Obs! Hvis du fjerner felt som er referert i formelen HENTPIVOTDATA, fra
rapporten, returnerer formelen #REF!.

Vis alt

Egendefinerte beregninger i datafelt i
pivottabeller og pivotdiagrammer
Funksjonene nedenfor er tilgjengelige for egendefinerte beregninger i datafelt.
Funksjon
Forskjellig
fra
% av
%
forskjellig
fra
Løpende
sum i
% av
raden
% av
kolonnen

Resultat
Viser data som forskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.
Viser data som en prosentdel av verdien til Basiselement i Basisfelt.
Viser data som en prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i
Basisfelt.

Viser dataene for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende
sum.
Viser dataene i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen
for raden eller kategorien.
Viser alle dataene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av
summen for kolonnen eller serien.
Viser data som en prosentdel av totalsummen for alle dataene eller
% av total
datapunktene i rapporten.
Beregner data slik:
Indeks

((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x
(Totalsum for kolonne))

Vis alt

Hente ett sidefeltelement om gangen
fra pivottabeller eller
pivotdiagrammer
For store eksterne databaser kan det ta lang tid å returnere data for spørringer for
rapportene, eller Microsoft Excel kan gå tom for minne eller andre ressurser.
Hvis du vil hindre disse problemene, kan du få Excel til å bare hente
kildedataene som trengs for den viste siden av rapporten, og hente nye data når
du endrer siden.
Arbeide med flere data ved hjelp av sidefelt
Excel henter vanligvis alle dataene for en rapport, inkludert data for sider som
ikke vises, når du oppretter eller oppdaterer rapporten. Når du setter opp et
sidefelt for å bare hente data når du viser en ny side, henter du mindre
datamengder etter behov. Hver gang du viser et annet sidefeltelement, hentes
delsettet med data for det nye elementet.
Du angir dette alternativet individuelt for hvert sidefelt. Hvis du prøver å få plass
til svært mange data i en rapport, kan du sette opp så mange sidefelt du trenger,
på denne måten.
Hvordan påvirkes ytelsen?
Når et sidefelt er satt til spørring side for side, er ikke elementet Alle med
sammendrag av hele datasettet tilgjengelig, og kommandoen Vis sider er også
utilgjengelig. Hver gang du viser en annen side, må du vente på at dataene blir
hentet. Hvis datamaskinen blir koblet fra den eksterne databasen, kan du ikke
vise et annet sidefeltelement før du kan koble til kildedataene på nytt. Denne
innstillingen gjør imidlertid at du kan arbeide med mye mindre
kildedatamengder enn det du ellers kunne gjøre i henhold til systemgrensene.
Hvis du spør etter alle sidene samtidig (standarden), kan denne første hentingen
ta lengre tid, men du kan deretter endre sider uten forsinkelse, ettersom alle

dataene du trenger, nå finnes i minnet. Du kan også vise et sammendrag av hele
datasettet (elementet Alle) og omorganisere rapporten for å bruke sidefeltene i
andre områder. Denne innstillingen gir deg mest variasjon når den totale
datamengden som skal hentes, er innenfor systemgrensene.
Hva skjer hvis du flytter et sidefelt?
Hvis du drar et sidefelt som er satt til spørring side for side, til en annen
posisjon, for eksempel hvis du prøver å gjøre det om til et radfelt, prøver Excel å
hente dataene for alle elementene, og du kan gå tom for systemressurser.
Når alternativet side for side ikke er tilgjengelig
Rapporter basert på kildedata fra OLAP-databaser, spør automatisk etter data
etter behov, og de har derfor ikke dette alternativet.
Sidefeltet kan ikke ha noen grupperte elementer. Del opp grupper for å gjøre
alternativet tilgjengelig.
Hvis flere pivottabellrapporter og pivotdiagramrapporter er basert på samme
rapport (du brukte alternativet Annen pivottabell- eller pivotdiagramrapport i
veiviseren), er ikke henting side for side tilgjengelig i noen av rapportene. For en
enkelt Pivotdiagram-rapport og den tilordnede Pivottabell-rapporten er
imidlertid alternativet tilgjengelig.
Hvis ODBC-driveren for den eksterne databasen du spør i, ikke støtter
parameterspørringer, kan du ikke spørre side for side. ODBC-driverne som
følger med Microsoft Query, støtter alle parameterspørringer, og
tredjepartsprodusenter av drivere kan fortelle deg om driverne deres har denne
støtten.

Vis alt

Oppdatere data i en pivottabell- eller
pivotdiagramrapport
Obs! Hvis rapporten er basert på en frakoblet kubefil, vil en oppdatering bygge
kubefilen på nytt fra OLAP-serveren, og kan ta like lang tid som det tar å
opprette kubefilen fra grunnen.
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Oppdater data .
3. Hvis du vil oppdatere rapporten automatisk når du åpner arbeidsboken,
angir du dette alternativet.
Hvordan?
1. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram,
og velger deretter Tabellalternativer eller Alternativer.
2. Merk av for Oppdater ved åpning.
Sikkerhetsmerknad Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko å angi dette
alternativet når det kan kjøres vikårlige SQL-skript etter automatisk
oppdatering av rapporter.
4. Hvis rapporten er basert på eksterne data, og du vil oppdatere den ved
angitte intervaller, angir du dette alternativet.
Hvordan?
1. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram,
og velger deretter Tabellalternativer eller Alternativer.
2. Merk av for Oppdater hvert, og skriv inn intervallet du vil ha, i
boksen minutter.
Obs! Når du oppdaterer en pivotdiagramrapport eller den tilknyttede
pivottabellrapporten, kan noe av diagramformateringen gå tapt.
Tips!

Hvis databasen ber deg angi et passord hver gang du oppdaterer, kan du lagre
passordet slik at du ikke trenger å angi det flere ganger. På
pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram, og velger
Tabellalternativer eller Alternativer. Deretter merker du av for Lagre
passord. Dette alternativet lagrer passordet som lesbar tekst, så hvis sikkerhet er
viktigere enn tilgjengelighet, bør du ikke bruke dette alternativet.

Vis alt

Hente data for hvert sidefeltelement
eller alle elementer i pivottabell eller
pivotdiagram
Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i rapporter basert på OLAP-kildedata.
1. Dobbeltklikk sidefeltet.
2. Velg Avansert.
3. Angi om du vil spørre dataene for hver side separat, eller alle sidene
samtidig.
Hvis du vil hente færre data hver gang, velger du Hent fra eksterne
datakilder når feltelementene velges under Alternativer for sidefelt.
Dette alternativet er nyttig når du arbeider med store eksterne
databaser.
Hvis du vil utføre spørringer sjeldnere, velger du Hent eksterne data
for alle feltelementer på siden. Ved hjelp at dette alternativet kan du
bytte sider raskere.
4. Hvis du vil låse et felt som er definert til å utføre spørringer side for side i
sideområdet, slik at det ikke kan flyttes til rad-, kolonne- eller dataområdet,
merker du av for Deaktiver pivotering for dette feltet. Dette alternativet
forhindrer at et felt dras til et annet område, slik at alle dataene hentes.

Vis alt

Kjøre spørring for data i en
pivottabell- eller
pivotdiagramrapport i bakgrunnen
mens du venter
Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i rapporter basert på OLAP-kildedata.
1. Klikk rapporten.
2. På pivottabellverktøylinjen velger du Pivottabell eller Pivotdiagram, og
velger deretter Tabellalternativer eller Alternativer.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil vente under spørringer til henting er fullført, fjerner du merket
for Bakgrunnsspørring.
Hvis du vil kjøre spørringen i bakgrunnen slik at du kan fortsette å arbeide i
Microsoft Excel, merker du av for Bakgrunnsspørring.
4. Hvis du vil kjøre spørringen med den nye innstillingen, velger du
Oppdater data
på pivottabellverktøylinjen.
Hvis du vil stoppe en spørring som kjøres mens du venter, trykker du ESC.
Hvis du vil kontrollere fremdriften eller stoppe en bakgrunnsspørring,
dobbeltklikker du ikonet på statuslinjen for å vise dialogboksen
Oppdateringsstatus for eksterne data, og velger deretter Stopp
oppdatering.
Obs! Når du registrerer en makro som inneholder en spørring, kjøres spørringen
mens du venter. Hvis du vil endre makroen slik at det spørres i bakgrunnen,
bruker du Visual Basic-redigering, og endrer setningen "BackgroundQuery :=
False" til "BackgroundQuery := True".
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Vis alt

Regnearkfunksjoner oppført etter
kategori
Database
Microsoft Excel inneholder regnearkfunksjoner som kan brukes til å analysere
data som er lagret i lister eller databaser. I hver av disse funksjonene, som med et
samlebegrep kalles D-funksjoner, brukes tre argumenter: database, felt og vilkår.
Disse argumentene refererer til regnearkområdene som brukes av funksjonen.
DGJENNOMSNITT Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
DANTALL Teller celler som inneholder tall i en database
DANTALLA Teller celler som ikke er tomme i en database
DHENT Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
DMAKS Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
DMIN Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
DPRODUKT Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller
vilkårene i en database
DSTDAV Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede
databaseposter
DSTDAVP Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter
utgjør hele populasjonen
DSUMMER Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som
oppfyller vilkårene
DVARIANS Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter

DVARIANSP Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør
hele populasjonen
HENTPIVOTDATA Returnerer data som er lagret i en pivottabell
Dato og klokkeslett
DATO Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
DATOVERDI Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer
DAG Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGER360 Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360
dager
DAG.ETTER Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det
indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
MÅNEDSSLUTT Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i
måneden, før eller etter et angitt antall måneder
TIME Konverterer et serienummer til en time
MINUTT Konverterer et serienummer til et minutt
MÅNED Konverterer et serienummer til en måned
NETT.ARBEIDSDAGER Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
NÅ Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
SEKUND Konverterer et serienummer til et sekund
TID Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
TIDSVERDI Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
IDAG Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato
UKEDAG Konverterer et serienummer til en ukedag

UKENR Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket
nummer uken har i et år
ARBEIDSDAG Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter
et angitt antall arbeidsdager
ÅR Konverterer et serienummer til et år
ÅRDEL Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom
startdato og sluttdato
Eksterne
Disse funksjonene lastes med tilleggsprogrammer
EUROCONVERT Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en
valuta som er euro-medlem, eller konverterer et tall fra én euro-medlemsvaluta
til en annen ved å bruke euro som mellomliggende ledd (triangulering)
SQL.REQUEST Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et
regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for
makroprogrammering
Utvikling
BESSELI Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
BESSELJ Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
BESSELK Returner den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
BESSELY Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
BINTILDES Konverterer et binært tall til et desimaltall
BINTILHEKS Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall
BINTILOKT Konverterer et binært tall til et oktaltall
KOMPLEKS Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

KONVERTER Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
DESTILBIN Konverterer et desimaltall til et binært tall
DESTILHEKS Konverterer et desimaltall til et heksadesimaltall
DESTILOKT Konverterer et desimaltall til et oktaltall
DELTA Tester om to verdier er like
FEILF Returnerer feilfunksjonen
FEILFK Returnerer den komplementære feilfunksjonen
GRENSEVERDI Tester om et tall er større enn en terskelverdi
HEKSTILBIN Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall
HEKSTILDES Konverterer et heksadesimaltall til et desimaltall
HEKSTILOKT Konverterer et heksadesimaltall til et oktaltall
IMABS Returner absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
IMAGINÆR Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
IMARGUMENT Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i
radianer
IMKONJUGERT Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
IMCOS Returnerer cosinus til et komplekst tall
IMDIV Returner kvotienten til to komplekse tall
IMEKSP Returnerer eksponenten til et komplekst tall
IMLN Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
IMLOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall

IMLOG2 Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
IMOPPHØY Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
IMPRODUKT Returnerer produktet av to komplekse tall
IMREELL Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
IMSIN Returnerer sinus til et komplekst tall
IMROT Returnerer kvadratroten av et komplekst tall
IMSUB Returnerer differansen mellom to komplekse tall
IMSUMMER Returnerer summen av komplekse tall
OKTTILBIN Konverterer et oktaltall til et binært tall
OKTTILDES Konverterer et oktaltall til et desimaltall
OKTTILHEKS Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall
Økonomiske
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE Returnerer påløpne renter for et verdipapir, der
renter betales periodisk
PÅLØPT.FORFALLSRENTE Returnerer påløpne renter for et verdipapir, der
renter betales ved forfall
AMORDEGRC Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp
av en avskrivingskoeffisient
AMORLINC Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode
OBLIG.DAGER.FF Returnerer antall dager fra starten av obligasjonsperioden
til oppgjørsdatoen
OBLIG.DAGER Returnerer antall dager i obligasjonsperioden som inneholder
oppgjørsdatoen

OBLIG.DAGER.NF Returnerer antall dager fra oppgjørsdatoen til neste
obligasjonsdato
OBLIG.DAGER.EF Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter
oppgjørsdatoen
OBLIG.ANTALL Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom
oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
OBLIG.DAG.FORRIGE Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før
oppgjørsdatoen
SAMLET.RENTE Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to
perioder
SAMLET.HO Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån
mellom to perioder
DAVSKR Returnerer avskrivningen for et aktivum for en angitt periode ved
hjelp av fast degressiv avskrivning
DEGRAVS Returnerer avskrivningen for et aktivum for en angitt periode ved
hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode du selv angir
DISKONTERT Returnerer rentesatsen for et verdipapir
DOLLARDE Konverterer en dollarpris angitt som en brøk, til en dollarpris
angitt som et desimaltall
DOLLARBR Konverterer en dollarpris angitt som desimaltall, til en dollarpris
angitt som en brøk
VARIGHET Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales
periodisk
EFFEKTIV.RENTE Returnerer den effektive årlige rentesatsen
SLUTTVERDI Returnerer fremtidig verdi for en investering
SVPLAN Returnerer fremtidig verdi for den opprinnelige hovedstolen etter å

ha brukt en serie rentesatser for rentes rente
RENTESATS Returnerer rentesatsen for et fullinvestert verdipapir
RAVDRAG Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
IR Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
ER.AVDRAG Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en
bestemt periode
MVARIGHET Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir
med en antatt pariverdi på $100
MODIR Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer
finansieres med forskjellige satser
NOMINELL Returnerer årlig nominell rentesats
PERIODER Returnerer antall perioder for en investering
NNV Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske
kontantstrømmer og en rentesats
AVVIKFP.PRIS Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde
første periode
AVVIKFP.AVKASTNING Returnerer avkastingen for et verdipapir med en
odde første periode
AVVIKSP.PRIS Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde
siste periode
AVVIKSP.AVKASTNING Returnerer avkastningen for et verdipapir med en
odde siste periode
AVDRAG Returnerer periodisk betaling for en annuitet
AMORT Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt
periode

PRIS Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir, der renter betales
periodisk
PRIS.DISKONTERT Returnerer pris pålydende $100 for et diskontert
verdipapir
PRIS.FORFALL Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir, der renter
betales ved forfall
NÅVERDI Returnerer nåverdien for en investering
RENTE Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet
MOTTATT Returnerer beløpet mottatt ved forfall for et fullinvestert verdipapir
LINAVS Returnerer den lineære verdiavskrivningen for et aktivum i en periode
ÅRSAVS Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode
TTBILLEQ Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en
statskasseveksel
TBILLPRIS Returnerer pris pålydende kr 100 for en statskasseveksel
TBILLAVKASTNING Returnerer avkastningen for en statskasseveksel
VERDIAVS Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller
delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
XIR Returnerer internrenten til planlagte kontantstrømmer som ikke
nødvendigvis er periodiske
XNNV Returnerer netto nåverdi for planlagte kontantstrømmer som ikke
nødvendigvis er periodiske
AVKAST Returnerer avkastningen på et verdipapir, der renter betales periodisk
AVKAST.DISKONTERT Returnerer årlig avkastning for et diskontert
verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
AVKAST.FORFALL Returnerer årlig avkastning for et verdipapir, der renter

betales ved forfall
Informasjon
CELLE Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til
en celle
FEIL.TYPE Returnerer et tall som svarer til en feiltype
INFO Returnerer informasjon om det gjeldende operativmiljøet
ERTOM Returnerer SANN hvis verdien er tom
ERF Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn
#I/T
ERFEIL Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
ERPARTALL Returnerer SANN hvis tallet er et partall
ERLOGISK Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
ERIT Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
ERIKKETEKST Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
ERTALL Returnerer SANN hvis verdien er et tall
ERODDE Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall
ERREF Returnerer SANN hvis verdien er en referanse
ERTEKST Returnerer SANN hvis verdien er tekst
N Returnerer en verdi som er konvertert til et tall
IT Returnerer feilverdien #I/T
VERDITYPE Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

Logisk
OG Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
USANN Returnerer den logiske verdien USANN
HVIS Angir en logisk test som skal utføres
IKKE Reverserer logikken til argumentet
ELLER Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
SANN Returnerer den logiske verdien SANN
Oppslag og referanse
ADRESSE Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
OMRÅDER Returnerer antall områder i en referanse
VELG Velger en verdi fra en liste med verdier
KOLONNE Returnerer kolonnenummeret for en referanse
KOLONNER Returnerer antall kolonner i en referanse
FINN.KOLONNE Leter i den øverste raden i en matrise, og returnerer verdien
for den angitte cellen
HYPERKOBLING Lager en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som
er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett
INDEKS Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
INDIREKTE Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi
SLÅ.OPP Slår opp verdier i en vektor eller matrise
SAMMENLIGNE Slår opp verdier i en referanse eller matrise

FORSKYVNING Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
RAD Returnerer radnummeret for en referanse
RADER Returnerer antall rader i en referanse
RTD Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering
TRANSPONER Returnerer transponeringen av en matrise
FINN.RAD Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden,
for å returnere verdien til en celle
Matte og trigonometri
ABS Returnerer den absolutte verdien til et tall
ARCCOS Returnerer arcus cosinus til et tall
ARCCOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
ARCSIN Returnerer arcus sinus til et tall
ARCSINH Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
ARCTAN Returnerer arcus tangens til et tall
ARCTAN2 Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
ARCTANH Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM Runder av et tall til nærmeste heltall
eller til nærmeste signifikante multiplum
KOMBINASJON Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
COS Returnerer cosinus til et tall
COSH Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
GRADER Konverterer radianer til grader

AVRUND.TIL.PARTALL Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er
et partall
EKSP Returnerer e opphøyd i en angitt potens
FAKULTET Returnerer fakultetet til et tall
DOBBELFAKT Returnerer det dobbelte fakultetet til et tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED Runder av et tall nedover mot
null
SFF Returnerer høyeste felles divisor
HELTALL Runder av et tall nedover til nærmeste heltall
MFM Returnerer minste felles multiplum
LN Returnerer den naturlige logaritmen for et tall
LOG Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
LOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
MDETERM Returnerer matrisedeterminanten til en matrise
MINVERS Returnerer den inverse matrisen til en matrise
MMULT Returnerer matriseproduktet av to matriser
REST Returnerer resten fra en divisjon
MRUND Returnerer et tall avrundet til ønsket multiplum
MULTINOMINELL Returnerer det multinominelle for et sett med tall
AVRUND.TIL.ODDETALL Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som
er et oddetall
PI Returnerer verdien av pi

OPPHØYD.I Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
PRODUKT Multipliserer argumentene
KVOTIENT Returnerer heltallsdelen av en divisjon
RADIANER Konverterer grader til radianer
TILFELDIG Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
TILFELDIGMELLOM Returnerer et tilfeldig tall mellom tallene du angir
ROMERTALL Konverterer et arabisk tall til et romertall, som tekst
AVRUND Runder av et tall til et angitt antall sifre
AVRUND.NED Runder av et tall nedover, mot null
AVRUND.OPP Runder av et tall oppover, bort fra null
SUMMER.REKKE Returnerer summen av en potensrekke basert på formelen
FORTEGN Returnerer fortegnet for et tall
SIN Returnerer sinus for den gitte vinkelen
SINH Returnerer den hyperbolske sinus til et tall
ROT Returnerer en positiv kvadratrot
ROTPI Returnerer kvadratroten av (tall * pi)
DELSUM Returnerer en delsum i en liste eller database
SUMMER Legger sammen argumentene
SUMMERHVIS Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
SUMMERPRODUKT Returnerer summen av produktene av tilsvarende
matrisekomponenter

SUMMERKVADRAT Returnerer summen av kvadratene til argumentene
SUMMERX2MY2 Returnerer summen av differansen for kvadratene med
tilsvarende verdier i to matriser
SUMMERX2PY2 Returnerer summen av kvadratsummen for tilsvarende
verdier i to matriser
SUMMERXMY2 Returnerer kvadratsummen av differansene for tilsvarende
verdier i to matriser
TAN Returnerer tangens for et tall
TANH Returnerer den hyperbolske tangens for et tall
AVKORT Korter av et tall til et heltall
Statistiske
GJENNOMSNITTSAVVIK Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige
absoluttavvik fra middelverdien
GJENNOMSNITT Returnerer gjennomsnittet for argumentene
GJENNOMSNITTA Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall,
tekst og logiske verdier
BETADIST Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
BETAINV Returnerer den inverse kumulative betafunksjonen for sannsynlig
tetthet
BINOM.FORDELING Returnerer den individuelle binomiske
sannsynlighetsfordelingen
KJI.FORDELING Returnerer den ensidige sannsynligheten til den kjikvadrerte
fordelingen
INVERS.KJI.FORDELING Returnerer den inverse ensidige sannsynligheten til
den kjikvadrerte fordelingen

KJI.TEST Returnerer testen for uavhengighet
KONFIDENS Returnerer konfidensintervallet til populasjonens gjennomsnitt
KORRELASJON Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
ANTALL Teller hvor mange tall som er i argumentlisten
ANTALLA Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten
TELLBLANKE Teller antall tomme celler i et område
ANTALL.HVIS Teller antall celler som ikke er tomme i et område som
oppfyller gitte vilkår
KOVARIANS Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av
parvise avvik
GRENSE.BINOM Returnerer den minste verdien der den kumulative
binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
AVVIK.KVADRERT Returnerer summen av kvadrerte avvik
EKSP.FORDELING Returnerer eksponentialfordelingen
FFORDELING Returnerer den sannsynlige F-fordelingen
FFORDELING.INVERS Returnerer den inverse sannsynlige F-fordelingen
FISHER Returnerer Fisher-transformasjonen
FISHERINV Returnerer den inverse Fisher-transformasjonen
PROGNOSE Returnerer en verdi langs en lineær trend
FREKVENS Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
FTEST Returnerer resultatet av en F-test
GAMMAFORDELING Returnerer gammafordelingen

GAMMAINV Returnerer den inverse kumulative gammafordelingen
GAMMALN Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen Γ(x)
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK Returnerer den geometriske middelverdien
VEKST Returnerer verdier langs en eksponentiell trend
GJENNOMSNITT.HARMONISK Returnerer den harmoniske middelverdien
HYPGEOM.FORDELING Returnerer den hypergeometriske fordelingen
SKJÆRINGSPUNKT Returnerer skjæringspunktet til den lineære
regresjonslinjen
KURT Returnerer kurtosis til et datasett
N.STØRST Returnerer den n-te høyeste verdien i et datasett
RETTLINJE Returnerer parameterne til en lineær trend
KURVE Returnerer parameterne til en eksponentiell trend
LOGINV Returnerer den inverse lognormale fordelingen
LOGNORMFORD Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
STØRST Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste
MAKSA Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst
og logiske verdier
MEDIAN Returnerer medianen for de gitte tallene
MIN Returnerer minimumsverdien i en argumentliste
MINA Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og
logiske verdier
MODUS Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING Returnerer den negative binomiske fordelingen
NORMALFORDELING Returnerer den kumulative normalfordelingen
NORMINV Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORMSFORDELING Returnerer standard kumulativ normalfordeling
NORMSINV Returnerer den inverse standard kumulative normalfordelingen
PEARSON Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
PERSENTIL Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område
PROSENTDEL Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
PERMUTER Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
POISSON Returnerer Poisson-fordelingen
SANNSYNLIG Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger
mellom to ytterpunkter
KVARTIL Returnerer kvartilen for et datasett
RANG Returnerer rangeringen av et tall i en liste med tall
RKVADRAT Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten
(Pearsons r)
SKJEVFORDELING Returnerer skjevheten for en fordeling
STIGNINGSTALL Returnerer stigningtallet for den lineære regresjonslinjen
N.MINST Returnerer den n-te laveste verdien i et datasett
NORMALISER Returnerer en normalisert verdi
STDAV Estimerer standardavvik basert på et utvalg
STDAVVIKA Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst

og logiske verdier
STDAVP Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDAVVIKPA Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert
tall, tekst og logiske verdier
STANDARDFEIL Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for
hver x i en regresjon
TFORDELING Returnerer en Student t-fordeling
TINV Returnerer den inverse Student t-fordelingen
TREND Returnerer verdier langs en lineær trend
TRIMMET.GJENNOMSNITT Returnerer den interne middelverdien av et
datasett
TTEST Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VARIANS Estimerer varians basert på et utvalg
VARANSA Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske
verdier
VARIANSP Beregner varians basert på hele populasjonen
VARIANSPA Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst
og logiske verdier
WEIBULL.FORDELING Returnerer Weibull-fordelingen
ZTEST Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
Tekst og data
STIGENDE Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana
i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn.
BAHTTEKST Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)

TEGNKODE Returner tegnet som svarer til kodenummeret
RYDD Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
KODE Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
KJEDE.SAMMEN Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
VALUTA Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
EKSAKT Kontrollerer om to tekstverdier er like
FINN Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små
bokstaver)
FASTSATT Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
JIS Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en
tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn.
VENSTRE Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
LENGDE Returnerer antall tegn i en tekststreng
SMÅ Konverterer tekst til små bokstaver
DELTEKST Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra
posisjonen du angir
FURIGANA Trekker ut fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng.
STOR.FORBOKSTAV Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor
forbokstav
ERSTATT Erstatter tegn i en tekst
GJENTA Gjentar tekst et angitt antall ganger
HØYRE Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi

SØK Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små
bokstaver)
BYTT.UT Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
T Konverterer argumentene til tekst
TEKST Formaterer et tall og konverterer det til tekst
TRIMME Fjerner mellomrom fra tekst
STORE Konverterer tekst til store bokstaver
VERDI Konverterer et tekstargument til et tall

Database- og
listebehandlingsfunksjoner
Microsoft Excel inneholder regnearkfunksjoner som kan brukes til å analysere
data som er lagret i lister eller databaser. I hver av disse funksjonene, som med et
samlebegrep kalles D-funksjoner, brukes tre argumenter: database, felt og vilkår.
Disse argumentene refererer til regnearkområdene som brukes av funksjonen.
DGJENNOMSNITT Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
DANTALL Teller celler som inneholder tall i en database
DANTALLA Teller celler som ikke er tomme i en database
DHENT Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
DMAKS Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
DMIN Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
DPRODUKT Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller
vilkårene i en database
DSTDAV Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede
databaseposter
DSTDAVP Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter
utgjør hele populasjonen
DSUMMER Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som
oppfyller vilkårene
DVARIANS Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter
DVARIANSP Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør
hele populasjonen

HENTPIVOTDATA Returnerer data som er lagret i en pivottabell

Vis alt

DGJENNOMSNITT

Se også
Finner gjennomsnittet av verdiene i en kolonne i en liste eller database som
oppfyller vilkårene du angir.
Syntaks
DGJENNOMSNITT(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Notater
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DANTALL

Se også
Teller cellene som inneholder tall i kolonne i en liste eller database som
oppfyller vilkår du angir.
Argumentet felt er valgfritt. Hvis du utelater felt, teller DANTALL alle postene i
databasen som oppfyller vilkårene.
Syntaks
DANTALL(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en

Alder
20
12
14
15
8
9

høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange
Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

Gjennomsnittsalderen
for alle trærne i
databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

frukthagen. ( 7,04)
Returnerer
feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000

Mer enn to sett med vilkår for én kolonne
Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DANTALLA

Se også
Teller celler som ikke er tomme i en kolonne i en liste eller database, som
oppfyller vilkår du angir.
Feltargumentet er valgfritt. Hvis du utelater det, vil DANTALLA telle alle
postene i databasen som svarer til vilkårene.
Syntaks
DANTALLA(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
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Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en

Alder
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8
9

høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange
Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)
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=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

Gjennomsnittsalderen
for alle trærne i
databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

frukthagen. ( 7,04)
Returnerer
feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000

Mer enn to sett med vilkår for én kolonne
Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DHENT

Se også
Trekker ut en enkeltverdi som oppfyller vilkårene du angir, fra en kolonne i en
liste eller database.
Syntaks
DHENT(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Kommentarer
Hvis ingen poster oppfyller vilkårene, returnerer DHENT feilverdien
#VERDI!.

Hvis flere poster oppfyller vilkårene, returnerer DHENT feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
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Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)

=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)

=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)

=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)

=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
1
2
3
4
5 =DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
6

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange
Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
epletrær med en
høyde større enn 10.

7
(140)
8
Den gjennomsnittlige
9 =DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2) avkastningen fra
epletrær over 10 fot.
10
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i
databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer
feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.

Selger
Davidsen
Berg
Svendsen
Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.

Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne
Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.

Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DMAKS

Se også
Returnerer det høyeste tallet i en kolonne i en liste eller database som oppfyller
vilkårene du angir.
Syntaks
DMAKS(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
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13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DMIN

Se også
Returnerer det laveste tallet i en kolonne i en liste eller database som oppfyller
vilkårene du angir.
Syntaks
DMIN(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DPRODUKT

Se også
Multipliserer verdiene i en kolonne i en liste eller database som oppfyller
vilkårene du angir.
Syntaks
DPRODUKT(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DSTDAV

Se også
Estimerer standardavviket for en populasjon basert på et utvalg. Funksjonen
bruker tallene i en kolonne i en liste eller database som oppfyller vilkårene du
angir.
Syntaks
DSTDAV(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DSTAVP

Se også
Beregner standardavviket for en populasjon basert på hele populasjonen.
Funksjonen bruker tallene i en kolonne i en liste eller database som oppfyller
vilkårene du angir.
Syntaks
DSTDAVP(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DSUMMER

Se også
Legger sammen tallene i en kolonne i en liste eller database som oppfyller
vilkårene du angir.
Syntaks
DSUMMER(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DVARIANS

Se også
Beregner variansen for en populasjon basert på et utvalg. Funksjonen bruker de
tallene i en kolonne i en liste eller database som oppfyller vilkårene du angir.
Syntaks
DVARIANS(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Vis alt

DVARIANSP

Se også
Beregner variansen for en populasjon basert på hele populasjonen. Funksjonen
bruker de tallene i en kolonne i en liste eller database som oppfyller vilkårene du
angir.
Syntaks
DVARIANSP(database;felt;vilkår)
Database er celleområdet som utgjør listen eller databasen. En database er en
liste med beslektede data, der rader med informasjon av samme type utgjør
postene, og kolonner med data utgjør feltene. Den første raden i listen inneholder
etiketter for hver kolonne.
Felt angir hvilken kolonne som brukes i funksjonen. Felt kan angis som tekst
med kolonneetiketten i doble anførselstegn, for eksempel "Alder" eller
"Avkastning", eller som et tall som representerer kolonnens plassering i listen.
Den første kolonnen er 1, den andre kolonnen er 2, og så videre.
Vilkår er celleområdet som inneholder vilkårene du angir. Du kan bruke et
hvilket som helst område som vilkårsargument så lenge det inneholder minst én
kolonneetikett og minst én celle under etiketten der du kan angi et vilkår for
kolonnen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Tre
Eple
Pære

B
Høyde

Alder

>10
Tre

Eple
Pære
Kirsebær
Eple
Pære
Eple

Høyde
18
12
13
14
9
8

Formel

=DANTALL(A4:E10;"Alder";A1:F2)

Beskrivelse
(Resultat)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde på 10 og 16,
og teller hvor mange

Alder
20
12
14
15
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder-felt i disse
postene som
inneholder tall. (1)
Denne funksjonen ser
på postene for
epletrær med en
høyde mellom 3 og 5,
=DANTALLA(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
og teller hvor mange
Fortjeneste-felt i
disse postene som
ikke er tomme. (1)
Den maksimale
=DMAKS(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A3)
fortjenesten for epleog pæretrær. (105)
Den minste
fortjenesten for
=DMIN(A4:E10;"Fortjeneste";A1:B2)
epletrær med en
høyde over 10. (75)
Den totale
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:A2)
fortjenesten for
epletrær. (225)
Den totale
fortjenesten for
=DSUMMER(A4:E10;"Fortjeneste";A1:F2)
epletrær med en
høyde mellom 10 og
16. (75)
Produktet av
avkastningen fra
=DPRODUKT(A4:E10;"Avkastning",A1:B2)
epletrær med en
høyde større enn 10.
(140)
Den gjennomsnittlige
avkastningen fra
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;"Avkastning";A1:B2)
epletrær over 10 fot.
(12)
Gjennomsnittsalderen
=DGJENNOMSNITT(A4:E10;3;A4:E10)
for alle trærne i

=DSTDAV(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DSTDAVP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANS(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

=DVARIANSP(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

databasen. (13)
Det estimerte
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen. (2,97)
Det faktiske
standardavviket i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. (2.65)
Den estimerte
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen bare er et
utvalg av hele
populasjonen i
frukthagen (8,8)
Den faktiske
variansen i
avkastningen fra
eple- og pæretrær
hvis dataene i
databasen
representerer hele
populasjonen i
frukthagen. ( 7,04)
Returnerer

=DHENT(A4:E10;"Avkastning";A1:A3)

feilverdien #NUM!
fordi mer enn én post
oppfyller vilkåret.

Tips!
Du kan bruke ethvert område som vilkårsargument, så lenge det inneholder
minst én kolonneetikett og minst én celle under kolonneetiketten, der du
kan angi vilkåret.
Hvis for eksempel området G1:G2 inneholder kolonneetiketten "Inntekt" i
G1 og beløpet 100 000 i G2, kan du definere området som FinnInntekt og
bruke dette navnet som vilkårsargument i databasefunksjonene.
Selv om vilkårsområdet kan være plassert hvor som helst i regnearket, bør
du ikke plassere vilkårsområdet under listen. Hvis du legger til mer
informasjon i listen ved hjelp av Skjema-kommandoen på Data-menyen,
legges den nye informasjonen til i den første raden under listen. Hvis raden
under listen ikke er tom, vil du ikke kunne legge til den nye informasjonen.
Kontroller at vilkårsområdet ikke overlapper listen.
Hvis du vil utføre en operasjon på en hel kolonne i en database, setter du
inn en tom linje under kolonneetikettene i vilkårsområdet.
Eksempler på vilkår
Flere vilkår i en enkelt kolonne
Hvis du har to eller flere vilkår i en enkelt kolonne, skriver du inn vilkårene rett
under hverandre i atskilte rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel
radene som inneholder enten "Davidsen," "Berg," eller "Svendsen" i kolonnen
Selger.
Selger
Davidsen
Berg
Svendsen

Ett vilkår i to eller flere kolonner
Hvis du vil finne data som oppfyller ett vilkår i to eller flere kolonner, skriver du
inn alle vilkårene i samme rad som vilkårsområdet. Vilkårsområdet nedenfor
viser for eksempel alle rader som enten inneholder "Meieriprodukter" i kolonnen
Type, "Davidsen" i kolonnen Selger eller salgsverdier som er større enn kr
10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter Davidsen >10 000
Ett vilkår i en kolonne eller en annen kolonne
Hvis du vil finne data som oppfyller enten ett vilkår i én kolonne eller et vilkår i
en annen kolonne, skriver du inn vilkårene i ulike rader i vilkårsområdet.
Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel alle rader som inneholder enten
"Landbruksprodukter" i kolonnen Type, "Davidsen" i kolonnen Selger og
salgsverdier større enn kr 10 000.
Type
Selger
Salg
Meieriprodukter
Davidsen
>10 000
Ett av to sett med vilkår for to kolonner
Hvis du vil finne rader som oppfyller ett av to sett med vilkår, der hvert sett
inneholder vilkår for mer enn én kolonnetype, skriver du inn vilkårene i atskilte
rader. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene som inneholder både
"Davidsen" i kolonnen Selger og salgsverdier større enn kr 30 000 eller radene
for selgeren Berg med salgsverdier større enn kr 15 000.
Selger
Salg
Davidsen >30 000
Berg
>15 000
Mer enn to sett med vilkår for én kolonne

Hvis du vil finne rader som oppfyller mer enn enn to sett med vilkår, ta med
flere kolonner med samme kolonneoverskrift. Følgende vilkårsområde viser for
eksempel salg mellom 50 000 og 80 000, i tillegg til salg under 5000.
Salg
Salg
>50 000 <80 000
<5000
Vilkår opprettet som resultatet av en formel
Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel som vilkår. Når du
bruker en formel til å lage vilkår, må du ikke bruke en kolonneetikett som
vilkårsetikett. La enten vilkårsetiketten være tom eller bruk en etikett som ikke
er en kolonneetikett i listen. Vilkårsområdet nedenfor viser for eksempel radene
som har en verdi i kolonne C som er større enn gjennomsnittet av cellene
C7:C10.
=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)
Obs!
Formelen du bruker som vilkår, må bruke en relativ referanse for å referere
til kolonneetiketten (for eksempel Salg) eller et tilsvarende felt i den første
posten. Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser, og
formelen må evalueres som SANN eller USANN. I eksemplet refererer
"C7" til feltet (kolonne C) til den første posten (rad 5) i listen.
Du kan bruke en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ
cellereferanse eller et områdenavn. Når det vises en feilverdi, for eksempel
#NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret, kan du ignorere
denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listen filtreres.
Når data evalueres i Microsoft Excel, skilles det ikke mellom store og små
bokstaver.

Dato- og tidsfunksjoner
DATO Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
DATOVERDI Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer
DAG Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGER360 Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360
dager
DAG.ETTER Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det
indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
MÅNEDSSLUTT Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i
måneden, før eller etter et angitt antall måneder
TIME Konverterer et serienummer til en time
MINUTT Konverterer et serienummer til et minutt
MÅNED Konverterer et serienummer til en måned
NETT.ARBEIDSDAGER Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
NÅ Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
SEKUND Konverterer et serienummer til et sekund
TID Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
TIDSVERDI Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
IDAG Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato
UKEDAG Konverterer et serienummer til en ukedag
UKENR Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket

nummer uken har i et år
ARBEIDSDAG Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter
et angitt antall arbeidsdager
ÅR Konverterer et serienummer til et år
ÅRDEL Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom
startdato og sluttdato

Vis alt

DATO
Se også
Returnerer det sekvensielle serienummeret
som representerer en bestemt dato. Hvis
celleformatet var Standard før funksjonen
ble skrevet inn, blir resultatet formatert
som en dato.
Syntaks
DATO(år;måned;dag)
År Argumentet år kan inneholde fra ett til fire sifre. Microsoft Excel tolker
argumentet i henhold til datosystemet du bruker. Som standard bruker Excel for
Windows datosystemet 1900. Excel for Macintosh bruker datosystemet 1904.
For 1900-datosystemet gjelder følgende:
Hvis årstallet er fra mellom 0 (null) til og med 1899, legges denne verdien
til 1900 for å beregne årstallet. DATO(108;1;2) returnerer for eksempel 2.
januar 2008 (1900+108).
Hvis årstallet er fra mellom 1900 til og med 9999, brukes denne verdien
som årstallet. DATO(2008;1;2) returnerer for eksempel 2. januar 2008.
Hvis årstallet er lavere enn 0 eller 10000 eller høyere, returneres feilverdien
#NUM!.
For 1904-datosystemet gjelder følgende:
Hvis årstallet er fra mellom 4 til og med 1899, legges denne verdien til
1900 for å beregne årstallet. DATO(108;1;2) returnerer for eksempel 2.
januar 2008 (1900+108).
Hvis årstallet er fra mellom 1904 til og med 9999, brukes denne verdien

som årstallet. DATO(2008;1;2) returnerer for eksempel 2. januar 2008.
Hvis årstallet er lavere enn 4 eller 10000 eller høyere, eller hvis årstallet er
fra mellom 1900 til og med 1903, returneres feilverdien #NUM!.
Måned er et tall som representerer måneden i året. Hvis måneden er større enn
12, legger måned til dette antallet måneder i den første måneden i året som er
angitt. DATO(2008;14;2) returnerer for eksempel serienummeret som
representerer 2. februar 2009.
Dag er et tall som representerer dagen i måneden. Hvis dagen er større enn
antall dager i måneden som er angitt, legger dag til dette antallet dager i den
første dagen i måneden. DATO(2008;1;35) returnerer for eksempel
serienummeret som representerer 4. februar 2008.
Kommentarer
I Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan brukes i
beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar
2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standardsystem.
DATO-funksjonen er svært nyttig i formler der år, måned og dag er formler
og ikke konstanter.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
År
1
2

2008

B
Måned
1

C
Dag
1

Formel

Beskrivelse (Resultat)
Datoen ovenfor uttrykt som serienummer ved hjelp
=DATO(A2;B2;C2)
av 1900-datosystemet (01.01.08 eller 39448)

Obs! Hvis du vil vise tallet som et serienummer, merker du cellen og velger
Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Standard i
Format-boksen.

Vis alt

DATOVERDI
Se også
Returnerer serienummeret som svarer til
datoen representert av dato_tekst. Bruk
DATOVERDI til å konvertere en dato
representert som tekst, til et serienummer.
Syntaks
DATOVERDI(dato_tekst)
Dato_tekst er tekst som representerer en dato i Microsoft Excel-datoformatet.
"30/1 2008" eller "30. jan. 1998" er for eksempel tekststrenger i anførselstegn
som representerer datoer. Hvis du bruker standard datosystem i Excel for
Windows, må dato_tekst tilsvare en dato i tidsrommet 1. januar 1900 til 31.
desember 9999. Hvis du bruker standard datosystem i Excel for Macintosh, må
dato_tekst tilsvare en dato i tidsrommet 1. januar 1904 til 31. desember 9999.
DATOVERDI returnerer feilverdien #VERDI! hvis dato_tekst er utenfor dette
verdiområdet.
Hvis tallet som representerer året i dato_tekst utelates, bruker DATOVERDI
gjeldende årstall fra den innebygde klokken i datamaskinen.
Klokkeslettinformasjon i dato_tekst ignoreres.
Kommentarer
I Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan brukes i
beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar
2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standardsystem.
De fleste funksjonene konverterer datoverdier til serienumre automatisk.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse (Resultat)
Serienummeret for tekstdatoen ved hjelp av
=DATOVERDI("22.08.2008")
datosystemet 1900 (39682)
=DATOVERDI("22. aug.
Serienummeret for tekstdatoen ved hjelp av
2008")
datosystemet 1900 (39682)
Serienummeret for tekstdatoen ved hjelp av
=DATOVERDI("2008.02.23")
datosystemet 1900 (39501)
Serienummeret for tekstdatoen ved hjelp av
1900-datosystemet. Det antas at den
=DATOVERDI("5. jul")
innebygde klokken for datamaskinen er angitt
som 2008 (39634)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato i boksen Kategori.

Vis alt

DAG
Se også
Returnerer dagen for en dato representert
av et serienummer. Dagen er angitt som et
heltall mellom 1 og 31.
Syntaks
DAG(serienummer)
Serienummer er datoen for dagen du forsøker å finne. Datoer bør skrives inn
ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller
funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008.
Problemer kan oppstå hvis datoer skrives inn som tekst.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Verdier som returneres av ÅR-, MÅNED- og DAG-funksjonene, vil være
gregorianske uavhengig av visningsformatet for datoverdien som angis. Hvis for
eksempel visningsformatet for den angitte datoen er Hijri, er verdiene som
returneres for ÅR-, MÅNED- og DAG-funksjonene, verdier som er knyttet til
den tilsvarende gregorianske datoen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
1 15. apr. 2008
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=DAG(A2) Dagen for datoen ovenfor (15)

Vis alt

DAGER360
Se også
Returnerer antall dager mellom to datoer
basert på et år med 360 dager (tolv
måneder på 30 dager), som brukes i noen
regnskapsberegninger. Bruk denne
funksjonen for å få hjelp til å regne ut
betalinger hvis regnskapssystemet er basert på tolv måneder med 30 dager.
Syntaks
DAGER360(start_dato;slutt_dato;metode)
Startdato og sluttdato er de to datoene du vil finne antall dager mellom. Hvis
startdato kommer etter sluttdato, returnerer DAGER360 et negativt tall. Datoer
bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre
formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for den 23. dagen
i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis datoer skrives inn som tekst.
Metode er en logisk verdi som angir om du skal bruke den amerikanske eller
europeiske metoden i beregningen.
Metode

Definert
Amerikansk metode (NASD). Hvis startdatoen er den 31. i en måned,
USANN blir den lik den 30. i den samme måneden. Hvis sluttdatoen er den 31. i
eller
en måned og startdatoen er tidligere enn den 30. i en måned, blir
utelatt sluttdatoen lik den første i neste måned. Hvis ikke, blir sluttdatoen lik
den 30. i samme måned.
Europeisk metode. Start- og sluttdatoer som kommer på den 31. i en
SANN
måned, blir lik den 30. i den samme måneden.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar

1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Datoer
30.01.2008
1
01.02.2008
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
3
Antall dager mellom de to datoene ovenfor, basert på
=DAGER360(A2;A3)
et år med 360 dager (1)

Vis alt

DAG.ETTER
Se også
Returnerer serienummeret som
representerer datoen som er det angitte
antall måneder før eller etter en gitt dato
(startdato). Bruk DAG.ETTER til å
beregne forfallsdatoer som faller på
samme dag i måneden som utstedelsesdatoen.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DAG.ETTER(startdato,måneder)
Startdato er en dato som representerer startdatoen. Datoer bør skrives inn ved
hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller
funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008.
Problemer kan oppstå hvis datoer skrives inn som tekst.
Måneder er antall måneder før eller etter startdato. En positiv verdi for
måneder gir en fremtidig dato. En negativ verdi gir en tidligere dato.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.

januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Hvis startdato ikke er en gyldig dato, returnerer DAG.ETTER feilverdien
#VERDI!.
Hvis måneder ikke er et heltall, avkortes det.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
15.01.2008
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Datoen én måned etter datoen ovenfor (15. februar
1 =DAG.ETTER(A2;1)
2008)
2
Datoen én måned før datoen ovenfor (15. desember
=DAG.ETTER(A2;-1)
2007)

=DAG.ETTER(A2;2) Datoen to måneder etter datoen ovenfor (15. mars
2008)
Obs! Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato i boksen Kategori.

Vis alt

MÅNEDSSLUTT
Se også
Returnerer serienummeret for den siste
dagen i måneden som er det angitte antall
måneder før eller etter startdato. Bruk
MÅNEDSSLUTT til å beregne
forfallsdatoer som faller på den siste
dagen i måneden.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
MÅNEDSSLUTT(startdato,måneder)
Startdato er en dato som representerer startdatoen. Datoer bør skrives inn ved
hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller
funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008.
Problemer kan oppstå hvis datoer skrives inn som tekst.
Måneder er antall måneder før eller etter startdato. En positiv verdi for
måneder gir en fremtidig dato. En negativ verdi gir en tidligere dato.
Hvis måneder ikke er et heltall, avkortes verdien.
Kommentarer

I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Hvis startdato ikke er en gyldig dato, returnerer MÅNEDSSLUTT
feilverdien #NUM!.
Hvis startdato pluss måneder gir en ugyldig dato, returnerer
MÅNEDSSLUTT feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
01.01.2008
Formel
1

Beskrivelse (Resultat)
Datoen for den siste dagen i måneden én måned

2 =MÅNEDSSLUTT(A2;1) etter datoen ovenfor (29. februar 2008)
=MÅNEDSSLUTT(A2;-3)

Datoen for den siste dagen i måneden tre
måneder før datoen ovenfor (31. oktober 2007)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato i boksen Kategori.

Vis alt

TIME
Se også
Returnerer time for en tidsverdi.
Timetallet returneres som et heltall fra 0
(12:00 A.M.) til 23 (11:00 P.M.).
Syntaks
TIME(serienummer)
Serienummer er tiden som inneholder klokkeslettet du vil søke etter.
Klokkeslett kan skrives inn som tekststrenger i anførselstegn (for eksempel "6:45
PM"), som desimaltall (for eksempel 0,78125, som representerer 6:45 PM), eller
som resultatet av andre formler eller funksjoner (for eksempel
TIMEVERDI("6:45 PM")).
Kommentarer
Microsoft Excel for Windows og Excel for Macintosh bruker forskjellige
datosystemer som standard. Timeverdier er en del av en datoverdi og er
representert med et desimaltall (12:00 PM representeres for eksempel som 0,5
fordi det er halvparten av en dag).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
Klokkeslett
3:30:30 AM
3:30:30 PM
15:30
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=TIME(A2) Timen for det første klokkeslettet (3)
=TIME(A3) Timen for det andre klokkeslettet (15)
=TIME(A4) Timen for det tredje klokkeslettet (15)

Vis alt

MINUTT
Se også
Returnerer minuttene til en tidsverdi.
Minuttet returneres som et heltall mellom
0 og 59.
Syntaks
MINUTT(serienummer)
Serienummer er klokkeslettet som inneholder minuttet du vil finne.
Klokkeslett kan skrives inn som tekststrenger innenfor anførselstegn (for
eksempel "18:45"), som desimaltall (0,78125 representerer for eksempel 18:45),
eller som resultater av andre formler eller funksjoner (for eksempel
TIDSVERDI("18:45")).
Kommentarer
Microsoft Excel for Windows og Microsoft Excel for Macintosh bruker ulike
datosystemer som standard. Tidsverdier er en del av en datoverdi og er
representert av et desimaltall (for eksempel er 12:00 representert som 0,5 siden
det utgjør en halv dag).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Klokkeslett
1 16:48:00
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=MINUTT(A2) Minuttene til tidsverdien ovenfor (48)

Vis alt

MÅNED
Se også
Returnerer måneden for en dato som
representeres av et serienummer. Måneden
blir returnert som et heltall fra 1 (januar)
til 12 (desember).
Syntaks
MÅNED(serienummer)
Serienummer er den datoen i måneden du prøver å finne. Datoer bør legges inn
ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat av andre formler eller
funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan
oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og
1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
Verdier som returneres av ÅR-, MÅNED- og DAG-funksjonene, er gregorianske
verdier uansett visningsformatet til den gitte datoverdien. Hvis for eksempel
visningsformatet til den gitte datoen er Hijri, vil verdiene som returneres for ÅR, MÅNED- og DAG-funksjonene, være verdier som er knyttet til tilsvarende
gregorianske dato.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
1 15.04.2008
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
=MÅNED(A2) Returnerer måneden i datoen ovenfor (4)

Vis alt

NETT.ARBEIDSDAGER
Se også
Returnerer antallet hele arbeidsdager
mellom startdato og sluttdato.
Arbeidsdager utelater helger og alle datoer
som identifiseres i helligdager. Bruk
NETT.ARBEIDSDAGER til å beregne
samlede ytelser til ansatte basert på antall arbeidsdager i løpet av en bestemt
periode.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
NETT.ARBEIDSDAGER(startdato;sluttdato;helligdager)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Startdato

er en dato som representerer startdatoen.

Sluttdato

er en dato som representerer sluttdatoen.

Helligdager er et valgfritt område med én eller flere datoer som utelates fra
arbeidskalenderen, for eksempel helligdager og flytende feriedager. Listen kan
enten være et celleområde som inneholder datoene, eller en matrisekonstant med

serienumre som representerer datoene.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Hvis noen av argumentene ikke er en gyldig dato, returnerer
NETT.ARBEIDSDAGER feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
01.10.2008
01.03.2009

B
Beskrivelse
Startdato for prosjektet
Sluttdato for prosjektet

26.11.2008
1 04.12.2008
2 21.01.2009
Formel
3
4 =NETT.ARBEIDSDAGER(A2;A3)
5
6
=NETT.ARBEIDSDAGER(A2;A3;A4)

Helligdag
Helligdag
Helligdag
Beskrivelse (resultat)
Antall arbeidsdager mellom
start- og sluttdatoene (108)
Antall arbeidsdager mellom
start- og sluttdatoene, unntatt
den første helligdagen (107)
Antall arbeidsdager mellom
=NETT.ARBEIDSDAGER(A2;A3;A4:A6) start- og sluttdatoene, unntatt
alle helligdager (105)

Obs! Hvis du vil konvertere celleområdet som brukes for helligdager i det siste
eksemplet, til en matrisekonstant, merker du referansen A4:A6 i formelen og
trykker F9.

NÅ

Se også
Returnerer serienummeret for gjeldende dato og klokkeslett. Hvis celleformatet
var Standard før funksjonen var skrevet inn, blir resultatet formatert som en
dato.
Syntaks
NÅ( )
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Tall til høyre for desimaltegnet i serienummeret, representerer klokkeslettet,
mens tall til venstre representerer datoen. Serienummeret 0,5 representerer
for eksempel klokkeslettet 12:00.
Funksjonen NÅ endres bare når regnearket beregnes eller når en makro som
inneholder funksjonen, kjøres. Den oppdateres ikke automatisk.

Vis alt

SEKUND
Se også
Returnerer sekundene i en tidsverdi.
Sekundet returneres som et heltall mellom
0 (null) og 59.
Syntaks
SEKUND(tall)
Tall er klokkeslettet som inneholder sekundene du vil finne. Klokkeslett kan
legges inn som tekststrenger i anførselstegn (for eksempel "18:45"), som
desimaltall (for eksempel 0,78125, som representerer 18:45), eller som resultater
av andre formler eller funksjoner (for eksempel TIDSVERDI("18:45")).
Kommentarer
Microsoft Excel for Windows og Microsoft Excel for Macintosh bruker ulike
datosystemer som standard. Tidsverdier er en del av en datoverdi og er
representert av et desimaltall (for eksempel er 12:00 representert som 0,5 fordi
det utgjør en halv dag).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Klokkeslett
16:48:18
1
16:48:00
2
Formel
Beskrivelse
3
=SEKUND(A2) Returnerer sekundene i det første klokkeslettet (18)
=SEKUND(A3) Returnerer sekundene i det andre klokkeslettet (0)

Vis alt

TID
Se også
Returnerer desimaltallet som representerer
en bestemt dato. Hvis celleformatet var
Standard før funksjonen var skrevet inn,
blir resultatet formatert som en dato.
Desimaltallet som funksjonen TID
returnerer, er en verdi i området 0 (null) til 0,99999999, og representerer
klokkeslett fra 0:00:00 til 23:59:59.
Syntaks
TID(time; minutt; sekund)
Time er et tall fra 0 til 32767 og angir timen. Verdier større enn 23 deles på 24
og det som står igjen behandles, som timeverdien. For eksempel: TI(27,0,0) =
TID(3,0,0) = .125 eller 3:00 AM.
Minutt er et tall fra 0 til 32767 og angir minuttet. Verdier større enn 59 blir
konvertert til timer og minutter. For eksempel: TID(0,750,0) = TID(12,30,0) =
.520833 eller 12:30 PM.
Sekund er et tall fra 0 til 32767 og angir sekundet. Verdier større enn 59 blir
konvertert til timer, minutter og sekunder. For eksempel: TID(0,0,2000) =
TID(0,33,22) = .023148 eller 12:33:20 AM
Kommentarer
Microsoft Excel for Windows og Microsoft Excel for Macintosh bruker ulike
datosystemer som standard. Tidsverdier er en del av en datoverdi og er
representert av et desimaltall (for eksempel er 12:00 representert som 0,5 fordi
det utgjør en halv dag).
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Time

B
Minutt

12
0
1 16
48
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3 =TID(A2;B2;C2) Desimaltallet for det første klokkeslettet (0,5)
Desimaltallet for det andre klokkeslettet
=TID(A3;B3;C3)
(0,700115741)

C
Sekund
0
10

Obs! Hvis du vil vise tallet som et desimaltall, merker du cellen og velger
Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Standard eller
Tall fra Format-boksen.

Vis alt

TIDSVERDI
Se også
Returnerer desimaltallet som svarer til
klokkeslettet som er representert av en
tekststreng. Desimaltallet er en verdi i
området fra 0 (null) to 0.99999999, til
0,99999999, og angir klokkeslett fra
0:00:00 til 23:59:59.
Syntaks
TIDSVERDI(tidstekst)
Tidstekst er en tekststreng som representerer et klokkeslett i et av
tidsformatene til Microsoft Excel. "6:45" og "18:45" er for eksempel
tekststrenger i anførselstegn som representerer tid.
Kommentarer
Eventuell datoinformasjon i argumentet tidstekst blir oversett.
Excel for Windows og Excel for Macintosh bruker ulike datosystemer som
standard. Tidsverdier er en del av en datoverdi og er representert av et
desimaltall (for eksempel er 12:00 representert som 0,5 fordi det utgjør en
halv dag).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1
=TIDSVERDI("2:24")
2
=TIDSVERDI("22.08.2008
3
6:35")

B
Beskrivelse (resultat)
Desimaltallet for klokkeslettet (0,1)
Desimaltallet for klokkeslettet
(0,274305556)

Obs! Hvis du vil vise tallet som et klokkeslett, merker du cellen og velger
Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Klokkeslett
fra Format-boksen.

IDAG

Se også
Returnerer tallet som svarer til dagens dato. Tallet er datoserienummeret
Microsoft Excel bruker til å beregne datoer og klokkeslett. Hvis celleformatet
var Standard før funksjonen ble skrevet inn, blir resultatet formatert som en
dato.
Syntaks
IDAG( )
Kommentarer
I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i
beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og 1.
januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.

Vis alt

UKEDAG
Se også
Returnerer ukedagen som svarer til en
dato. Ukedagen blir som standard angitt
som et heltall i området fra 1 (søndag) til 7
(lørdag).
Syntaks
UKEDAG(tall;retur_type)
Tall er et serienummer som representerer datoen for dagen du forsøker å finne.
Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat av andre
formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008.
Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Retur_type er et tall som angir typen returverdi.
Retur_type
Tall som returneres
1 eller
Tall fra 1 (søndag) til 7 (lørdag). Fungerer på samme måte som
utelatt
tidligere Excel-versjoner.
2
Tall fra 1 (mandag) til 7 (søndag).
3
Tall fra 0 (mandag) til 6 (søndag).
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og
1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
14.02.2008
Formel

Beskrivelse (resultat)
1 =UKEDAG(A2) Returnerer ukedagen som et tall 1 (søndag) til 7 (lørdag)
(5)
2
Returnerer ukedagen som et tall 1 (mandag) til 7 (søndag)
=UKEDAG(A2;2)
(4)
Returnerer ukedagen som et tall 0 (mandag) til 6 (søndag)
=UKEDAG(A2;3)
(3)
Obs! 14.02.2008 er en torsdag.

Vis alt

UKENR
Se også
Returnerer ukenummeret i et år for en gitt
dato.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
UKENR(dato; startdag)
Dato er en dato i uken. Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen
eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir
skrevet inn som tekst.
Startdag er en verdi som bestemmer hvilken dag uken begynner på.
Standardverdien er 1.
Retur_type

Uken begynner på
Uken begynner på søndag. Ukedagene er nummerert fra og med 1
1
til og med 7.
Uken begynner på mandag. Ukedagene er nummerert fra og med 1
2
til og med 7.
Kommentarer

I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og
1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
09.03.2008
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
=UKENR(A2;1) Ukenummeret i året når uken begynner på søndag (11)
=UKENR(A2;2) Ukenummeret i året når uken begynner på mandag (10)
Obs! 09.03.2008 er en søndag.

Vis alt

ARBEIDSDAG
Se også
Returnerer et tall som representerer en
dato som er det angitte antallet
arbeidsdager før eller etter en dato
(startdato). Arbeidsdager utelater helger
og alle datoer som identifiseres som
helligdager. Bruk ARBEIDSDAG til å ekskludere helgedager eller helligdager
når du beregner forfallsdato for fakturaer, forventede leveringstider eller antall
dager som blir brukt på utført arbeid.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
ARBEIDSDAG(startdato;dager;helligdager)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Startdato

er en dato som representerer startdatoen.

Dager er antall dager som ikke er helge- eller helligdager før eller etter
startdato. En positiv verdi for dager gir en fremtidig dato, men en negativ verdi
gir en dato i fortiden.

Helligdager er en valgfri liste med én eller flere datoer som skal utelates fra
arbeidskalenderen, for eksempel helligdager og flytende feriedager. Listen kan
enten være et celleområde som inneholder datoene, eller en matrisekonstant med
serienumre som representerer datoene.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Hvis noen av argumentene ikke er en gyldig dato, returnerer
ARBEIDSDAG feilverdien #VERDI!.
Hvis startdato pluss dager gir en ugyldig dato, vil ARBEIDSDAG returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis dager ikke er et heltall, blir det avrundet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse

01.10.2008
151
26.11.2008
04.12.2008
21.01.2009

Startdato
Dager til ferdigstilling
Helligdag
Helligdag
Helligdag
Formel
Beskrivelse (resultat)
151 arbeidsdager fra startdatoen
=ARBEIDSDAG(A2;A3)
(30.04.2009)
151 arbeidsdager fra startdatoen, unntatt
=ARBEIDSDAG(A2;A3;A4:A6)
helligdager (05.05.2009)

Obs!
Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato fra Formatboksen.
Hvis du vil konvertere celleområdet som brukes for helligdager i det siste
eksemplet, til en matrisekonstant, merker du A4:A6 og trykker F9.

Vis alt

ÅR
Se også
Returnerer årstallet som svarer til en dato.
Årstallet returneres som et heltall i
området fra 1900 til 9999.
Syntaks
ÅR(serienummer)
Serienummer er datoen i året du vil finne. Datoer bør legges inn ved hjelp av
DATO-funksjonen eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for
eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis
datoer blir skrevet inn som tekst.
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og
1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
Verdier som returneres av ÅR-, MÅNED- og DAG-funksjonene, er gregorianske
verdier uansett visningsformatet til den gitte datoverdien. Hvis for eksempel
visningsformatet til den gitte datoen er Hijri, vil verdiene som returneres for ÅR, MÅNED- og DAG-funksjonene, være verdier som er knyttet til tilsvarende
gregorianske dato.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Dato
05.07.2008
1
05.07.2010
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
=ÅR(A2) Året i den første datoen (2008)
=ÅR(A3) Året i den andre datoen (2010)

Vis alt

ÅRDEL
Se også
Beregner delen av året som representeres
av antall hele dager mellom to datoer
(startdato og sluttdato). Bruk
regnearkfunksjonen ÅRDEL til å
identifisere hvor stor andel av et helt års
fordeler og forpliktelser som skal tillegges en spesifisert termin.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
ÅRDEL(startdato;sluttdato;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Startdato

er en dato som representerer startdatoen.

Sluttdato

er en dato som representerer sluttdatoen.

Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360

1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Alle argumenter blir avrundet til heltall.
Hvis startdato eller sluttdato ikke er gyldige datoer, vil ÅRDEL returnere
feilverdien #VERDI!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil ÅRDEL returnere feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Data
Beskrivelse
01.01.2007
Startdato
30.07.2007
Sluttdato
2
Faktisk/360 (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
=ÅRDEL(A2;A3;A4) Delen av året mellom de to datoene (0,583333333)

Tekniske funksjoner
BESSELI Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
BESSELJ Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
BESSELK Returner den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
BESSELY Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
BINTILDES Konverterer et binært tall til et desimaltall
BINTILHEKS Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall
BINTILOKT Konverterer et binært tall til et oktaltall
KOMPLEKS Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
KONVERTER Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
DESTILBIN Konverterer et desimaltall til et binært tall
DESTILHEKS Konverterer et desimaltall til et heksadesimaltall
DESTILOKT Konverterer et desimaltall til et oktaltall
DELTA Tester om to verdier er like
FEILF Returnerer feilfunksjonen
FEILFK Returnerer den komplementære feilfunksjonen
GRENSEVERDI Tester om et tall er større enn en terskelverdi
HEKSTILBIN Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall
HEKSTILDES Konverterer et heksadesimaltall til et desimaltall
HEKSTILOKT Konverterer et heksadesimaltall til et oktaltall

IMABS Returner absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
IMAGINÆR Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
IMARGUMENT Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i
radianer
IMKONJUGERT Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
IMCOS Returnerer cosinus til et komplekst tall
IMDIV Returner kvotienten til to komplekse tall
IMEKSP Returnerer eksponenten til et komplekst tall
IMLN Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
IMLOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
IMLOG2 Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
IMOPPHØY Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
IMPRODUKT Returnerer produktet av to komplekse tall
IMREELL Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
IMSIN Returnerer sinus til et komplekst tall
IMROT Returnerer kvadratroten av et komplekst tall
IMSUB Returnerer differansen mellom to komplekse tall
IMSUMMER Returnerer summen av komplekse tall
OKTTILBIN Konverterer et oktaltall til et binært tall
OKTTILDES Konverterer et oktaltall til et desimaltall
OKTTILHEKS Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

Vis alt

BESSELI
Se også
Returnerer den modifiserte Besselfunksjonen, som er ekvivalent med
Bessel-funksjonen beregnet for rent
imaginære argumenter.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BESSELI(x; n)
X er verdien du beregner funksjonen for.
N er Bessel-funksjonens orden. Hvis n ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer BESSELI feilverdien #VERDI!.
Hvis n er ikke-numerisk, returnerer BESSELI feilverdien #VERDI!.
Hvis n < 0, returnerer BESSELI feilverdien #NUM!.
Den modifiserte Bessel-funksjonen i n'te orden av variabelen x er:

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=BESSELI(1,5; Den modifiserte Bessel-funksjonen av 1,5 i 1. orden
2
1)
(0,981666)

Vis alt

BESSELJ
Se også
Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x).
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BESSELJ(x; n)
X er verdien du beregner funksjonen for.
N er Bessel-funksjonens orden. Hvis n ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer BESSELJ feilverdien #VERDI!.
Hvis n er ikke-numerisk, returnerer BESSELJ feilverdien #VERDI!.
Hvis n < 0, returnerer BESSELJ feilverdien #NUM!.
Bessel-funksjonen i n'te orden av variabelen x er:

der:

er Gamma-funksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =BESSELJ(1,9; 2) Bessel-funksjonen av 1,9 i 2. orden (0,329926)

Vis alt

BESSELK
Se også
Returnerer den modifiserte Besselfunksjonen, som er ekvivalent med
Bessel-funksjonene beregnet for rent
imaginære argumenter.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BESSELK(x; n)
X er verdien du beregner funksjonen for.
N er funksjonens orden. Hvis n ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer BESSELK feilverdien #VERDI!.
Hvis n er ikke-numerisk, returnerer BESSELK feilverdien #VERDI!.
Hvis n < 0, returnerer BESSELK feilverdien #NUM!.
Den modifiserte Bessel-funksjonen i n'te orden av variabelen x er:

der Jn og Yn er de respektive Bessel-funksjonene J og Y.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=BESSELK(1,5; Den modifiserte Bessel-funksjonen av 1,5 i 1. orden
2
1)
(0,277388)

Vis alt

BESSELY
Se også
Returnerer Bessel-funksjonen som også
kalles Weber-funksjonen eller Neumannfunksjonen.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BESSELY(x; n)
X er verdien du beregner funksjonen for.
N er funksjonens orden. Hvis n ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer BESSELY feilverdien #VERDI!.
Hvis n er ikke-numerisk, returnerer BESSELY feilverdien #VERDI!.
Hvis n < 0, returnerer BESSELY feilverdien #NUM!.
Bessel-funksjonen i n'te orden av variabelen x er:

der:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =BESSELY(2,5; 1) Webers Bessel-funksjon av 2,5 i 1. orden (0,145918)

Vis alt

BINTILDES
Se også
Konverterer binærtall til heltall i 10tallsystemet.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BINTILDES(tall)
Tall er binærtallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer enn ti tegn
(10 biter). Den viktigste biten av tall er tegnbiten. De 9 gjenværende bitene er
størrelsesbiter. Negative tall representeres som toerkomplement.
Kommentarer
Hvis tall ikke er et gyldig binærtall, eller hvis tall inneholder mer enn ti tegn (10
biter), returnerer BINTILDES feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Konverterer binærtallet 1100100 til heltall i 10=BINTILDES(1100100)
2
tallsystemet (100)
3
Konverterer binærtallet 1111111111 til heltall i
=BINTILDES(1111111111)
10-tallsystemet (-1)

Vis alt

BINTILHEKS
Se også
Konverterer et binærtall til et
heksadesimalt tall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BINTILHEKS(tall;plasser)
Tall er det binære tallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer enn ti
tegn (10 biter). Den viktigste biten av tall er tegnbiten. De 9 gjenværende bitene
er størrelsesbiter. Negative tall representeres som toerkomplement.
Plasser er antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
BINTILHEKS det minste antall tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når du
vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller.
Kommentarer
Hvis tall ikke er et gyldig binært tall, eller hvis tall inneholder mer enn ti
tegn (10 biter), returnerer BINTILHEKS feilverdien #NUM!.
Hvis tall er negativt, ignorerer BINTILHEKS plasser og returnerer et
heksadesimalt tall med ti tegn.
Hvis BINTILHEKS krever flere enn plasser tegn, returneres feilverdien

#NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer BINTILHEKS feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er negativt, returnerer BINTILHEKS feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1 =BINTILHEX(11111011; Konverterer binærtallet 11111011 til
4)
heksadesimal med fire tegn (00FB)
2
Konverterer binærtallet 1110 til heksadesimal
3 =BINTILHEX(1110)
(E)
4
Konverterer binærtallet 1111111111 til
=BINTILHEX(1111111111)
heksadesimal (FFFFFFFFFF)

Vis alt

BINTILOKT
Se også
Konverterer et binærtall til et oktaltall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
BINTILOKT(tall;plasser)
Tall er det binære tallet du vil konvertere. Tall skal ikke inneholde mer enn ti
tegn (10 biter). Den viktigste biten av tall er tegnbiten. De 9 gjenværende bitene
er størrelsesbiter. Negative tall representeres som toerkomplement.
Plasser er antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
BINTILOKT det minste antall tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når du
vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller.
Kommentarer
Hvis tall ikke er et gyldig binært tall, eller hvis tall inneholder mer enn ti
tegn (10 biter), returnerer BINTILOKT feilverdien #NUM!.
Hvis tall er negativt, ignorerer BINTILOKT plasser og returnerer et
oktaltall med ti tegn.
Hvis BINTILOKT krever mer enn plasser tegn, returneres feilverdien
#NUM!.

Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer BINTILOKT feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er negativt, returnerer BINTILOKT feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4

B
Beskrivelse (Resultat)
Konverterer binærtallet 1001 til oktaltall med
=BINTILOKT(1001; 3)
tre tegn (011)
Konverterer binærtallet 1100100 til oktaltall
=BINTILOKT(1100100)
(144)
Konverterer binærtallet 1111111111 til oktaltall
=BINTILOKT(1111111111)
(7777777777)

Vis alt

KOMPLEKS
Se også
Konverterer reelle og imaginære
koeffisienter til et komplekst tall med
formen x + yi eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
KOMPLEKS(reelt_tall;imaginært_tall;suffiks)
Reelt_tall er den reelle koeffisienten i det komplekse tallet.
Imaginært_tall er den imaginære koeffisienten i det komplekse tallet.
Suffiks er suffikset for den imaginære komponenten til det komplekse tallet.
Hvis suffiks er utelatt, brukes verdien "i" for suffiks.
Obs! Alle funksjoner for komplekse tall godtar "i" og "j" som suffiks, men
hverken "I" eller "J". Bruk av store bokstaver fører til feilverdien #VERDI!. Alle
funksjoner som godtar to eller flere komplekse tall, krever at alle suffikser er
like.
Kommentarer

Hvis reelt_tall er ikke-numerisk, returnerer KOMPLEKS feilverdien
#VERDI!.
Hvis imaginært_tall er ikke-numerisk, returnerer KOMPLEKS feilverdien
#VERDI!.
Hvis suffiks hverken er "i" eller "j", returnerer KOMPLEKS feilverdien
#VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse (Resultat)
Det komplekse tallet med 3 og 4 som de reelle og
=KOMPLEKS(3;4)
imaginære koeffisientene (3 + 4i)
Det komplekse tallet med 3 og 4 som de reelle og
=KOMPLEKS(3;4;"j")
imaginære koeffisientene, og j som suffiks (3 + 4j)
Det komplekse tallet med 0 og 1 som de reelle og
=KOMPLEKS(0;1)
imaginære koeffisientene (i)

=KOMPLEKS(1;0)

Det komplekse tallet med 1 og 0 som de reelle og
imaginære koeffisientene (1)

Vis alt

KONVERTER
Se også
Konverterer et tall fra ett målesystem til et
annet. KONVERTER-funksjonen kan for
eksempel oversette en tabell med
avstander i engelske mil til en tabell med
avstander i kilometer.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
KONVERTER (tall;fra_enhet;til_enhet)
Tall er verdien angitt i fra_enhet som skal konverteres.
Fra_enhet er enhetene for tall.
Til_enhet er enhetene for resultatet. KONVERTER godtar følgende
tekstverdier (i anførselstegn) for fra_enhet og til_enhet:
Vekt og masse
Fra_enhet eller til_enhet
Gram
"g"
Slugg
"sg"
Pund masse (handelsvekt) "lbm"
U (atomisk masseenhet) "u"

Unse masse (handelsvekt) "ozm"
Avstand Fra_enhet eller til_enhet
Meter
"m"
Engelsk mile "mi"
Nautisk mil "Nmi"
Tomme
"in"
Fot
"ft"
Yard
"yd"
Ångstrøm
"ang"
Pica (1/72 in.) "Pica"
Klokkeslett Fra_enhet eller til_enhet
År
"yr"
Dag
"day"
Time
"hr"
Minutt
"mn"
Sekund
"sec"
Trykk
Fra_enhet eller til_enhet
Pascal
"Pa"
Atmosfære
"atm"
mm kvikksølv "mmHg"
Kraft Fra_enhet eller til_enhet
Newton
"N"
Dyn
"dyn"
Poundforce "lbf"
Energi

Fra_enhet eller til_enhet
Joule
"J"
Erg
"e"
Termodynamisk Kalori "c"
IT kalori
"cal"

Elektronvolt
Hestekraft time
Watt time
Fotpund
BTU

"eV"
"HPh"
"Wh"
"flb"
"BTU"

Effekt Fra_enhet eller til_enhet
Hestekrefter "HP"
Watt
"W"
Magnetisme Fra_enhet eller til_enhet
Tesla
"T"
Gauss
"ga"
Temperatur Fra_enhet eller til_enhet
Grader Celsius
"C"
Grader Fahrenheit "F"
Grader Kelvin
"K"
Hulmål
Fra_enhet eller til_enhet
Teskje
"tsp"
Spiseskje
"tbs"
Unse
"oz"
Kopp
"cup"
Amerikansk pint "pt"
Engelsk pint
"uk_pt"
Quart
"qt"
Gallon
"gal"
Liter
"l"

Følgende forkortede enhetsprefikser kan settes foran enhver metrisk fra_enhet
eller til_enhet.

Prefiks Multiplikator Forkortelse
exa
1E+18
"E"
peta
1E+15
"P"
tera
1E+12
"T"
giga
1E+09
"G"
mega 1E+06
"M"
kilo
1E+03
"k"
hekto 1E+02
"h"
deka 1E+01
"e"
desi
1E-01
"d"
centi 1E-02
"c"
milli 1E-03
"m"
mikro 1E-06
"u"
nano 1E-09
"n"
pico
1E-12
"p"
femto 1E-15
"f"
atto
1E-18
"a"

Kommentarer
Hvis inndatatypene ikke er riktige, returnerer KONVERTER feilverdien
#VERDI!.
Hvis enheten ikke eksisterer, returnerer KONVERTER feilverdien #I/T.
Hvis enheten ikke støtter et forkortet enhetsprefiks, returnerer
KONVERTER feilverdien #I/T.
Hvis enhetene er i forskjellige grupper, returnerer KONVERTER
feilverdien #I/T.
Enhetsnavn og -prefikser skiller mellom store og små bokstaver.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse
Formel
(Resultat)
Konverterer 1 pund
=KONVERTER(1,0; "lbm"; "kg")
masse til kilogram
(0,453592)
Konverterer 68
=KONVERTER(68; "F"; "C")
grader Fahrenheit til
Celsius (20)
Datatypene er ikke
=KONVERTER(2,5; "ft"; "sec")
de samme, så en feil
returneres (#N/A)
Konverterer 100
kvadratfot til
=KONVERTER(KONVERTER(100,"ft","m"),"ft","m")
kvadratmeter
(9,290304)

Vis alt

DESTILBIN
Se også
Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til
et binærtall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DESTILBIN(tall;plasser)
Tall er heltallet du vil konvertere. Hvis tall er et negativt tall, ignoreres plasser
og DESTILBIN returnerer et binærtall med ti tegn (10-biters) der den mest
signifikante biten er fortegnsbiten. De ni gjenværende tegnene er størrelsesbiter.
Negative tall representeres ved hjelp av toerkomplementær notasjon.
Plasser er antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
DESTILBIN det minste antallet tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når du
vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall < -512 eller hvis tall > 511, returnerer DESTILBIN feilverdien
#NUM!.
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer DESTILBIN feilverdien #VERDI!.
Hvis DESTILBIN krever mer enn plasser tegn, returneres feilverdien

#NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer DESTILBIN feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativt tall, returnerer DESTILBIN feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =DESTILBIN(9; 4) Konverterer heltallet 9 til binærtall med fire tegn (1001)
3 =DESTILBIN(-100) Konverterer heltallet -100 til binærtall (1110011100)

Vis alt

DESTILHEKS
Se også
Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til
et heksadesimalt tall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DESTILHEKS(tall;plasser)
Tall er heltallet du vil konvertere. Hvis tall er negativt, ignoreres plasser og
DESTILHEKS returnerer et heksadesimalt tall med ti tegn (40-biters) der den
mest signifikante biten er fortegnsbiten. De 39 gjenværende bitene er
størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved hjelp av toerkomplementær
notasjon.
Plasser er antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
DESTILHEKS det minste antallet tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når
du vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall < -549 755 813 88 eller hvis tall > 549 755 813 887, returnerer
DESTILHEKS feilverdien #NUM!.
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer DESTILHEKS feilverdien #VERDI!.

Hvis DESTILHEKS krever mer enn plasser tegn, returneres feilverdien
#NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer DESTILHEKS feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativt tall, returnerer DESTILHEKS feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1 =DECTILHEKS(100; Konverterer heltallet 100 til heksadesimal med 4 fire
2 4)
tegn (0064)
3
Konverterer heltallet -54 til heksadesimal
=DESTILHEKS(-54)
(FFFFFFFFCA)

Vis alt

DESTILOKT
Se også
Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til
et oktaltall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DESTILOKT(tall;plasser)
Tall er desimalheltallet du vil konvertere. Hvis tall er et negativt tall, ignoreres
plasser og DESTILOKT returnerer et oktaltall med ti tegn (30-biters) der den
mest signifikante biten er fortegnsbiten. De 29 gjenværende bitene er
størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved hjelp av toerkomplementær
notasjon.
Plasser er det antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
DESTILOKT det minste antall tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig hvis du
vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall < -536,870,912 eller hvis tall > 536,870,911, returnerer
DESTILOKT feilverdien #NUM!.
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer DESTILOKT feilverdien #VERDI!.

Hvis DESTILOKT krever mer enn plasser tegn, returneres feilverdien
#NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer DESTILOKT feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativt tall, returnerer DESTILOKT feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =DECTILOKT(58; 3) Konverterer heltallet 58 til oktaltall (072)
3 =DESTILOKT(-100) Konverterer heltallet til oktaltall (7777777634)

Vis alt

DELTA
Se også
Undersøker om to verdier er like.
Returnerer 1 hvis tall1 = tall2. Ellers
returneres 0. Bruk denne funksjonen til å
filtrere et sett verdier. Ved å summere flere
DELTA-funksjoner kan du for eksempel
beregne antallet like par. Denne funksjonen kalles også Kroneckers deltafunksjon.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DELTA(tall1;tall2)
Tall1 er det første tallet.
Tall2 er det andre tallet. Hvis dette utelates, brukes verdien null for tall2.
Kommentarer
Hvis tall1 er ikke-numerisk, returnerer DELTA feilverdien #VERDI!.
Hvis tall2 er ikke-numerisk, returnerer DELTA feilverdien #VERDI!.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=DELTA(5; 4) Undersøker om 5 er lik 4 (0)
=DELTA(5; 5) Undersøker om 5 er lik 5 (1)
=DELTA(0,5; 0) Undersøker om 0,5 er lik 0 (0)

Vis alt

FEILF
Se også
Returnerer feilfunksjonen som er integrert
mellom nedre_grense og øvre_grense.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
FEILF(nedre_grense;øvre_grense)
Nedre_grense er den nedre grense for å integrere FEILF.
Øvre_grense er den øvre grense for å integrere FEILF. Hvis den er utelatt,
integrerer FEILF mellom null og nedre_grense.
Kommentarer
Hvis nedre_grense er ikke-numerisk, returnerer FEILF feilverdien
#VERDI!.
Hvis nedre_grense er et negativt tall, returnerer FEILF feilverdien #NUM!.
Hvis øvre_grense er ikke-numerisk, returnerer FEILF feilverdien #VERDI!.
Hvis øvre_grense er et negativt tall, returnerer FEILF feilverdien #NUM!.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =FEILF(0,74500) Feilfunksjonen integrert mellom 0 og 0,74500 (0,707929)
3 =FEILF(1)
Feilfunksjonen integrert mellom 0 og 1 (0,842701)

Vis alt

FEILFK
Se også
Returnerer den komplementære FEILFfunksjonen integrert mellom x og
uendelig.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
FEILFK(x)
X er den nedre grense for å integrere FEILF.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer FEILFK feilverdien #VERDI!.
Hvis x er et negativt tall, returnerer FEILFK feilverdien #NUM!.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =FEILFK(1) Den komplementære FEILF-funksjonen av 1 (0,1573)

Vis alt

GRENSEVERDI
Se også
Returnerer 1 hvis tall ≥ grenseverdi. Ellers
returneres 0. Bruk denne funksjonen til å
filtrere et sett verdier. Hvis du for
eksempel legger sammen flere
GRENSEVERDI-funksjoner, beregner du
antallet verdier som overskrider en terskel.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
GRENSEVERDI(tall;grenseverdien)
Tall er verdien du vil teste mot grenseverdien.
Grenseverdien er terskelverdien. Hvis du utelater verdi for grenseverdien,
bruker GRENSEVERDI null.
Kommentarer
Hvis noen av argumentene er ikke-numeriske, returnerer GRENSEVERDI
feilverdien #VERDI!.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=GRENSEVERDI(5; 4) Kontrollerer om 5 er større enn eller lik 4 (1)
=GRENSEVERDI(5; 5) Kontrollerer om 5 er større enn eller lik 5 (1)
=GRENSEVERDI(-4; -5) Kontrollerer om -4 er større enn eller lik -5 (1)
=GRENSEVERDI(-1; 0) Kontrollerer om -1 er større enn eller lik 0 (0)

Vis alt

HEKSTILBIN
Se også
Konverterer et heksadesimalt tall til et
binærtall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
HEKSTILBIN(tall;plasser)
Tall er det heksadesimale tallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer
enn ti tegn. Den mest signifikante biten for tall er fortegnsbiten (den 40. biten fra
høyre). De 39 gjenværende bitene er størrelsesbiter. Negative tall representeres
som toerkomplementær notasjon.
Plasser er antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
HEKSTILBIN det minste antallet tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når
du vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall er et negativt tall, ignorerer HEKSTILBIN plasser og returnerer et
binærtall med ti tegn.
Hvis tall er et negativt tall, kan det ikke være mindre enn FFFFFFFE00, og
hvis tall er et positivet tall, kan det ikke være større enn 1FF.

Hvis tall ikke er et gyldig heksadesimalt tall, returnerer HEKSTILBIN
feilverdien #NUM!.
Hvis HEKSTILBIN krever mer enn plasser tegn, returnerer funksjonen
feilverdien #NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer HEKSTILBIN feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativt tall, returnerer HEKSTILBIN feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1 =HEKSTILBIN("F"; 8)
2
3 =HEKSTILBIN("B7")

B
Beskrivelse (Resultat)
Konverterer det heksadesimale tallet F til
binærtall med 8 tegn (00001111)
Konverterer det heksadesimale tallet B7 til

4

binærtall (10110111)
Konverterer det heksadesimale tallet
=HEKSTILBIN("FFFFFFFFFF")
FFFFFFFFFF til binærtall (1111111111)

Vis alt

HEKSTILDES
Se også
Konverterer et heksadesimalt tall til et
heltall i 10-tallsystemet.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
HEKSTILDES(tall)
Tall er det heksadesimale tallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer
enn ti tegn (40 biter). Den mest signifikante biten i tall er fortegnsbiten. De 39
gjenværende bitene er størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved hjelp av
toerkomplementær notasjon.
Kommentarer
Hvis tall ikke er et gyldig heksadesimalt tall, returnerer HEKSTILDES
feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4

B
Beskrivelse (Resultat)
Konverterer det heksadesimale tallet A5
=HEKSTILDES("A5")
til heltall i 10-tallsystemet (165)
Konverterer det heksadesimale tallet
=HEKSTILDES("FFFFFFFF5B") FFFFFFFF5B til heltall i 10-tallsystemet
(-165)
Konverterer det heksadesimale tallet
=HEKSTILDES("3DA408B9") 3DA408B9 til heltall i 10-tallsystemet
(1034160313)

Vis alt

HEKSTILOKT
Se også
Konverterer et heksadesimalt tall til et
oktaltall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
HEKSTILOKT(tall;plasser)
Tall er det heksadesimale tallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer
enn ti tegn (40 biter). Den mest signifikante biten i tall er fortegnsbiten. De 39
gjenværende bitene er størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved hjelp av
toerkomplementær notasjon.
Plasser er antallet tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker
HEKSTILOKT det minste antallet tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når
du vil fylle ut returverdier med foranstilte nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall er et negativt tall, ignorerer HEKSTILOKT plasser og returnerer et
oktaltall med ti tegn.
Hvis tall er negativt, kan det ikke være mindre enn FFE0000000, og hvis
tall er positivt, kan det ikke være større enn 1FFFFFFF.

Hvis tall ikke er et gyldig heksadesimalt tall, returnerer HEKSTILOKT
feilverdien #NUM!.
Hvis HEKSTILOKT krever mer enn plasser tegn, returnerer funksjonen
feilverdien #NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer HEKSTILOKT feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativet tall, returnerer HEKSTILOKT feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1 =HEKSTILOKT("F"; 3)
2
3 =HEKSTILOKT("3B4E")

B
Beskrivelse (Resultat)
Konverterer det heksadesimale tallet F til
oktaltall med tre tegn (017)
Konverterer det heksadesimale tallet

4

3B4E til oktaltall (35516)
Konverterer det heksadesimale tallet
=HEKSTILOKT("FFFFFFFF00")
FFFFFFFF00 til oktaltall (7777777400)

Vis alt

IMABS
Se også
Returnerer absoluttverdien (modulus) til et
komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x
+ yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMABS(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne absoluttverdien til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Absoluttverdien til et komplekst tall er:

der:
z = x + yi
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMABS("5+12i") Absoluttverdien til 5+12i (13)

Vis alt

IMAGINÆR
Se også
Returnerer den imaginære koeffisienten til
et komplekst tall i tekstformatet x + yi
eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMAGINÆR(imtall)
Imtall er et komplekst tall du vil finne den imaginære koeffisienten til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4

B
Beskrivelse (Resultat)
Den imaginære koeffisienten til det komplekse tallet
=IMAGINÆR("3+4i")
3+4i (4)
Den imaginære koeffisienten til det komplekse tallet
=IMAGINÆR("0-j")
0-j (-1)
=IMAGINÆR(4)
Den imaginære koeffisienten 4 (0)

Vis alt

IMARGUMENT
Se også
Returnerer argumentet (theta), en vinkel
uttrykt i radianer, slik at:

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMARGUMENT(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne argumentet theta til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
IMARGUMENT beregnes på følgende måte:

der:
og

z = x + yi
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMARGUMENT("3+4i") Theta-argument til 3+4i i radianer (0,927295)

Vis alt

IMKONJUGERT
Se også
Returnerer den komplekskonjugerte til et
komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x
+ yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMKONJUGERT(imtall)
Imtall er et komplekst tall du vil finne den komplekskonjugerte til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Den komplekskonjugerte til et komplekst tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMKONJUGERT("3+4i") Den komplekskonjugerte av 3+4i (3 - 4i)

Vis alt

IMCOS
Se også
Returnerer cosinus til et komplekst tall i
tekstformatet x + yi eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMCOS(imtall)
Imtall er et komplekst tall du vil finne cosinus til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Hvis imtall er en logisk verdi, returnerer IMCOS feilverdien #VERDI!.
Cosinus til et komplekst tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMCOS("1+i") Cosinus til 1+i (0,83373 - 0,988898i)

Vis alt

IMDIV
Se også
Returnerer kvotienten av to komplekse tall
i tekstformatet x + yi eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMDIV(imtall1;imtall2)
Imtall1

er den komplekse telleren eller dividenden.

Imtall2

er den komplekse nevneren eller divisoren.

Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Kvotienten av to komplekse tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Kvotienten av de to komplekse tallene i
2 =IMDIV("-238+240i";"10+24i")
formelen (5 + 12i)

Vis alt

IMEKSP
Se også
Returnerer eksponenten til et komplekst
tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMEKSP(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne eksponenten til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Eksponenten til et komplekst tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Eksponenten til det komplekse tallet 1+i (1,468694 +
2 =IMEKSP("1+i")
2,287355i)

Vis alt

IMLN
Se også
Returnerer den naturlige logaritmen til et
komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x
+ yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMLN(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne den naturlige logaritmen til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Den naturlige logaritmen til et komplekst tall er:

der:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMLN("3+4i") Den naturlige logaritmen til 3+4i (1,609438 + 0,927295i)

Vis alt

IMLOG10
Se også
Returnerer den briggske logaritmen
(logaritmen med grunntall 10) til et
komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x
+ yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMLOG10(imtall)
Imtall er et komplekst tall som du vil finne briggske logaritmen til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Den briggske logaritmen til et komplekst tall kan beregnes fra den naturlige
logaritmen på følgende måte:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Logaritmen (grunntall 10) til 3+4i (0,69897 +
2 =IMLOG10("3+4i")
0,402719i)

Vis alt

IMLOG2
Se også
Returnerer logaritmen med grunntall 2 til
et komplekst tall i tekstformatet x + yi
eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMLOG2(imtall)
Imtall er et komplekst tall som du vil finne logaritmen med grunntall 2 til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Logaritmen med grunntall 2 til et komplekst tall kan beregnes fra den
naturlige logaritme på følgende måte:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Logaritmen med grunntall 2 til 3+4i (2,321928 +
2 =IMLOG2("3+4i")
1,337804i)

Vis alt

IMOPPHØY
Se også
Returnerer et komplekst tall i
tekstformatet x + yi eller x + yj opphøyd i
en potens.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMOPPHØY(imtall;tall)
Imtall er det komplekse tallet du vil opphøye i en potens.
Tall er potensen du vil opphøye det komplekse tallet i.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer IMOPPHØY feilverdien #VERDI!.
Tall kan enten være heltall, brøk eller negativ.
Et komplekst tall opphøyd i en potens beregnes på følgende måte:

der:

og:

og:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMOPPHØY("2+3i"; 3) 2+3i opphøyd i potensen av 3 (-46 + 9i)

Vis alt

IMPRODUKT
Se også
Returnerer produktet av fra 2 til 29
komplekse tall i tekstformatet x + yi eller
x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMPRODUKT(imtall1;imtall2;...)
Imtall1, imtall2,...

er 1 til 29 komplekse tall som skal multipliseres.

Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Produktet av to komplekse tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1 =IMPRODUKT("3+4i";"52 3i")
3
=IMPRODUKT("1+2i";30)

B
Beskrivelse (Resultat)
Produktet av to komplekse tall (27 + 11i)
Produktet av et komplekst tall og 30 (30 +
60i)

Vis alt

IMREELL
Se også
Returnerer den reelle koeffisienten til et
komplekst tall i tekstformatet x + yi eller x
+ yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMREELL(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne den reelle koeffisienten til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMREELL("6-9i") Den reelle koeffisienten til 6-9i (6)

Vis alt

IMSIN
Se også
Returnerer sinus til et komplekst tall i
tekstformatet x + yi eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMSIN(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne sinus til.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Sinus til et komplekst tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMAGINÆR("3+4i") Sinus til 3+4i (3,853738 - 27,016813i)

Vis alt

IMROT
Se også
Returnerer kvadratroten av et komplekst
tall i tekstformatet x + yi eller x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMROT(imtall)
Imtall er det komplekse tallet du vil finne kvadratroten for.
Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Kvadratroten av et komplekst tall er:

der:

og:

og:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =IMROT("1+i") Kvadratroten av 1+i (1,098684 + 0,45509i)

Vis alt

IMSUB
Se også
Returnerer differansen mellom to
komplekse tall i tekstformatet x + yi eller
x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMSUB(imtall1;imtall2)
Imtall1

er det komplekse tallet imtall2 skal trekkes fra.

Imtall2

er det komplekse tallet du skal trekke fra imtall1.

Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Differansen mellom to komplekse tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Differansen mellom de to komplekse tallene i
2 =IMSUB("13+4i";"5+3i")
formelen (8 + i)

Vis alt

IMSUMMER
Se også
Returnerer summen av to eller flere
komplekse tall i tekstformatet x + yi eller
x + yj.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
IMSUMMER(imtall1;imtall2;...)
Imtall1;imtall2;...

er 1 til 29 komplekse tall som skal legges sammen.

Kommentarer
Bruk KOMPLEKS til å konvertere reelle og imaginære koeffisienter til et
komplekst tall.
Summen av to komplekse tall er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=IMSUMMER("3+4i";"5- Summen av de to komplekse tallene i formelen
2
3i")
(8+i)

Vis alt

OKTTILBIN
Se også
Konverterer et oktaltall til et binærtall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OKTTILBIN(tall;plasser)
Tall er det oktaltallet du vil konvertere. Tallet kan ikke inneholde mer enn 10
tegn. Den mest signifikante biten er fortegnsbiten. De 29 gjenværende bitene er
størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved toer-komplementær notasjon.
Plasser er antallet tegn du skal bruke. Hvis plasser er utelatt, bruker
OKTTILBIN det minste antall tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig til å fylle
ut returverdier med foranstående nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall er et negativt tall, overser OKTTILBIN plasser og returnerer et
binærtall med 10 tegn.
Hvis tall er et negativt tall, kan det ikke være mindre enn 7777777000, og
hvis tall er et positivt tall, kan det ikke være større enn 777.
Hvis tall ikke er et gyldig oktaltall, returnerer OKTTILBIN feilverdien
#NUM!.

Hvis OKTTILBIN krever mer enn plasser tegn, returnerer funksjonen
feilverdien #NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, blir det forkortet.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer OKTTILBIN feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativt tall, returnerer OKTTILBIN feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (resultat)
1
Konverterer oktaltallet 3 til binærtall med 3
=OKTTILBIN(3; 3)
2
tegn (011)
3
Konverterer oktaltallet 7777777000 til
=OKTTILBIN(7777777000)
binærtall (1000000000)

Vis alt

OKTTILDES
Se også
Konverterer et oktaltall til et heltall i 10tallsystemet.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OKTTILDES(tall)
Tall er det oktaltallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer enn 10
oktale tegn (30 bits). Den mest signifikante biten i tall er fortegnsbiten. de 29
gjenværende bitene er størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved toerkomplementær notasjon.
Kommentarer
Hvis tall ikke er et gyldig oktaltall, returnerer OKTTILDES feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
1
=OKTTILDES(54)
Konverterer oktaltallet 54 til desimaltall (44)
2
Konverterer oktaltallet 7777777533 til
3 =OKTTILDES(7777777533)
desimaltall (-165)

Vis alt

OKTTILHEKS
Se også
Konverterer et oktaltall til et
heksadesimalt tall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OKTTILHEKS(tall; plasser)
Tall er det oktaltallet du vil konvertere. Tall kan ikke inneholde mer enn 10
oktale tegn (30 bits). Den mest signifikante biten i tall er fortegnsbiten. de 29
gjenværende bitene er størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved toerkomplementær notasjon.
Plasser er antallet tegn du skal bruke. Hvis plasser er utelatt, bruker
OKTTILHEKS det minste antallet tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig til å
fylle ut returverdier med foranstående nuller (0).
Kommentarer
Hvis tall er negativt, overser OKTTILHEKS plasser og returnerer et
heksadesimalt tall med 10 tegn.
Hvis tall ikke er et gyldig oktaltall, returnerer OKTTILHEKS feilverdien
#NUM!.

Hvis OKTTILHEKS krever mer enn plasser tegn, returnerer funksjonen
feilverdien #NUM!.
Hvis plasser ikke er et heltall, blir det forkortet.
Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer OKTTILHEKS feilverdien
#VERDI!.
Hvis plasser er et negativt tall, returnerer OKTTILHEKS feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (resultat)
1
Konverterer oktaltallet 100 til en
=OKTTILHEKS(100; 4)
2
heksadesimal med 4 tegn (0040)
3
Konverterer oktaltallet 7777777533 til en
=OKTTILHEKS(7777777533)
heksadesimal (FFFFFFFF5B)

Økonomiske funksjoner
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE Returnerer påløpne renter for et verdipapir, der
renter betales periodisk
PÅLØPT.FORFALLSRENTE Returnerer påløpne renter for et verdipapir, der
renter betales ved forfall
AMORDEGRC Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp
av en avskrivingskoeffisient
AMORLINC Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode
OBLIG.DAGER.FF Returnerer antall dager fra starten av obligasjonsperioden
til oppgjørsdatoen
OBLIG.DAGER Returnerer antall dager i obligasjonsperioden som inneholder
oppgjørsdatoen
OBLIG.DAGER.NF Returnerer antall dager fra oppgjørsdatoen til neste
obligasjonsdato
OBLIG.DAGER.EF Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter
oppgjørsdatoen
OBLIG.ANTALL Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom
oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
OBLIG.DAG.FORRIGE Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før
oppgjørsdatoen
SAMLET.RENTE Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to
perioder
SAMLET.HO Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån
mellom to perioder

DAVSKR Returnerer avskrivningen for et aktivum for en angitt periode ved
hjelp av fast degressiv avskrivning
DEGRAVS Returnerer avskrivningen for et aktivum for en angitt periode ved
hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode du selv angir
DISKONTERT Returnerer rentesatsen for et verdipapir
DOLLARDE Konverterer en dollarpris angitt som en brøk, til en dollarpris
angitt som et desimaltall
DOLLARBR Konverterer en dollarpris angitt som desimaltall, til en dollarpris
angitt som en brøk
VARIGHET Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales
periodisk
EFFEKTIV.RENTE Returnerer den effektive årlige rentesatsen
SLUTTVERDI Returnerer fremtidig verdi for en investering
SVPLAN Returnerer fremtidig verdi for den opprinnelige hovedstolen etter å
ha brukt en serie rentesatser for rentes rente
RENTESATS Returnerer rentesatsen for et fullinvestert verdipapir
RAVDRAG Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
IR Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
ER.AVDRAG Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en
bestemt periode
MVARIGHET Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir
med en antatt pariverdi på $100
MODIR Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer
finansieres med forskjellige satser
NOMINELL Returnerer årlig nominell rentesats

PERIODER Returnerer antall perioder for en investering
NNV Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske
kontantstrømmer og en rentesats
AVVIKFP.PRIS Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde
første periode
AVVIKFP.AVKASTNING Returnerer avkastingen for et verdipapir med en
odde første periode
AVVIKSP.PRIS Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde
siste periode
AVVIKSP.AVKASTNING Returnerer avkastningen for et verdipapir med en
odde siste periode
AVDRAG Returnerer periodisk betaling for en annuitet
AMORT Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt
periode
PRIS Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir, der renter betales
periodisk
PRIS.DISKONTERT Returnerer pris pålydende $100 for et diskontert
verdipapir
PRIS.FORFALL Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir, der renter
betales ved forfall
NÅVERDI Returnerer nåverdien for en investering
RENTE Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet
MOTTATT Returnerer beløpet mottatt ved forfall for et fullinvestert verdipapir
LINAVS Returnerer den lineære verdiavskrivningen for et aktivum i en periode
ÅRSAVS Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode

TTBILLEQ Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en
statskasseveksel
TBILLPRIS Returnerer pris pålydende kr 100 for en statskasseveksel
TBILLAVKASTNING Returnerer avkastningen for en statskasseveksel
VERDIAVS Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller
delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
XIR Returnerer internrenten til planlagte kontantstrømmer som ikke
nødvendigvis er periodiske
XNNV Returnerer netto nåverdi for planlagte kontantstrømmer som ikke
nødvendigvis er periodiske
AVKAST Returnerer avkastningen på et verdipapir, der renter betales periodisk
AVKAST.DISKONTERT Returnerer årlig avkastning for et diskontert
verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
AVKAST.FORFALL Returnerer årlig avkastning for et verdipapir, der renter
betales ved forfall

Vis alt

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE
Se også
Returnerer påløpte renter for et verdipapir
som betaler periodisk rente.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(utstedt_dato;første_renteforfall;betalingsdato
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Utstedt_dato

er verdipapirets utstedelsesdato.

Første_renteforfall er verdipapirets første rentedag.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Rente er verdipapirets årlige rente.
Pari er verdipapirets pariverdi. Hvis du utelater pari, bruker

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE kr 10 000.
Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Utstedt_dato, første_renteforfall, betalingsdato, frekvens og basis avkortes
til heltall.
Hvis utstedt_dato, første_renteforfall eller betalingsdato ikke er en gyldig
dato, returnerer PÅLØPT.PERIODISK.RENTE feilverdien #VERDI!.
Hvis rente er ≤ 0 eller hvis pari er ≤ 0, returnerer
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE feilverdien #NUM!.
Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE feilverdien #NUM!.
Hvis basis er < 0 eller hvis basis er > 4, returnerer
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE feilverdien #NUM!.
Hvis utstedt_dato er ≥ betalingsdato, returnerer
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE feilverdien #NUM!.
PÅLØPT.PERIODISK.RENTE beregnes på følgende måte:

der:

Ai = antall påløpte rentedager for i. kvasi-renteperiode innen oddeperioden.
NC = antall kvasi-renteperioder som passer i odde-perioden. Hvis dette
tallet inneholder en brøk, opphøyer du det til neste hele tall.
NLi = vanlig lengde i dager på i. kvasi-renteperiode innen odde-periode.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1. mars 2008
31. august 2008
1. mai 2008
10,0 %

Beskrivelse
Utstedelsesdato
Første
renteforfall
Betalingsdato
Rente i prosent

1 000
1
2
2
3
4 0
5
Formel
6
7
8
=PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Pariverdi
Frekvens er
halvårlig (se
ovenfor)
30/360 basis (se
ovenfor)
Beskrivelse

Påløpt rente for
et verdipapir
med vilkårene
ovenfor
(16,66666667)
Påløpt rente me
vilkårene
ovenfor, bortset
=PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(DATO(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8) fra at
utstedelsesdatoe
er 5. mars 2008
(15,55555556)

Vis alt

PÅLØPT.FORFALLSRENTE
Se også
Returnerer den påløpte renten for et
verdipapir som betaler rente ved forfall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
PÅLØPT.FORFALLSRENTE(utstedt_dato;forfallsdato;rente;pari;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Utstedt_dato

er verdipapirets utstedelsesdato.

Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato.

Rente er verdipapirets årlige rente.
Pari er verdipapirets pariverdi. Hvis du utelater pari, bruker
PÅLØPT.FORFALLSRENTE kr 10 000.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Utstedt_dato, betalingsdato og basis avkortes til heltall.
Hvis utstedt_dato eller betalingsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
PÅLØPT.FORFALLSRENTE feilverdien #VERDI!.
Hvis rente er ≤ 0 eller hvis pari er ≤ 0, returnerer
PÅLØPT.FORFALLSRENTE feilverdien #NUM!.
Hvis basis er < 0 eller hvis > 4, returnerer PÅLØPT.FORFALLSRENTE
feilverdien #NUM!.
Hvis utstedt_dato er ≥ betalingsdato, returnerer
PÅLØPT.FORFALLSRENTE feilverdien #NUM!.
PÅLØPT.FORFALLSRENTE beregnes på følgende måte:

der:
A = Antall påløpte dager som er talt i henhold til en månedlig basis. For
rente på forfallselementer brukes antall dager fra utstedelsesdatoen til
forfallsdatoen.
D = Årlig basis.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
1. april 2008
Utstedelsesdato
15. juni 2008
Forfallsdato
10,0 %
Rente i prosent
kr 10 000
Pariverdi
3
30/365 basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Påløpt rente med
=PÅLØPT.FORFALLSRENTE(A2;A3;A4;A5;A6) vilkårene ovenfor
(20,54795)

Vis alt

AMORDEGRC
Se også
Returnerer avskrivingen for hver
regnskapsperiode. Denne funksjonen er
tatt med for å gjøre det mulig å bruke det
franske regnskapssystemet. Hvis et
aktivum blir kjøpt inn midt i en
regnskapsperiode, vil den proporsjonalt fordelte avskrivingen tas med i
betraktningen. Funksjonen ligner AMORLINC, bortsett fra at en
avskrivingskoeffisient benyttes i beregningen, avhengig av aktivas levetid.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AMORDEGRC(kostnad; innkjøpsdato; første_periode; restverdi; periode;
rente; basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Kostnad

er kostnaden for aktivumet.

Innkjøpsdato er innkjøpsdatoen for aktivumet.

Første_periode er sluttdatoen for den første perioden.
Restverdi er restverdien ved slutten av aktivumets levetid.
Periode er perioden.
Rente er avskrivingsrenten.
Basis

er årsbasisen som skal brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt 360 dager (NASD-metode).
1
Faktisk
3
365 dager i året
4
360 dager i året (Europeisk metode)
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Denne funksjonen returnerer avskrivingen inntil den siste perioden i aktivas
levetid eller inntil den kumulerte verdien av avskrivingen er større enn
aktivas kostnad minus restverdien.
Avskrivingskoeffisientene:
Aktivas levetid (1/rente) Avskrivingskoeffisient
Mellom 3 og 4 år
1,5
Mellom 5 og 6 år
2
Mer enn 6 år
2,5
Avskrivingsrenten vil øke til 50 prosent for perioden før den siste perioden,
og den vil øke til 100 prosent for den siste perioden.
Hvis aktivas levetid er mellom 0 og 1, 1 og 2, 2 og 3 eller 4 og 5, returneres
feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

2 400
19.08.2008

B
Beskrivelse

Kostnad
Innkjøpsdato
Sluttdatoen for den første
31.12.2008
perioden
300
Restverdi
1
Periode
15 %
Avskrivingsrente
1
Faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8) Avskriving første periode (776)

Vis alt

AMORLINC
Se også
Returnerer avskrivingen for hver
regnskapsperiode. Denne funksjonen er
tatt med for det franske
regnskapssystemets skyld. Hvis et aktivum
blir kjøpt inn midt i en regnskapsperiode,
vil den proporsjonalt fordelte avskrivingen tas med i betraktningen.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AMORLINC(kostnad; innkjøpsdato; første_periode; restverdi; periode;
rente;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Kostnad

er kostnaden for aktivumet.

Innkjøpsdato er innkjøpsdatoen for aktivumet.
Første_periode er sluttdatoen for den første perioden.

Restverdi er restverdien ved slutten av aktivumets levetid.
Periode er perioden.
Rente er avskrivingsrenten.
Basis

er den årsbasisen som skal brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt 360 dager (NASD-metode).
1
Faktisk
3
365 dager i året
4
360 dager i året (Europeisk metode)
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

2 400
19.08.2008

B
Beskrivelse

Kostnad
Innkjøpsdato
Sluttdatoen for den første
31.12.2008
perioden
300
Restverdi
1
Periode
15 %
Avskrivingsrente
1
Faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=AMORLINC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A7) Avskriving første periode (360)

Vis alt

OBLIG.DAGER.FF
Se også
Returnerer antall dager fra begynnelsen av
den rentebærende perioden til
innløsningsdatoen.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OBLIG.DAGER.FF(betalingsdato;forfallsdato;frekvens;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Sett at en obligasjon
på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år
senere. Utstedelsesdatoen vil være 1.januar 2008, betalingsdatoen vil være
1.juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Alle argumenter avkortes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer,
returnerer OBLIG.DAGER.FF feilverdien #VERDI!.
Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer
OBLIG.DAGER.FF feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.DAGER.FF
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DAGER.FF feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse
25. januar 2007
Betalingsdato
15. november 2008
Forfallsdato
2
Halvårlige avdrag (se ovenfor)
1
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Antall dager fra begynnelsen av den
rentebærende perioden til
=OBLIG.DAGER.FF(A2;A3;A4;A5)
betalingsdatoen for et verdipapir med
vilkårene ovenfor (71)

Vis alt

OBLIG.DAGER
Se også
Returnerer antall dager i den rentebærende
perioden som inneholder
innløsningsdatoen.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OBLIG.DAGER(betalingsdato;forfallsdato;frekvens;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Sett at en obligasjon
på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år
senere. Utstedelsesdatoen vil være 1.januar 2008, betalingsdatoen vil være
1.juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Alle argumenter avkortes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer,
returnerer OBLIG.DAGER.FF feilverdien #VERDI!.
Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer OBLIG.DAGER
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.DAGER feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DAGER feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
Data
25. januar 2007
15. november 2008
2
1
Formel

B
Beskrivelse

Betalingsdato
Forfallsdato
Halvårlige avdrag (se ovenfor)
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Beskrivelse (Resultat)
Antall dager i den rentebærende perioden
=OBLIG.DAGER(A2;A3;A4;A5) som inneholder betalingsdatoen, for et
verdipapir med vilkårene ovenfor (181)

Vis alt

OBLIG.DAGER.NF
Se også
Returnerer antall dager fra betalingsdato
til neste renteinnbetalingsdato.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OBLIG.DAGER.NF(betalingsdato;forfallsdato;frekvens;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Sett at en obligasjon
på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år
senere. Utstedelsesdatoen vil være 1.januar 2008, betalingsdatoen vil være
1.juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Alle argumenter avkortes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer,
returnerer OBLIG.DAGER.FF feilverdien #VERDI!.
Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer
OBLIG.DAGER.NF feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.DAGER.NF
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DAGER.NF
feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse
25. januar 2007
Betalingsdato
15. november 2008
Forfallsdato
2
Halvårlige avdrag (se ovenfor)
1
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Antall dager fra betalingsdatoen til
neste renteinnbetalingsdato for et
=OBLIG.DAGER.NF(A2;A3;A4;A5)
verdipapir med vilkårene ovenfor
(110)

Vis alt

OBLIG.DAGER.EF
Se også
Returnerer et tall som representerer neste
rentedato etter betalingsdatoen.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig
og returnerer feilen #NAVN?, må du
installere og laste tillegget
Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. VelgAnalyseverktøy fra listen Tilgjengelige tillegg, og velg deretter OK.
3. Følg om nødvendig instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OBLIG.DAGER.EF(betalingsdato,forfallsdato,frekvens,basis)
Viktig! Datoer bør angis ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av
andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008,5,23) for den 23.
dagen i mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer angis som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan
brukes i beregninger. 1. januar 1900 er som standard serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39448, ettersom det er 39 448 dager etter 1.
januar 1900. I Microsoft Excel for Macintosh brukes et annet datosystem
som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Alle argumenter blir avrundet til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
OBLIG.DATO.EF feilverdien #VERDI!.
Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil
OBLIG.DATO.EF returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.DATO.EF feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DATO.EF feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Merk eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskrifter.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.
5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og å vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller du velger
Formelrevisjon på Verktøy-menyen og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
Data
25.01.07
15.11.08
2
1
Formel

B
Beskrivelse

Betalingsdato
Forfallsdato
Halvårlige avdrag (se ovenfor)
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Beskrivelse (resultat)
Den neste rentedatoen etter betalingsdatoen, for en
=OBLIG.DAGER.
obligasjon med vilkårene som er angitt ovenfor (15. mai
EF(A2;A3;A4;A5)
2007)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato i Format-boksen.

Vis alt

OBLIG.ANTALL
Se også
Returnerer antallet kuponger som kan
betales mellom betalingsdato og
forfallsdato, avrundet opp til nærmeste
hele kupong.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig
og returnerer feilen #NAVN?, må du installere og laste inn tillegget
Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Merk Analyseverktøy i listen Tilgjengelige tillegg, og velg deretter OK.
3. Følg om nødvendig instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OBLIG.ANTALL(betalingsdato,forfallsdato,frekvens,basis)
Viktig! Datoer bør angis ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av
andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008,5,23) for den 23.
dagen i mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer angis som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan
brukes i beregninger. 1. januar 1900 er som standard serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39448, ettersom det er 39 448 dager etter 1.
januar 1900. I Microsoft Excel for Macintosh brukes et annet datosystem
som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Alle argumenter blir avrundet til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
OBLIG.ANTALL feilverdien #VERDI!.
Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil
OBLIG.ANTALL returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.ANTALL feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.ANTALL feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskrifter.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.
5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og formlene som returnerer
resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller du velger
Formelrevisjon på Verktøy-menyen og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

25.01.07
Betalingsdato
1
15.11.08
Forfallsdato
2
2
Halvårlige avdrag (se ovenfor)
3
1
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
4
Formel
Beskrivelse (resultat)
5
Antall rentebetalinger for en obligasjon
=OBLIG.DAGER(A2;A3;A4;A5)
med overnevnte vikår (4)

Vis alt

OBLIG.DAG.FORRIGE
Se også
Returnerer et tall som representerer forrige
rentedato før betalingsdatoen.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig
og returnerer feilen #NAVN?, må du
installere og laste inn tillegget
Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. Merk Analyseverktøy i listen Tilgjengelige tillegg, og velg deretter OK.
3. Følg om nødvendig instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
OBLIG.DAG.FORRIGE(betalingsdato,forfallsdato,frekvens,basis)
Viktig! Datoer bør angis ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av
andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008,5,23) for den 23.
dagen i mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer angis som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan
brukes i beregninger. 1. januar 1900 er som standard serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39448, ettersom det er 39 448 dager etter 1.
januar 1900. I Microsoft Excel for Macintosh brukes et annet datosystem
som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Alle argumenter blir avrundet til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
OBLIG.DAG.FORRIGE feilverdien #VERDI!.
Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil
OBLIG.DAG.FORRIGE returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer OBLIG.DAG.FORRIGE
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato = forfallsdato, returnerer OBLIG.DAG.FORRIGE
feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskrifter.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V.
5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og å vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller du velger
Formelrevisjon på Verktøy-menyen og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse
25.01.07
Betalingsdato
15.11.08
Forfallsdato
2
Halvårlige avdrag (se ovenfor)
1
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Den forrige rentedatoen før
betalingsdatoen, for en obligasjon
=OBLIG.DAG.FORRIGE(A2;A3;A4;A5)
med vilkårene som er angitt
ovenfor (15. november 2006)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en dato, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Dato i Format-boksen.

Vis alt

SAMLET.RENTE
Se også
Returnerer den kumulative renten betalt på
et lån mellom start_periode og
slutt_periode.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
SAMLET.RENTE(rente;antall_innbet;nåverdi;start_periode;slutt_periode;type
Rente er rentesatsen.
Antall_innbet er det totale antall innbetalinger.
Nåverdi er nåværende verdi.
Start_periode er den første perioden i beregningen. Innbetalingsperioder er
nummerert og begynner med 1.
Slutt_periode er den siste perioden i beregningen.
Type er en verdi som angir når betalingen forfaller.
Type

Forfaller

0 (null) Innbetaling på slutten av perioden
1
Innbetaling i begynnelsen av perioden
Kommentarer
Kontroller at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi
rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som skal løpe i fire år med en årlig rentesats på 10 prosent, bruker du
10%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar årlige
innbetalinger på det samme lånet, bruker du 10 % for rente og 4 for
antall_innbet.
Antall_innbet, start_periode, slutt_periode og type avkortes til heltall.
Hvis rente er ≤ 0, antall_innbet er ≤ 0 eller nåverdi er ≤ 0, returnerer
SAMLET.RENTE feilverdien #NUM!.
Hvis start_periode er < 1, slutt_periode er < 1 eller start_periode >
slutt_periode, returnerer SAMLET.RENTE feilverdien #NUM!.
Hvis type er et hvilket som helst annet tall enn 0 eller 1, returnerer
SAMLET.RENTE feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
9%
Årlig rentesats
30
Antall år lånet løper
125 000
Nåværende verdi
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Den totale renten betalt i det
andre året med innbetalinger
=SAMLET.RENTE(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)
i periodene fra 13 til og med
24 (-11135,23)
Renten betalt i én
=SAMLET.RENTE(A2/12;A3*12;A4;1;1;0) innbetaling den første
måneden (-937,50)

Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig sats. Årene pengene betales
ut multipliseres med 12 for å få antall betalinger.

Vis alt

SAMLET.HOVEDSTOL
Se også
Returnerer den kumulative hovedstolen på
et lån mellom start_periode og
slutt_periode.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
SAMLET.HOVEDSTOL(rente;antall_innbet;nåverdi;start_periode;slutt_periode
Rente er rentesatsen.
Antall_innbet er det totale antall innbetalinger.
Nåverdi er nåværende verdi.
Start_periode er den første perioden i beregningen. Innbetalingsperioder er
nummerert og begynner med 1.
Slutt_periode er den siste perioden i beregningen.
Type er en verdi som angir når betalingen forfaller.
Type

Forfaller

0 (null) Innbetaling på slutten av perioden
1
Innbetaling i begynnelsen av perioden
Kommentarer
Kontroller at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi
rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som skal løpe i fire år med en årlig rentesats på 12 prosent, bruker du
12%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar årlige
innbetalinger på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for
antall_innbet.
Antall_innbet, start_periode, slutt_periode og type avkortes til heltall.
Hvis rente er ≤ 0, antall_innbet er ≤ 0 eller nåverdi er ≤ 0, returnerer
SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.
Hvis start_periode er < 1, slutt_periode er < 1 eller start_periode er >
slutt_periode, returnerer SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.
Hvis type er et hvilket som helst annet tall enn 0 eller 1, returnerer
SAMLET.HOVEDSTOL feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
9,00 %
Rentesatsen per år
30
Vilkår i år
125 000
Nåværende verdi
Beskrivelse
Formel
(Resultat)
Den totale
hovedstolen som er
betalt i det andre året
=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)
med innbetalinger i
periodene fra 13 til og
med 24 (-934,1071)
Hovedstolen betalt i
én innbetaling den
=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)
første måneden
(-68,27827)

Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig sats. Årene pengene utbetales
multipliseres med 12 for å få antall betalinger.

Vis alt

DAVSKR
Se også
Returnerer avskrivningen for et aktivum i
en angitt periode ved hjelp av metoden
fast degressiv avskrivning.
Syntaks
DAVSKR(kostnad;restverdi;levetid;periode;måned)
Kostnad

er den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

Restverdi er verdien ved slutten av avskrivningen.
Levetid er antall perioder et aktivum blir avskrevet over (ofte kalt aktivumets
økonomiske levetid).
Periode er perioden du vil beregne avskrivningen for. Periode må bruke de
samme enhetene som levetid.
Måned
12.

er antall måneder i det første året. Hvis måned utelates, brukes verdien

Kommentarer
Metoden fast degressiv avskrivning beregner avskrivningen etter en fast
sats. DAVSKR bruker følgende formler til å beregne avskrivningen i en
periode:
(kostnad - total avskrivning fra tidligere perioder) * rente
der:
rente = 1 - ((restverdi / kostnad) ^ (1 / levetid)), avrundet til tre desimaler
Avskrivningen for den første og den siste perioden behandles på en spesiell

måte. For den første perioden bruker DAVSKR denne formelen:
kostnad * rente * måned / 12
For den siste perioden bruker DAVSKR denne formelen:
((kostnad - total avskrivning fra tidligere perioder) * rente * (12 - måned)) /
12
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1 000 000
100 000
6
Formel

B
Beskrivelse
Opprinnelig kostnad
Restverdi
Levetid i år
Beskrivelse (Resultat)

1 =DAVSKR(A2;A3;A4;1;7) Avskrivningen i første år når bare sju måneder er
tatt med i beregningen (186 083,33)
2
3 =DAVSKR(A2;A3;A4;2;7) Avskrivningen i andre år (259 639,42)
4 =DAVSKR(A2;A3;A4;3;7) Avskrivningen i tredje år (176 814,44)
=DAVSKR(A2;A3;A4;4;7) Avskrivningen i fjerde år (120 410,64)
=DAVSKR(A2;A3;A4;5;7) Avskrivningen i femte år (81 999,64)
=DAVSKR(A2;A3;A4;6;7) Avskrivningen i sjette år (55 841,76)
Avskrivningen i sjuende år når bare fem
=DAVSKR(A2;A3;A4;7;7)
måneder er tatt med i beregningen (15 845,10)

Vis alt

DEGRAVS
Se også
Returnerer avskrivningen for et aktivum
for en gitt periode ved hjelp av metoden
dobbel degressiv avskrivning eller en
annen metode som du angir.
Syntaks
DEGRAVS (kostnad;restverdi;levetid;periode;faktor)
Kostnad

er den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

Restverdi er verdien ved slutten av avskrivningen.
Levetid er antall perioder et aktivum blir avskrevet over (ofte kalt aktivumets
økonomiske levetid).
Periode er perioden du vil beregne avskrivningen for. Periode må bruke de
samme enhetene som levetid.
Faktor er faktoren verdien avtar med. Hvis faktor er utelatt, brukes verdien 2
(dobbel degressiv avskrivning).
Viktig! Alle de fem argumentene må være positive tall.
Kommentarer
Dobbel degressiv avskrivning regner ut avskrivning raskt. Avskrivning er
høyest i den første perioden og reduseres i etterfølgende perioder.
DEGRAVS bruker følgende formel for å beregne avskrivning for en
periode:
((kostnad-restverdi) - total avskrivning fra tidligere perioder) *
(faktor/levetid)

Endre faktor hvis du vil bruke dobbel degressiv avskrivning.
Bruk VERDIAVS-funksjonen hvis du vil bytte til lineær avskrivning når
avskrivningen er større enn degressiv avskrivning.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
2 400
Opprinnelig kostnad
300
Restverdi
10
Levetid i år
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Avskrivningen første dag. Microsoft Excel
1 =DEGRAVS(A2;A3;A4*365;1) antar automatisk at faktor er 2. (1,32)
2 =DEGRAVS(A2;A3;A4*12;1;2) Avskrivningen første måned (40,00)
3 =DEGRAVS(A2;A3;A4;1;2)
Avskrivningen første år (480,00)
4

=DEGRAVS(A2;A3;A4;2;1,5) Avskrivningen andre år når en faktor på 1,5
brukes i stedet for dobbel degressiv
avskrivning (306,00)
Avskrivingen det tiende året. Microsoft
=DEGRAVS(A2;A3;A4;10)
Excel antar automatisk at faktor er 2.
(22,12)
Obs! Resultatene avrundes til to desimaler.

Vis alt

DISKONTERT
Se også
Returnerer diskonteringsraten for et
verdipapir.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DISKONTERT(betalingsdato;forfallsdato;pris;innløsningsverdi;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato
Pris

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

er verdipapirets pris per pålydende kr 100.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Sett at en obligasjon
på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år
senere. Utstedelsesdatoen vil være 1.januar 2008, betalingsdatoen vil være
1.juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato og basis avkortes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer,
returnerer DISKONTERT feilverdien #VERDI!.
Hvis pris ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, returnerer DISKONTERT
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer DISKONTERT feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer DISKONTERT feilverdien
#NUM!.
DISKONTERT beregnes på følgende måte:

der:
B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.
DSM=antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse

25. januar 2007
15. juni 2007
97,975
100
1
Formel

Betalingsdato
Forfallsdato
Pris
Innløsningsverdi
Faktisk/360-basis (se ovenfor)
Beskrivelse (Resultat)
Diskonteringsraten for et verdipapir
=DISKONTERT(A2;A3;A4;A5;A6) med vilkårene ovenfor (0,052420213
eller 5,24 %)

Obs! Hvis du vil vise tallet som prosent, merker du cellen og velger Celler på
Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosentverdi i boksen

Kategori.

Vis alt

DOLLARDE
Se også
Konverterer en valutapris uttrykt som en
brøk, til en valutapris uttrykt som et
desimaltall. Bruk DOLLARDE til å
konvertere valutatall som er brøker, for
eksempel priser på verdipapirer, til
desimaltall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DOLLARDE(brøk_valuta;brøk)
Brøk_valuta er et tall uttrykt som en brøk.
Brøk

er heltallet som skal bruke i nevneren i brøken.

Kommentarer
Hvis brøk ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis brøk er mindre enn 0, returnerer DOLLARDE feilverdien #NUM!.
Hvis brøk er lik 0, returnerer DOLLARDE feilverdien #DIV/0!.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Konverterer 1,02, som leses 1 og 2/16, til et
=DOLLARDE(1,02;16)
2
desimaltall (1,125)
3
Konverterer 1,1, som leses 1 og 10/32, til et
=DOLLARDE(1,1; 32)
desimaltall (1,3125)

Vis alt

DOLLARBR
Se også
Konverterer en valutapris uttrykt som et
desimaltall, til en valutapris uttrykt som en
brøk. Bruk DOLLARBR til å konvertere
desimaltall til valutatall som er brøker, for
eksempel verdipapirpriser.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DOLLARBR(desimal_valuta;brøk)
Desimal_valuta er et desimaltall.
Brøk

er heltallet som skal brukes i nevneren i en brøk.

Kommentarer
Hvis brøk ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis brøk er mindre enn 0, returnerer DOLLARBR feilverdien #NUM!.
Hvis brøk er lik 0, returnerer DOLLARBR feilverdien #DIV/0!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Konverterer desimaltallet 1,125 til et tall som leses
=DOLLARBR(1,125;16)
2
1 og 2/16 (1,02)
3 =DOLLARBR(1,125;
Konverterer desimaltallet 1,125 til et tall som leses
32)
1 og 1/8 (1,04)

Vis alt

VARIGHET
Se også
Returnerer Macauley-varigheten for en
antatt pariverdi på kr 100,00. Varighet blir
definert som et vektet gjennomsnitt av
nåtidsverdien for kontantstrømmene, og
blir brukt som et mål på verdipapirprisens
respons på endringer i avkastningen.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
VARIGHET(betalingsdato; forfallsdato; rente; avkastning; frekvens; basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Rente er verdipapirets årlige rente.

Avkastning

er verdipapirets årlige avkastning.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Sett at en obligasjon
på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år
senere. Utstedelsesdatoen vil være 1.januar 2008, betalingsdatoen vil være
1.juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avkortes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer,
returnerer VARIGHET feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, returnerer VARIGHET feilverdien
#NUM!.
Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer VARIGHET
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer VARIGHET feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer VARIGHET feilverdien
#NUM!.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6
7

B
Beskrivelse
1. januar 2008
Betalingsdato
1. januar 2016
Forfallsdato
8%
Rente i prosent
9,0 %
Prosent avkastning
2
Frekvens er halvårlig (se ovenfor)
1
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Varigheten for verdipapiret med
=VARIGHET(A2;A3;A4;A5;A6;A7)
vilkårene ovenfor (5,993775)

Vis alt

EFFEKTIV.RENTE
Se også
Returnerer den effektive årlige renten,
med en angitt nominell årlig rente og et
angitt antall sammensatte perioder per år.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
EFFEKTIV.RENTE(nominell_rente;ant_perioder)
Nominell_rente er den nominelle renten.
Perioder er antall renteperioder per år.
Kommentarer
Perioder avrundes til et heltall.
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer EFFEKTIV.RENTE
feilverdien #VERDI!.
Hvis nominell_rente ≤ 0 eller hvis ant_perioder < 1, returnerer
EFFEKTIV.RENTE feilverdien #NUM!.
EFFEKTIV.RENTE beregnes på følgende måte:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

5,25 %
Nominell rente
1
4
Antall sammensatte perioder per år
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
3
Effektiv rente med vilkårene ovenfor
=EFFEKTIV.RENTE(A2;A3)
(0,053543 eller 5,3543 prosent)

Vis alt

SLUTTVERDI
Se også
Returnerer den fremtidige verdien av en
investering basert på periodiske, faste
innbetalinger og en fast rentesats.
Syntaks
SLUTTVERDI(rente;antall_innbet;innbetaling;nåverdi;type)
Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til SLUTTVERDI
og mer informasjon om annuitetsfunksjoner, se funksjonen NÅVERDI.
Rente er rentesatsen per periode.
Antall_innbet er det totale antallet innbetalinger i en annuitet.
Innbetaling er innbetalingen som foretas i hver periode. Den kan ikke endres i
annuitetens løpetid. En innbetaling består som regel av hovedstol og renter, men
omfatter ikke gebyrer, skatter eller avgifter. Hvis innbetaling utelates, må du ta
med nåverdiargumentet.
Nåverdi er nåverdien, eller det totale beløp som en serie fremtidige
innbetalinger er verdt i dag. Hvis argumentet nåverdi er utelatt, brukes verdien 0,
og du må ta med innbetalingsargumentet.
Type er lik tallet 0 eller 1, og angir når betalinger forfaller. Hvis argumentet
type er utelatt, brukes verdien 0.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0
På slutten av perioden
1
I begynnelsen av perioden
Kommentarer
Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi

rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som løper over fire år med 12 % rente årlig, bruker du 12%/12 for rente og
4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det
samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.
For alle argumenter representeres kontanter du betaler ut, for eksempel
bankinnskudd på sparekonti, av negative tall, og penger du får inn, for
eksempel utbyttesjekker, av positive tall.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
6%
1 10
2 -200
3 -500
4 1

B
Beskrivelse
Årlig rentesats
Antall innbetalinger
Størrelse på innbetalingen
Nåværende verdi
Innbetalingen forfaller på begynnelsen av

5
6

perioden (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=SLUTTVERDI(A2/12; A3; Fremtidig verdi av en investering med
A4; A5; A6)
vilkårene ovenfor (2581,40)

Obs! Den årlige renten er delt på 12 fordi den beregnes månedlig.
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
12 %
1 12
2 -1 000
3
Formel
4 =SLUTTVERDI(A2/12;

B
Beskrivelse
Årlig rentesats
Antall innbetalinger
Størrelse på innbetalingen
Beskrivelse (Resultat)
Fremtidig verdi av en investering med vilkårene

A3; A4)

ovenfor (12 682,50)

Obs! Den årlige renten er delt på 12 fordi den beregnes månedlig.
Eksempel 3
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
11 %
1 35
2 -2 000
3
1
4
5
Formel
=SLUTTVERDI(A2/12;
A3; A4; A5)

B
Beskrivelse
Årlig rentesats
Antall innbetalinger
Størrelse på innbetalingen
Innbetalingen forfaller på begynnelsen av året (se
ovenfor)
Beskrivelse (Resultat)
Fremtidig verdi av en investering med vilkårene
ovenfor (82 846,25)

Obs! Den årlige renten er delt på 12 fordi den beregnes månedlig.
Eksempel 4
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
6%
1 12
2 -100
3 -1 000
4
1
5
6
Formel
=SLUTTVERDI(A2/12; A3;
A4; A5; A6)

B
Beskrivelse
Årlig rentesats
Antall innbetalinger
Størrelse på innbetalingen
Nåværende verdi
Innbetalingen forfaller på begynnelsen av året
(se ovenfor)
Beskrivelse (Resultat)
Fremtidig verdi av en investering med
vilkårene ovenfor (2301,40)

Obs! Den årlige renten er delt på 12 fordi den beregnes månedlig.

Vis alt

SVPLAN
Se også
Returnerer den fremtidige verdien av en
inngående hovedstol etter å ha anvendt en
serie med sammensatte rentesatser. Bruk
SVPLAN til å beregne den fremtidige
verdien av en investering med en variabel
eller justerbar sats.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
SLUTTVERDIPLAN(hovedstol;plan)
Hovedstol er nåverdi.
Plan er en matrise av rentesatser som skal brukes.
Kommentarer
Verdiene i planen kan være tall eller tomme celler. Alle andre verdier gir
feilverdien #VERDI! for SVPLAN. Tomme celler regnes som null (ingen rente).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1
=SVPLAN(1;
2
{0,09;0,11;0,1})

B
Beskrivelse (Resultat)
Fremtidig verdi på 1 med sammensatte rentesatser på
0,09;0,11;0,1 (1,33089)

Vis alt

RENTESATS
Se også
Returnerer rentefoten av et fullfinansiert
verdipapir.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
RENTESATS(betalingsdato;forfallsdato;investering;innløsningsverdi;basis)
Viktig! Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som
resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel
DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis
datoer skrives inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato
Investering

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.
er summen som er investert i verdipapiret.

Innløsningsverdi er beløpet som mottas ved forfallsdato.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39 448 fordi det er 39 448 dager etter 1. januar
1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som
standardsystem.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Sett at en obligasjon
på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år
senere. Utstedelsesdatoen vil være 1.januar 2008, betalingsdatoen vil være
1.juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato og basis avkortes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er et gyldig datoserienummer,
returnerer RENTESATS feilverdien #NUM!.
Hvis investering ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, returnerer
RENTESATS feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer RENTESATS feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer RENTESATS feilverdien
#NUM!.
RENTESATS beregnes på følgende måte:

der:
B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.
DIM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5
6

A
Data
15. februar 2008
15. mai 2008
1 000 000
1 014 420
2
Formel

B
Beskrivelse

Betalingsdato
Forfallsdato
Investering
Innløsningsverdi
Faktisk/360-basis (se ovenfor)
Beskrivelse (Resultat)
Diskonteringssats med vilkårene for
=RENTESATS(A2;A3;A4;A5;A6) verdipapiret ovenfor (0,05768 eller 5,77
%)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosentverdi, merker du cellen og velger
Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosentverdi i

Format-boksen.

Vis alt

RAVDRAG
Se også
Returnerer betalte renter på en investering
for en gitt periode, basert på periodiske,
faste innbetalinger og en fast rentesats.
Hvis du vil ha en mer utfyllende
beskrivelse av argumentene til
RAVDRAG og mer informasjon om annuitetsfunksjoner, se funksjonen
NÅVERDI.
Syntaks
RAVDRAG(rente;periode;antall_innbet;nåverdi;sluttverdi;type)
Rente er rentesatsen per periode.
Periode er perioden du vil finne renten for, og må være et tall mellom 1 og
antall_innbet.
Antall_innbet er det totale antallet innbetalinger i en annuitet.
Nåverdi er nåverdien, eller det totale beløpet som en serie fremtidige
innbetalinger er verdt i dag.
Sluttverdi er den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at
den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi utelates, brukes
verdien 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).
Type er lik tallet 0 eller 1 og angir når betalingene forfaller. Hvis argumentet
type utelates, brukes verdien 0.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0
På slutten av perioden
1
I begynnelsen av perioden
Kommentarer

Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi
rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som løper over fire år med 12 % rente årlig, bruker du 12%/12 for rente og
4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det
samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.
For alle argumenter representeres kontanter du betaler ut, for eksempel
bankinnskudd på sparekonti, av negative tall, og penger du får inn, for
eksempel utbyttesjekker, av positive tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10 %
1 1
2 3
3 8 000

B
Beskrivelse
Årlig rente
Periode du vil finne renten for
År med lån
Nåværende verdi av lån

Formel
Beskrivelse (Resultat)
4
=RAVDRAG(A2/12; Renten som forfaller den første måneden for et lån med
5
A3*3; A4; A5)
vilkårene ovenfor (-22,41)
=RAVDRAG(A2; 3; Renten som forfaller i det siste året for et lån med
A4; A5)
vilkårene ovenfor, der betalinger foretas årlig (-292,45)
Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig sats. Årene pengene utbetales
multipliseres med 12 for å få antall betalinger.

Vis alt

IR
Se også
Returnerer internrenten for en serie
kontantstrømmer, representert ved tallene i
argumentet verdi. Disse kontantstrømmene
trenger ikke være jevne, slik som for en
annuitet. Kontantstrømmene må imidlertid
forekomme regelmessig, for eksempel månedlig eller årlig. Internrenten er
rentesatsen på en investering som består av innbetalinger (negative verdier) og
inntekter (positive verdier) som forekommer i regelmessige perioder.
Syntaks
IR(verdi;antatt)
Verdi er en matrise eller en referanse til den cellen som inneholder tall du vil
beregne internrenten for.
Verdi må inneholde minst én positiv verdi og én negativ verdi for at
internrenten skal kunne beregnes.
IR bruker rekkefølgen i verdi til å tolke rekkefølgen av kontantstrømmer.
Pass på at du angir verdiene for innbetalinger og inntekter i den rekkefølgen
du vil ha.
Hvis en matrise eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene.
Antatt er et tall du antar er i nærheten av resultatet av IR.
Microsoft Excel bruker en gjentakelsesmetode når funksjonen IR beregnes.
IR begynner med antatt, og gjentar beregningen helt til resultatet har en
nøyaktighet som ligger innenfor 0,00001 prosent. Hvis IR ikke finner et
resultat som passer etter 20 forsøk, returneres feilverdien #NUM!
I de fleste tilfellene trenger du ikke angi argumentet antatt for beregningen
av IR. Hvis argumentet antatt er utelatt, brukes verdien 0,1 (10 prosent).
Hvis IR returnerer feilverdien #NUM!, eller hvis resultatet ikke er i

nærheten av det du forventet, kan du forsøke på nytt med en annen verdi for
argumentet antatt.
Kommentarer
IR er nært beslektet med NNV, funksjonen for netto nåverdi. Den rentabiliteten
som beregnes av IR, er en rentesats som svarer til en netto nåverdi lik null.
Følgende formel viser forholdet mellom NNV og IR:
er lik 3,60E-08. [Med nøyaktigheten til beregningen av
IR, er verdien 3,60E-08 i praksis lik 0.]
NNV(IR(B1:B6);B1:B6)

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
-70 000
1 12 000

B
Beskrivelse
Opprinnelig kostnad for en virksomhet
Nettoinntekt første år

2
3
4
5
6
7

15 000
Nettoinntekt andre år
18 000
Nettoinntekt tredje år
21 000
Nettoinntekt fjerde år
26 000
Nettoinntekt femte år
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=IR(A2:A6)
Investeringens internrente etter fire år (-2 %)
=IR(A2:A7)
Internrente etter fem år (9 %)
=IR(A2:A4;-10 Hvis du vil beregne internrenten etter to år, må du ta med
%)
argumentet antatt (-44 %)

Vis alt

ER.AVDRAG
Se også
Beregner renten som er betalt for en
investering i løpet av en bestemt periode.
Denne funksjonen er tatt med for å sikre
kompatibilitet med Lotus 1-2-3.
Syntaks
ER.AVDRAG(rente;periode;antall_innbet;nåverdi)
Rente er rentesatsen for investeringen.
Periode er perioden som du vil finne renten for, og må være mellom 1 og
antall_innbet.
Antall_innbet er det totale antallet betalingsperioder for investeringen.
Nåverdi er nåverdien til investeringen. For et lån er nåverdien lik lånebeløpet.
Kommentarer
Kontroller at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi
rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som skal løpe i fire år med en årlig rentesats på 12 prosent, bruker du
12%/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar årlige
innbetalinger på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for
antall_innbet.
For alle argumentene representeres penger du betaler ut, som innskudd på
sparekonti eller andre uttak, av negative tall, mens penger du får inn, som
utbyttesjekker og andre innskudd, representeres av positive tall.
Hvis du vil ha mer informasjon om økonomiske funksjoner, se NÅVERDIfunksjonen.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse
10 %
Årlig rentesats
1
Periode
3
Antall år i investeringen
8 000 000
Størrelsen på lånet
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Rente betalt for den første månedlige
=ER.AVDRAG(A2/12;A3;A4*12;A5) innbetalingen på et lån med vilkårene
ovenfor (-64814,8)
Rente betalt det første året på et lån
=ER.AVDRAG(A2;1;A4;A5)
med vilkårene ovenfor (-533333)

Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig sats. Antall år pengene
utbetales multipliseres med 12 for å få antall betalinger.

Vis alt

MVARIGHET
Se også
Returnerer den modifiserte Macauleyvarigheten for et verdipapir med en antatt
pålydende verdi på kr 100,00.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
MVARIGHET(betalingsdato;forfallsdato;rente;avkastning;frekvens;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Rente er verdipapirets årlige rente.
Avkastning
Frekvens

er verdipapirets årlige avkastning.
er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,

for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
MVARIGHET feilverdien #VERDI!.
Hvis avkastning < 0 eller hvis rente< 0, returnerer MVARIGHET
feilverdien #NUM!.
Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2, eller 4, returnerer MVARIGHET
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 3, returnerer MVARIGHET feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer MVARIGHET feilverdien
#NUM!.
Modifisert varighet defineres som følger:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6
7

B
Beskrivelse
01.01.2008
Betalingsdato
01.01.2016
Forfallsdato
8%
Rente
9,0 %
Avkastning
2
Frekvens er halvårlig (se ovenfor)
1
Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Den modifiserte varigheten for
=MVARIGHET(A2;A3;A4;A5;A6;A7) obligasjonen med ovenstående

betingelser (5,73567)

Vis alt

MODIR
Se også
Returnerer den modifiserte interne
rentabiliteten for en serie periodiske
kontantstrømmer. MODIR tar hensyn til
både investeringskostnader og
renteinntekter fra reinvestering av
pengebeløp.
Syntaks
MODIR(verdi;kapitalrente;reinvesteringsrente)
Verdi er en matrise eller en referanse til celler som inneholder tall. Disse
tallene representerer en serie innbetalinger (negative verdier) og inntekter
(positive verdier) som foretas regelmessig.
Verdi må inneholde minst én positiv verdi og én negativ verdi for at den
modifiserte interne rentabiliteten skal kunne beregnes. Hvis ikke, returnerer
MODIR feilverdien #DIV/0!.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Kapitalrente er renten du betaler for pengene som brukes i kontantstrømmene.
Reinvesteringsrente er den renten du mottar for kontantstrømmene når du
reinvesterer dem.
Kommentarer
MODIR tolker rekkefølgen av kontantstrømmene ut fra rekkefølgen i
argumentet verdi. Pass derfor på at du setter inn innbetalingene og
inntektene i den rekkefølgen du ønsker, og med riktig fortegn (positive
verdier for penger inn, og negative verdier for penger ut).

Hvis n er lik antall kontantstrømmer i verdi, ksats lik kapitalrente og rsats
lik reinvesteringsrente, blir formelen for MODIR slik:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
-kr 120 000
39 000
30 000
1
21 000
2
37 000
3
46 000
4

B
Beskrivelse
Opprinnelig kostnad
Avkastning første år
Avkastning andre år
Avkastning tredje år
Avkastning fjerde år
Avkastning femte år

5 10,00 %
6 12,00 %
Formel
7
8 =MODIR(A2:A7;
9 A8; A9)
=MODIR(A2:A5;
A8; A9)
=MODIR(A2:A7;
A8; 14 %)

Årlig rentesats for lånet på kr 120 000
Årlig rentesats for det reinvesterte overskuddet
Beskrivelse (resultat)
Investeringens modifiserte rentabilitet etter fem år
(13 %)
Modifisert rentabilitet etter tre år (-5 %)
Femårs modifisert rentabilitet basert på en
reinvesteringsrente på 14 prosent (13 %)

Vis alt

NOMINELL
Se også
Returnerer den nominelle årlige rentefoten
hvis du oppgir effektiv rente og antall
renteperioder per år.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
NOMINELL(effektiv_rente;perioder)
Effektiv_rente er effektiv rentefot.
Perioder er antall renteperioder per år.
Kommentarer
Perioder blir avrundet til et heltall.
Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer NOMINELL feilverdien
#VERDI!.
Hvis effektiv_rente ≤ 0 eller hvis perioder < 1, returnerer NOMINELL
feilverdien #NUM!.
NOMINELL blir beregnet slik:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Data
Beskrivelse
5,3543 %
Effektiv rentefot
1
4
Antall renteperioder per år
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
Nominell rentefot med ovenstående betingelser
=NOMINELL(A2;A3)
(0,0525 eller 5,25 prosent)

Vis alt

PERIODER
Se også
Returnerer antallet perioder for en
investering, basert på periodiske, faste
innbetalinger og en fast rentesats.
Syntaks
PERIODER(rente; betaling; nåverdi; sluttverdi; type)
Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til PERIODER og
mer informasjon om annuitetsfunksjoner, se funksjonen NÅVERDI.
Rente er rentesatsen per periode.
Betaling er innbetalingene som foretas i hver periode, og denne kan ikke
endres i annuitetens løpetid. En betaling består som regel av hovedstol og renter,
og omfatter ikke gebyrer, skatter og avgifter.
Pv er nåverdien, eller det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger
er verdt i dag.
Sluttverdi er den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at
den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det
satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).
Type er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0 eller utelatt I slutten av perioden
1
I begynnelsen av perioden
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

12 %
Årlig rentesats
-100
Innbetaling som foretas i hver periode
-1 000
Nåverdi
Fremtidig verdi
1 10 000
Innbetaling forfaller i begynnelsen av perioden (se
2 1
ovenfor)
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
5 =PERIODER(A2/12; Perioder for investeringen med ovenstående
A3; A4; A5; 1)
betingelser (60)
6
Perioder for investeringen med ovenstående
=PERIODER(A2/12;
betingelser, men innbetalinger foretas i begynnelsen av
A3; A4; A5)
perioden (60)
=PERIODER(A2/12; Perioder for investeringen med ovenstående
A3; A4)
betingelser, men med en fremtidig verdi på 0 (-9,578)

Vis alt

NNV
Se også
Returnerer netto nåverdi for en investering
basert på en rekke periodiske
kontantstrømmer og en diskontosats. Netto
nåverdi av en investering er dagens verdi
av en serie fremtidige innbetalinger
(negative verdier) og inntekter (positive verdier).
Syntaks
NNV(rente; verdi1; verdi2;...)
Rente er diskontosatsen i hele perioden.
Verdi1; verdi2;...
inntekter.

er fra 1 til 29 argumenter som representerer innbetalinger og

Verdi1; verdi2;... må være like langt fra hverandre i tid, og finne sted i
slutten av hver periode.
NNV bruker rekkefølgen på argumentene verdi1; verdi2;... til å tolke
rekkefølgen av kontantstrømmer. Pass på at du setter inn innbetalingene og
inntektene i riktig rekkefølge.
Argumenter i form av tall, tomme celler, logiske verdier eller tekst som
representerer tall, telles med, mens feilverdier eller tekst som ikke kan
konverteres til tall, blir oversett.
Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare tallene i matrisen
eller referansen tatt med. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller
feilverdier i matrisen eller referansen blir oversett.
Kommentarer
Investeringene som beregnes med funksjonen NNV, begynner en periode
før datoen til kontantstrømmen i verdi1, og slutter med den siste
kontantstrømmen på listen. Beregningene av NNV er basert på fremtidige

kontantstrømmer. Hvis den første kontantstrømmen skjer i begynnelsen av
perioden, må den første verdien legges til resultatet av NNV, og er ikke
inkludert i verdiargumentene. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se
eksemplene nedenfor.
Hvis n er lik antallet kontantstrømmer i listen verdi, blir formelen for NNV
slik:

NNV ligner på funksjonen NÅVERDI (nåverdi). Hovedforskjellen mellom
NÅVERDI og NNV er at NÅVERDI tillater at kontantstrømmene begynner
enten i slutten av perioden eller i begynnelsen av perioden. Til forskjell fra
de variable kontantstrømmene i NNV, må kontantstrømmene i NÅVERDI
være konstante gjennom hele investeringsperioden. Hvis du vil ha mer
informasjon om annuiteter og finansielle funksjoner, se funksjonen
NÅVERDI.
NNV er også beslektet med funksjonen IR (intern rentabilitet). IR er lik
rente der NNV er lik 0: NNV(IR(...);...)=0.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
10 %
Årlig diskontosats
-10 000
Opprinnelig investeringskostnad ett år fra i dag
3 000
Avkastning det første året
4 200
Avkastning det andre året
6 800
Avkastning det tredje året
Formel
Beskrivelse (resultat)
=NNV(A2; A3; A4; A5; A6) Netto nåverdi av investeringen (1 188,44)

I eksemplet over tar du med de første kr 10 000 du betaler inn som ett av
argumentene av typen verdi, fordi innbetalingen skjer i slutten av første periode.
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Data
8%
1
2
3
4
5
6
7
8

-40 000
8 000
9 200
10 000
12 000
14 500
Formel
=NNV(A2;
A4:A8)+A3
=NNV(A2;
A4:A8;
-9000)+A3

B
Beskrivelse
Årlig diskontosats, som kan representere inflasjonsrenten
eller rentesatsen på en konkurrerende investering.
Opprinnelig investeringskostnad
Avkastning det første året
Avkastning det andre året
Avkastning det tredje året
Avkastning det fjerde året
Avkastning det femte året
Beskrivelse (resultat)
Netto nåverdi av investeringen (1 922,06)
Netto nåverdi av investeringen, med et tap på 9 000 i det
sjette året (-3 749,47)

I eksemplet over skal du ikke ta med de første kr 40 000 du betaler inn, som ett
av verdiargumentene, fordi innbetalingen skjer i begynnelsen av den første
perioden.

Vis alt

AVVIKFP.PRIS
Se også
Returnerer prisen per pålydende kr 100,00
for et verdipapir som en odde (kort eller
lang) første periode.
Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig
og returnerer feilen #NAVN?, må du
installere og laste inn tillegget Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVVIKFP.PRIS(betalingsdato;forfallsdato;utstedt_dato;første_forfallsdato;rente
Viktig! Datoer bør angis ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av
andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008,5,23) for den 23.
dagen i mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer angis som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Utstedt_dato

er verdipapirets utstedelsesdato.

Første_forfallsdato
serienummer.

er verdipapirets første renteinnbetalingsdato, uttrykt som et

Rente er verdipapirets rente.
Avkastning

er verdipapirets årlige avkastning.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som sekvensielle serienumre, slik at de kan
brukes i beregninger. 1. januar 1900 er som standard serienummer 1, og 1.
januar 2008 er serienummer 39448, ettersom det er 39 448 dager etter 1.
januar 1900. I Microsoft Excel for Macintosh brukes et annet datosystem
som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 01.01.08, og blir kjøpt av en oppkjøper
et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 01.01.08, betalingsdatoen vil
være 01.07.08, og forfallsdatoen vil være 01.01.38, som er 30 år etter
utstedelsesdatoen 01.01.08.
Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato, første_forfallsdato og basis blir
avrundet til heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato eller første_forfallsdato ikke
er en gyldig dato, returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0 eller avkastning < 0, returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien
#NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKFP.PRIS feilverdien

#NUM!.
Følgende datobetingelser må tilfredsstilles, ellers returnerer
AVVIKFP.PRIS feilverdien #NUM!:
forfallsdato > første_forfallsdato > betalingsdato > utstedt_dato
AVVIKFP.PRIS beregnes på følgende måte:
Odde kort første forfallsdato:

der:
A = antall dager fra begynnelsen av renteperioden til betalingsdatoen
(påløpte dager).
DSC = antall dager fra betalingsdatoen til neste forfallsdato.
DFC = antall dager fra begynnelsen av odde første forfallsdato til første
forfallsdato.
E = antall dager i renteperioden.
N = antall renteinnbetalinger mellom betalingsdatoen og innløsningsdatoen.
(Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)
Odde lang første forfallsdato:

der:
Ai = antall dager fra begynnelsen av i., eller siste, kvasirenteinnbetalingsperiode i en avvikende periode.
DCi = antall dager fra datert dato (eller utstedelsesdato) til første
renteinnbetaling (i = 1) eller antall dager i kvasi- renteinnbetalingen (i =
2,..., i = NC).
DSC = antall dager fra betalingsdato til neste avdragsdato.
E = antall dager i renteinnbetalingsperioden.
N = antall renteinnbetalinger mellom den første ekte
renteinnbetalingsdatoen og innløsningsdatoen. (Hvis dette tallet inneholder
en brøk, rundes det av til neste hele tall.)
NC = antall kvasi-renteinnbetalingsperioder som passer inn i avvikende
periode. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele
tall.)
NLi = normal lengde i dager for full i., eller siste kvasi-

renteinnbetalingsperioder i en avvikende periode.
Nq = antall hele kvasi renteinnbetalingsperioder mellom betalingsdato og
første renteinnbetaling.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
11.11.08
01.03.21
15.10.08
01.03.09
1 7,85%
2 6,25%
3 100

B
Beskrivelse
(Resultat)
Betalingsdato
Forfallsdato
Utstedelsesdato
Første forfall
Avdrag i prosent
Prosent avkastning
Innløsningsverdi

Halvårlige
innbetalinger (se
ovenfor)
Faktisk/faktisk basis
(se ovenfor)
Beskrivelse
Formel
(Resultat)
Prisen per pålydende
kr 100,00 for et
verdipapir som har en
odde (kort eller lang)
=AVVIKFP.PRIS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10)
første periode for
obligasjonen med
betingelsene over
(113,5977)

4
2
5
6
7 1
8
9
10

Vis alt

AVVIKFP.AVKASTNING
Se også
Returnerer avkastningen av et verdipapir
som har en odde (kort eller lang) første
periode.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVVIKFP.AVKASTNING(betalingsdato;forfallsdato;utstedt_dato;første_forfallsdato
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Utstedt_dato

er verdipapirets utstedelsesdato.

Første_forfallsdato
serienummer.

er verdipapirets første renteinnbetalingsdato, uttrykt som et

Rente er verdipapirets rente.
Pris

er verdipapirets pris.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato, første_forfallsdato og basis blir
avrundet til heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato eller første_forfallsdato ikke
er et gyldig datoserienummer, returnerer AVVIKFP.AVKASTNING
feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0 eller hvis pris ≤ 0, returnerer AVVIKFP.AVKASTNING
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKFP.AVKASTNING

feilverdien #NUM!.
Den følgende datobetingelsen må tilfredsstilles, ellers returnerer
AVVIKFP.AVKASTNING feilverdien #NUM!:
forfallsdato > første_forfallsdato > betalingsdato > utstedt_dato
Excel bruker gjentakelsesteknikk for å beregne AVVIKFP.AVKASTNING.
Denne funksjonen bruker Newton-metoden, basert på formelen i
funksjonen AVVIKFP.PRIS. Avkastningen blir endret gjennom 100
gjentakelser inntil den tilnærmede prisen med den angitte avkastningen
ligger nær prisen. Se AVVIKFP.PRIS for formelen
AVVIKFP.AVKASTNING bruker.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
(resultat)

11.11.2008
01.03.2021
15.10.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Betalingsdato
Forfallsdato
Utstedelsesdato
Første
01.03.2009
renteinnbetalingsdato
5,75 %
Rente
84,50
Pris
100
Innløsningsverdi
Frekvens er halvårlig
2
(se ovenfor)
30/360 basis (se
0
ovenfor)
Beskrivelse
Formel
(resultat)
Avkastning av et
verdipapir som har
en odde (kort eller
lang) første periode,
=AVVIKFP.AVKASTNING(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10) for obligasjonen med
ovenstående
betingelser
(0,077245542 eller
7,72 %)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Vis alt

AVVIKSP.PRIS
Se også
Returnerer prisen per pålydende kr 100,00
for et verdipapir som har en odde (kort
eller lang) siste rentebærende periode.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVVIKSP.PRIS(betalingsdato; forfallsdato; siste_forfallsdato; rente;
avkastning; innløsningsverdi; frekvens; basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Siste_forfallsdato
serienummer.

er verdipapirets siste renteinnbetalingsdato, uttrykt som et

Rente er verdipapirets rente.

Avkastning

er verdipapirets årlige avkastning.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, siste_forfallsdato og basis blir avrundet til
heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato, eller siste_forfallsdato ikke er et gyldig
datoserienummer, returnerer AVVIKSP.PRIS feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, returnerer AVVIKSP.PRIS
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKSP.PRIS feilverdien
#NUM!.
Den følgende datobetingelsen må tilfredsstilles, ellers returnerer
AVVIKSP.PRIS feilverdien #NUM!:

forfallsdato > betalingsdato > siste_forfallsdato
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
07.02.2008
15.06.2008
15.10.2007
1 3,75 %
2 4,05 %
3 kr 100,00
4 2
5
6 0
7

Formel

B
Beskrivelse (resultat)
Betalingsdato
Forfallsdato
Siste rentedato
Rente
Avkastning
Innløsningsverdi
Frekvens er halvårlig (se
ovenfor)
30/360 basis (se ovenfor)
Beskrivelse (resultat)

8
9

Prisen per pålydende kr
100,00 for et verdipapir
som har en odde (kort eller
=AVVIKSP.PRIS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9) lang) siste rentebærende
periode, for en obligasjon
med ovenstående
betingelser (99,87829)

Vis alt

AVVIKSP.AVKASTNING
Se også
Returnerer avkastningen av et verdipapir
som har en odde (kort eller lang) siste
periode.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVVIKSP.AVKASTNING(betalingsdato;forfallsdato;siste_forfallsdato;rente;
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Siste_forfallsdato
serienummer.

er verdipapirets siste renteinnbetalingsdato, uttrykt som et

Rente er verdipapirets rente.

Pris

er verdipapirets pris.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, siste_forfallsdato og basis blir avrundet til
heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato eller siste_forfallsdato ikke er et gyldig
datoserienummer, returnerer AVVIKSP.AVKASTNING feilverdien
#VERDI!.
Hvis rente < 0 eller hvis pris ≤ 0, returnerer AVVIKSP.AVKASTNING
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKSP.AVKASTNING
feilverdien #NUM!.
Den følgende datobetingelsen må tilfredsstilles, ellers returnerer

AVVIKSP.AVKASTNING feilverdien #NUM!:
forfallsdato > betalingsdato > siste_forfallsdato
AVVIKSP.AVKASTNING blir beregnet slik:

der:
Ai = antall påløpte dager for i. kvasi rentebærende periode innen den
avvikende perioden, talt forover fra den siste rentedatoen før
innløsningsverdi.
DCi = antall dager talt i hver i. kvasi rentebærende periode definert av
lengden på den faktiske rentebærende perioden.
NC = antall kvasi rentebærende perioder som kan være i en avvikende
periode. Hvis dette tallet inneholder en brøk, blir det forhøyet til neste
heltall.
NLi = normal lengde i dager av den i. kvasi rentebærende perioden innen
den avvikende rentebærende perioden.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
Beskrivelse
20.04.2008
Betalingsdato
15.06.2008
Forfallsdato
24.12.2007
Siste rentedato
3,75 %
Rente
kr 99,875
Pris
kr 100,00
Innløsningsverdi
Frekvens er
2
halvårlig (se
ovenfor)
30/360 basis (se
0
ovenfor)
Beskrivelse
Formel
(resultat)
Avkastning av et
verdipapir som
har en odde (kort
eller lang) siste
=AVVIKSP.AVKASTNING(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9) periode, for
obligasjonen
med ovenstående
betingelser

(0,045192)

Vis alt

AVDRAG
Se også
Returnerer den periodiske
totalinnbetalingen for en annuitet basert på
faste innbetalinger og en fast rentesats.
Syntaks
AVDRAG(rente; antall_innbet; nåverdi; sluttverdi; type)
Du finner en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til AVDRAG under
funksjonen NÅVERDI.
Rente er rentesatsen per periode.
Antall_innbet er det totale antallet innbetalinger i en annuitet.
Nåverdi er det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verdt i
dag.
Sluttverdi er den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at
den siste betalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt
lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).
Type er lik tallet 0 eller 1 og indikerer når betalingene forfaller.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0 eller utelatt I slutten av perioden
1
I begynnelsen av perioden
Kommentarer
Innbetalingen som returneres av AVDRAG, omfatter hovedstol og renter,
men ikke skatt, ekstra innbetalinger, gebyrer eller avgifter som kan være
knyttet til annuiteter.
Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker når du angir

rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som løper over fire år med 12 % rente pro anno, setter du inn du 12 % /12
for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang
per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.
Tips!
Du kan finne det totale innbetalte beløpet i annuitetsperioden ved å multiplisere
den verdien AVDRAG returnerer, med antall_innbet.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
8%
10
1 10 000

B
Beskrivelse
Årlig rentesats
Antall måneder med innbetalinger
Lånebeløp

2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3 =AVDRAG(A2/12; Månedlige innbetalinger for et lån med ovenstående
betingelser (-1 037,03)
4 A3; A4)
Månedlige innbetalinger for et lån med ovenstående
=AVDRAG(A2/12;
betingelser, men innbetalinger foretas i begynnelsen av
A3; A4; 0; 1)
måneden (-1 030,16)
Eksempel 2
Du kan bruke AVDRAG til å beregne innbetalinger for andre annuiteter enn lån.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1 6%
2 18
3 50 000
Formel

B
Beskrivelse
Årlig rentesats
Antall år du skal spare
Beløpet du vil spare i løpet av 18 år
Beskrivelse (resultat)

4 =AVDRAG(A2/12;
A3*12; 0; A4)

Beløpet du må spare hver måned for å ha 50 000
etter 18 år (-129,08)

Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig rentesats. Antall år pengene
betales inn, multipliseres med 12 for å få antall innbetalinger.

Vis alt

AMORT
Se også
Returnerer innbetalingene på en hovedstol
over en gitt periode for en investering som
er basert på periodiske, faste innbetalinger
og en fast rentesats.
Syntaks
AMORT(rente; periode; antall_innbet; nåverdi; sluttverdi; type)
Du finner en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til AMORT under
NÅVERDI.
Rente er rentesatsen per periode.
Periode angir perioden, og må være i området fra 1 til antall_innbet.
Antall_innbet er det totale antallet innbetalinger i en annuitet.
Nåverdi er det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verdt i
dag.
Sluttverdi er den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at
den siste betalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt
lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).
Type er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0 eller utelatt I slutten av perioden
1
I begynnelsen av perioden
Kommentarer
Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi rente

og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper
over fire år med 12 % rente pro anno, bruker du 12%/12 for rente og 4*12 for
antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet,
bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10 %
1
2
2
2 000
3
Formel
4
=AMORT(A2/12; 1;
A3*12; A4)

B
Beskrivelse (resultat)
Årlig rentesats
Antall år lånet løper
Lånebeløp
Beskrivelse (resultat)
Innbetaling på hovedstol for den første måneden
av lånet (-75,62)

Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig rentesats. Antall år pengene

betales inn, multipliseres med 12 for å få antall innbetalinger.
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
8%
1
10
2
200 000
3
Formel
4
=AMORT(A2; A3;
10; A4)

B
Beskrivelse (resultat)
Årlig rentesats
Antall år lånet løper
Lånebeløp
Beskrivelse (resultat)
Innbetaling i det siste året av et lån med ovenstående
betingelser (-27 598,05)

Vis alt

PRIS
Se også
Returnerer prisen per pålydende kr 100 for
et verdipapir som gir periodisk avkastning.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
PRIS(betalingsdato;forfallsdato;rente;avkastning;innløsningsverdi;frekvens;
basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Rente er verdipapirets årlige rente.
Avkastning

er verdipapirets årlige avkastning.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PRIS
feilverdien #VERDI!.
Hvis avkastning < 0 eller hvis rente < 0, vil PRIS returnere feilverdien
#NUM!.
Hvis innløsningsverdi ≤ 0, vil PRIS returnere feilverdien #NUM!.
Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil PRIS
returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil PRIS returnere feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil PRIS returnere feilverdien #NUM!.
PRIS beregnes slik:

der:
DSC = antall dager fra betalingsdato til neste avdragsdato.
E = antall dager i den rentebærende perioden endelig betalingsdato forfaller.
N = antall renteinnbetalinger som kan betales mellom betalingsdato og
innløsningsdato.
A = antall dager fra begynnelsen av avdragsperioden til siste betalingsdato.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

15.02.2008
15.11.2017
5,75 %
6,50 %
kr 100,00
2
0

B
Beskrivelse

Betalingsdato
Forfallsdato
Halvårlig rente
Avkastning
Innløsningsverdi
Frekvens er halvårlig (se ovenfor)
30/360 basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Obligasjonsprisen for obligasjonen med
=PRIS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)
ovenstående betingelser (94,63436)

Vis alt

PRIS.DISKONTERT
Se også
Returnerer prisen per pålydende kr 100 for
et diskontert verdipapir.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
PRIS.DISKONTERT(betalingsdato;forfallsdato;diskonto;innløsningsverdi;
basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato
Diskonto

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

er verdipapirets diskontosats.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
PRIS.DISKONTERT feilverdien #VERDI!.
Hvis diskonto ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, vil PRIS.DISKONTERT
returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil PRIS.DISKONTERT returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil PRIS.DISKONTERT returnere
feilverdien #NUM!.
PRIS.DISKONTERT beregnes slik:

der:
B = antall dager i året, avhengig av årsbasis.
DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
16.02.2008
Betalingsdato
01.03.2008
Forfallsdato
5,25 %
Diskontosats, prosent
kr 100,00
Innløsningsverdi
2
Faktisk/360 basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Obligasjonsprisen for
=PRIS.DISKONTERT(A2;A3;A4;A5;A6) obligasjonen med ovenstående
betingelser (99,79583)

Vis alt

PRIS.FORFALL
Se også
Returnerer prisen per pålydende kr 100 av
et verdipapir som betaler rente ved forfall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
PRIS.FORFALL(betalingsdato;forfallsdato;utstedt_dato;rente;avkastning;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Utstedt_dato

er verdipapirets utstedelsesdato, uttrykt som et serienummer.

Rente er verdipapirets rente ved utstedelsesdato.
Avkastning
Basis

er verdipapirets årlige avkastning.

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 (null) eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato eller utstedelsesdato ikke er en gyldig dato,
vil PRIS.FORFALL returnere feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, vil PRIS.FORFALL returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil PRIS.FORFALL returnere feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil PRIS.FORFALL returnere feilverdien
#NUM!.
PRIS.FORFALL beregnes slik:

der:
B = antall dager i året, avhengig av årsbasis.

DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.
DIM = antall dager fra utstedelse til forfallsdato.
A = antall dager fra utstedt_dato til betalingsdato.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6

15.02.2008
13.04.2008
11.11.2007
6,1 %
6,1 %
0
Formel

B
Beskrivelse
Betalingsdato
Forfallsdato
Utstedelsesdato
Halvårlig rente
Avkastning
30/360 basis (se ovenfor)
Beskrivelse (resultat)

7

Prisen på obligasjonen med
=PRIS.FORFALL(A2;A3;A4;A5;A6;A7) ovenstående betingelser
(99,98449888)

Vis alt

NÅVERDI
Se også
Returnerer nåverdien av en investering.
Nåverdien er det samlede beløpet som en
serie fremtidige innbetalinger er verdt i
dag. Hvis du for eksempel låner penger,
utgjør lånebeløpet nåverdien for
långiveren.
Syntaks
NÅVERDI(rente; antall_innbet; innbetaling; sluttverdi; type)
Rente er rentesatsen per periode. Hvis du for eksempel får et billån til en
rentesats lik 10 % pro anno og foretar månedlige innbetalinger, vil rentesatsen
per måned være lik 10%/12 eller 0,83 %. Du kan altså sette inn 10%/12, 0,83 %
eller 0,0083 for argumentet rente i formelen.
Antall_innbet er det totale antallet innbetalinger i en annuitet. Hvis du for
eksempel tar opp et billån over fire år og foretar månedlige innbetalinger, består
lånet ditt av 4*12 (eller 48) innbetalinger. Du kan altså sette inn 48 i formelen
som argumentet antall_innbet.
Innbetaling er innbetalingen som foretas i hver periode, og kan ikke endres i
annuitetens løpetid. Normalt vil innbetaling omfatte hovedstol og renter, men
ikke skatt, gebyrer eller avgifter. Hvis du for eksempel får et billån på kr 10.000
over fire år til 12 % rente, vil de månedlige innbetalingene være kr 263,33. Du
kan altså sette inn -263,33 for argumentet innbetaling i formelen. Hvis
innbetaling utelates, må du inkludere argumentet sluttverdi.
Sluttverdi er den fremtidige verdien, eller pengebeløpet du vil oppnå etter at
den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det
satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0). Hvis du for
eksempel vil spare kr 50.000 for å kunne betale for et bestemt prosjekt om 18 år,
er kr 50.000 den fremtidige verdien. Du kan deretter anslå en forsiktig rentesats

og finne ut hvor mye du må spare hver måned. Hvis sluttverdi utelates, må du
inkludere argumentet innbetaling.
Type er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0 eller utelatt I slutten av perioden
1
I begynnelsen av perioden
Kommentarer
Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi
rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån
som løper over fire år med 12 % rente pro anno, bruker du 12%/12 for rente
og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på
det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.
Følgende funksjoner gjelder annuiteter:
SAMLET.RENTE
AMORT
SAMLET.HOVEDSTOL NÅVERDI
SLUTTVERDI
RENTE
SVPLAN
XIR
RAVDRAG
XNNV
AVDRAG
En annuitet er en serie faste innbetalinger over en sammenhengende
periode. Et billån eller et pantelån er eksempler på en annuitet. Hvis du vil
ha mer informasjon om dette, se beskrivelsen av de enkelte
annuitetsfunksjonene.
For annuitetsfunksjonene blir penger du betaler ut, for eksempel innskudd
på sparekonti, angitt med negative tall, og penger du får inn, som sjekker
med utbytte, blir angitt med positive tall. Et innskudd på kr 1000 i en bank
vil for eksempel representeres av argumentet -1000 hvis det er du som er
innskyteren, og av argumentet 1000 hvis det er du som er banken.
Microsoft Excel leter etter en løsning for ett økonomisk argument ved hjelp
av andre argumenter. Hvis rente ikke er lik 0, er:

Hvis rente er lik 0, er:
(innbetaling * antall_innbet) + nåverdi + sluttverdi = 0
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
500
1
2 8%
3 20
4
Formel
=NÅVERDI(A3/12;
12*A4; A2; ; 0)

B
Beskrivelse
Beløpet som betales inn fra en forsikringsannuitet
på slutten av hver måned
Rentesatsen for beløpet som betales inn
Antall år beløpet betales inn
Beskrivelse (resultat)
Nåverdien for en annuitet med ovenstående
betingelser (-59 777,15).

Resultatet er negativt fordi det for deg representerer penger du betaler ut, en
utgående kontantstrøm. Hvis du må betale (60 000) for annuiteten, vil du se at
dette ikke er en god investering fordi nåverdien av annuiteten (59 777,15) er
mindre enn det du må betale for annuiteten.
Obs! Rentesatsen deles på 12 for å få en månedlig rentesats. Antall år pengene
betales inn, multipliseres med 12 for å få antall innbetalinger.

Vis alt

RENTE
Se også
Returnerer rentesatsen per periode for en
annuitet. RENTE beregnes ved gjentakelse
(iterasjon), og kan ha null eller flere
løsninger. Hvis de suksessive resultatene
av RENTE ikke sammenfaller innenfor en
margin på 0,0000001 etter 20 gjentakelser, returnerer RENTE feilverdien
#NUM!.
Syntaks
RENTE(antall_innbet; innbetaling; nåverdi; sluttverdi; type; antatt)
Under funksjonen NÅVERDI finner du en mer utfyllende beskrivelse av
argumentene antall_innbet, innbetaling, nåverdi, sluttverdi og type.
Antall_innbet er det totale antallet innbetalinger i en annuitet.
Innbetaling er innbetalingen som foretas i hver periode. Denne kan ikke endres
i annuitetens løpetid. Som oftest består innbetaling av hovedstol og renter, men
ikke skatt, gebyrer eller avgifter. Hvis innbetaling utelates, må du inkludere
argumentet sluttverdi.
Nåverdi er det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verdt i
dag.
Sluttverdi er den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at
den siste innbetalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det
satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).
Type er lik tallet 0 eller 1, og indikerer når betalingen forfaller.
Sett type lik Hvis innbetalingene forfaller
0 eller utelatt I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Antatt er ditt anslag om hva renten vil bli.
Hvis du utelater antatt, blir den satt lik 10 %.
Hvis resultatene av gjentakelsen i funksjonen RENTE ikke sammenfaller,
kan du prøve andre verdier av antatt. Gjentakelsen i RENTE vil normalt
sammenfalle hvis antatt er mellom 0 og 1.
Kommentarer
Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker for å angi anslag
og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper
over fire år med 12 % rente pro anno, setter du inn 12%/12 for anslag og 4*12
for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene én gang per år på det samme
lånet, setter du inn 12 % for anslag og 4 for antall_innbet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data
4
1 -200
2 8 000
Formel
3
4 =RENTE(A2*12;
A3; A4)
=RENTE(A2*12;
A3; A4)*12

B
Beskrivelse
Antall år lånet løper
Månedlig innbetaling
Lånebeløp
Beskrivelse (resultat)
Månedlig rente for lånet med de ovenstående
betingelsene (1 %)
Årlig rente for lånet med de ovenstående betingelsene
(0,09241767 eller 9,24 %)

Obs! Antall år lånet løper multipliseres med 12 for å få antall måneder.

Vis alt

MOTTATT.AVKAST
Se også
Returnerer summen som mottas ved
forfallsdato for et fullinvestert verdipapir.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
MOTTATT.AVKAST(betalingsdato;forfallsdato;investering;diskonto;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato
Investering
Diskonto
Basis

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.
er summen som er investert i verdipapiret.

er verdipapirets diskontosats.

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, vil
MOTTATT.AVKAST returnere feilverdien #VERDI!.
Hvis investering ≤ 0 eller hvis diskonto ≤ 0, vil MOTTATT.AVKAST
returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil MOTTATT.AVKAST returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil MOTTATT.AVKAST returnere
feilverdien #NUM!.
MOTTATT.AVKAST beregnes slik:

der:
B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.
DIM = antall dager fra utstedelse til forfallsdato.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
15.02.2008
Betalingsdato (utstedelse)
15.05.2008
Forfallsdato
1 000 000
Investering
5,75 %
Diskontosats, prosent
2
Faktisk/360 basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Totalsummen som skal mottas
ved forfallsdato, for obligasjonen
=MOTTATT.AVKAST(A2;A3;A4;A5;A6)
med ovenstående betingelser
(1 014 584,654)

Vis alt

LINAVS
Se også
Returnerer den lineære avskrivningen for
et aktivum i én periode.
Syntaks
LINAVS(kostnad; restverdi; levetid)
Kostnad

er den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

Restverdi er verdien ved slutten av avskrivningen.
Levetid er antall perioder et aktivum avskrives over (ofte kalt aktivumets
økonomiske levetid).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

1 30 000
Kostnad
2 7 500
Restverdi
3 10
Levetid
4
Formel
Beskrivelse (resultat)
=LINAVS(A2; A3; A4) Avskrivningsbeløpet for hvert år (2 250)

Vis alt

ÅRSAVS
Se også
Returnerer årsavskrivningen for et
aktivum i en angitt periode.
Syntaks
ÅRSAVS(kostnad; restverdi; levetid;
periode)
Kostnad

er den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

Restverdi er verdien ved slutten av avskrivningen.
Levetid er antall perioder et aktivum avskrives over (ofte kalt aktivumets
økonomiske levetid).
Periode er perioden, og må oppgis i samme enhet som levetid.
Kommentarer
ÅRSAVS beregnes som følger:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
30 000
Opprinnelig kostnad
7 500
Restverdi
10
Levetid i år
Formel
Beskrivelse (resultat)
=ÅRSAVS(A2;A3;A4;1) Avskrivningen for det første året (4 090,91)
=ÅRSAVS(A2;A3;A4;10) Avskrivningen for det tiende året (409,09)

Vis alt

TBILLEKV
Se også
Returnerer den obligasjonsekvivalente
avkastningen for en statsobligasjon.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
TBILLEKV(betalingsdato;forfallsdato;diskonto)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato
er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.
Forfallsdato er statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen
statsobligasjonen utløper.
Diskonto

er statsobligasjonens diskontosats.

Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan

brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
TBILLEKV feilverdien #VERDI!.
Hvis diskonto ≤ 0, returnerer TBILLEKV feilverdien #NUM!
Hvis betalingsdato > forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år
etter betalingsdato, returnerer TBILLEKV feilverdien #NUM!
TBILLEKV beregnes som TBILLEKV = (365 x rente)/(360-(rente x
DSM)), der DSM er antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato
beregnet i henhold til et 360 dagers år.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

31.03.2008
Betalingsdato
1 01.06.2008
Forfallsdato
2 9,14 %
Diskontosats, prosent
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
Den obligasjonsekvivalente avkastningen for
=TBILLEKV(A2;A3;A4) statsobligasjonen med ovenstående betingelser
(0,094151 eller 9,42 %)
Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Vis alt

TBILLPRIS
Se også
Returnerer prisen per pålydende kr 100 for
en statsobligasjon.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
TBILLPRIS(betalingsdato;forfallsdato;diskonto)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato
er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.
Forfallsdato er statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen
statsobligasjonen utløper.
Diskonto

er statsobligasjonens diskontosats.

Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan

brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, vil TBILLPRIS
returnere feilverdien #VERDI!.
Hvis diskonto ≤ 0, vil TBILLPRIS returnere feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato > forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år
etter betalingsdato, vil TBILLPRIS returnere feilverdien #NUM!.
TBILLPRIS beregnes slik:

der:
DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato, unntatt eventuelle
forfallsdatoer som er mer enn ett kalenderår etter betalingsdatoen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Data
Beskrivelse
31.03.2008
Betalingsdato
1
01.06.2008
Forfallsdato
2
9%
Diskontosats, prosent
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
Prisen på statsobligasjonen med ovenstående
=TBILLPRIS(A2;A3;A4)
betingelser (98,45)

Vis alt

TBILLAVKASTNING
Se også
Returnerer avkastningen til en
statsobligasjon.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
TBILLAVKASTNING(betalingsdato;forfallsdato;pris)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato
er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.
Forfallsdato er statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen
statsobligasjonen utløper.
Pris

er statsobligasjonens pris per pålydende kr 100.

Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan

brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
TBILLAVKASTNING feilverdien #VERDI!.
Hvis pris ≤ 0, vil TBILLAVKASTNING returnere feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år
etter betalingsdato, vil TBILLAVKASTNING returnere feilverdien
#NUM!.
TBILLAVKASTNING beregnes slik:

der:
DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato, unntatt eventuelle
forfallsdatoer som er mer enn ett kalenderår etter betalingsdatoen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

31.03.2008
Betalingsdato
1 01.06.2008
Forfallsdato
2 98,45
Pris per pålydende kr 100
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
Avkastningen til statsobligasjonen med
=TBILLAVKASTNING(A2;A3;A4) ovenstående betingelser (0,091417 eller
9,1417 prosent)

Vis alt

VERDIAVS
Se også
Returnerer avskrivningen for et aktivum
for en angitt periode, medregnet
delperioder, ved hjelp av dobbel degressiv
avskrivning eller en annen metode du
angir. VERDIAVS står for den variable
verdiforringelsen.
Syntaks
VERDIAVS(kostnad;restverdi;levetid;start_periode;slutt_periode;faktor;skift)
Kostnad

er den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

Restverdi er verdien ved slutten av avskrivningen.
Levetid er antall perioder et aktivum avskrives over (ofte kalt aktivumets
økonomiske levetid).
Start_periode er startperioden du vil beregne avskrivningen fra, med samme
enheter som levetid.
Slutt_periode er sluttperioden du vil beregne avskrivningen til, med samme
enheter som levetid.
Faktor er satsen verdien avskrives med. Settes til 2 (dobbel degressiv
avskrivning) hvis argumentet utelates. Bytt faktor hvis du ikke vil bruke dobbel
degressiv avskrivningsmetode. Hvis du vil ha en beskrivelse av dobbel degressiv
avskrivning, se DEGRAVS.
Skift er en logisk verdi som angir om du skal bytte til lineær avskriving når
avskrivingen er større enn verdiforringelsen.
Hvis skift er SANN, bytter ikke Microsoft Excel til lineær verdiavskrivning
selv når avskrivningen er større enn verdiforringelsen.

Hvis skift er USANN eller utelatt, skifter Excel til lineær avskriving når
avskrivingen er større enn verdiforringelsen.
Alle argumenter, unntatt skift, må være positive tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

2 400
Opprinnelig kostnad
300
Restverdi
10
Levetid i år
Formel
Beskrivelse (resultat)
=VERDIAVS(A2;
Avskrivning første dag. Faktoren settes automatisk til 2
A3; A4*365; 0;
(1,32)
1)
1 =VERDIAVS(A2; Avskrivning første måned (40,00)

A3; A4*12; 0; 1)
2 =VERDIAVS(A2;
Avskrivning første år (480,00)
3 A3; A4; 0; 1)
4 =VERDIAVS(A2;
A3; A4*12; 6;
Avskrivning mellom sjette og attende måned (396,31)
18)
=VERDIAVS(A2; Avskrivning mellom sjette og attende måned med en
A3; A4*12; 6; 18; faktor på 1,5 i stedet for dobbel degressiv avskrivning
1,5)
(311,81)
Avskrivning for det første skatteåret du eier aktivumet.
=VERDIAVS(A2;
Det antas at skattelovgivningen begrenser deg til en
A3; A4; 0; 0,875;
avskrivning på 150 % av verdiforringelsen. Aktivumet ble
1,5)
kjøpt i midten av første kvartal i skatteåret. (315,00)
Obs! Resultatene er avrundet til to desimaler.

Vis alt

XIR
Se også
Returnerer internrenten for en serie
kontantstrømmer som ikke nødvendigvis
er periodiske. Hvis du vil beregne
internrenten for en serie periodiske
kontantstrømmer, bruker du funksjonen
IR.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
XIR(verdier;datoer;anslag)
Verdier er en serie kontantstrømmer som tilsvarer en innbetalingsplan i datoer.
Den første innbetalingen er valgfri, og tilsvarer en kostnad eller innbetaling som
skjer i begynnelsen av investeringen. Hvis den første verdien er en kostnad eller
innbetaling, må den være en negativ verdi. Alle påfølgende innbetalinger blir
diskontert basert på et 365 dagers år. Verdiserien må inneholde minst én positiv
og én negativ verdi.
Datoer er en betalingsdatoplan som korresponderer med
kontantstrømbetalingene. Den første betalingsdatoen indikerer begynnelsen av
betalingsplanen. Alle andre datoer må komme senere enn denne, men kan
komme i hvilken som helst rekkefølge. Datoer bør legges inn ved hjelp av
DATO-funksjonen eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for

eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis
datoer blir skrevet inn som tekst.
Anslag

er et tall du antok er i nærheten av resultatet av XIR.

Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Tall i datoer blir avrundet til heltall.
XIR forventer minst én positiv kontantstrøm og én negativ kontantstrøm,
ellers vil XIR returnere feilverdien #NUM!.
Hvis et tall i datoer ikke er en gyldig dato, vil XIR returnere feilverdien
#VERDI!.
Hvis et tall i datoer kommer før startdatoen, vil XIR returnere feilverdien
#NUM!.
Hvis verdier og datoer inneholder et annet antall verdier, vil XIR returnere
feilverdien #NUM!.
I de fleste tilfeller trenger du ikke angi en antakelse for XIR-beregningen.
Hvis utelatt, antas det at anslag er 0,1 (10 %).
XIR er relatert til XNNV, funksjonen for netto nåverdi. Rentesatsen som
beregnes av XIR, er renten som tilsvarer XNNV = 0.
I Microsoft Excel blir det brukt en iterativ teknikk for å beregne XIR. Hvis
du bruker en rente som kan endre seg (starter med anslag), vil XIR gå
gjennom beregningen helt til resultatet har en nøyaktighetsgrad innen
0,000001. Hvis XIR ikke finner et resultat som fungerer etter 100 forsøk,
returneres feilverdien #NUM!. Renten endres helt til:

der:
di = i. betalingsdato.
d1 = 0. betalingsdato.

Pi = i. betaling.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Verdier
1
2
3
4
5
6

-10 000
2 750
4 250
3 250
2 750

B
Datoer
01.01.2008
01.03.2008
30.10.2008
15.02.2009
01.04.2009

Formel
Beskrivelse (resultat)
=XIR(A2:A6;B2:B6;0,1) Intern rentabilitet (0,373362535 eller 37,34 %)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Format-

boksen.

Vis alt

XNNV
Se også
Returnerer netto nåverdi for en serie
kontantstrømmer som ikke nødvendigvis
er periodiske. Bruk funksjonen NNV til å
beregne kontantstrømmer som er
periodiske.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
XNNV(rente;verdier;datoer)
Rente er diskontosats for kontantstrømmene
Verdier er en serie kontantstrømmer som korresponderer med en betalingsplan
i datoer. Den første innbetalingen er valgfri og korresponderer med en kostnad
eller innbetaling som faller i begynnelsen av investeringen. Hvis den første
verdien er en kostnad eller innbetaling, må den være en negativ verdi. Alle
påfølgende innbetalinger blir diskontert basert på et 365 dagers år. Verdiserien
må inneholder minst én positiv og én negativ verdi.
Datoer er en betalingsdatoplan som korresponderer med
kontantstrømbetalingene. Den første betalingsdatoen indikerer begynnelsen av
betalingsplanen. Alle andre datoer må komme senere enn denne, men kan
komme i hvilken som helst rekkefølge.

Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Tall i datoer blir avrundet til heltall.
Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer XNNV feilverdien #VERDI!
Hvis et tall i datoer ikke er et gyldig serienummer, returnerer XNNV
feilverdien #VERDI!
Hvis et tall i datoer faller før start dato, returnerer XNNV feilverdien
#NUM!
Hvis verdier og datoer inneholder forskjellig antall verdier, returnerer
XNNV feilverdien #NUM!.
XNNV blir beregnet som følger:

der:
di = i. betalingsdato.
d1 = 0. betalingsdato.
Pi = i. betaling.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Verdier
1
2
3
4
5
6

-10 000
2 750
4 250
3 250
2 750

B
Datoer
01.01.2008
01.03.2008
30.10.2008
15.02.2009
01.04.2009

Formel

Beskrivelse (resultat)
Netto nåverdi for en investering med
ovenstående kostnader og avkastning.
=XNNV(0,09;A2:A6;B2:B6)
Kontantstrømmen blir diskontert med 9 %.
(2086,6476 eller 2086,65)

Vis alt

AVKAST
Se også
Returnerer avkastningen på et verdipapir
som betaler periodisk rente. Bruk
AVKAST til å beregne
obligasjonsavkastning.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVKAST(betalingsdato;forfallsdato;rente;pris;innløsningsverdi;frekvens;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Rente er verdipapirets årlige rente.
Pris

er verdipapirets pris per pålydende kr 100.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.

Frekvens er antall renteinnbetalinger i året. For årlige avdrag er frekvens lik 1,
for halvårlige er frekvens lik 2, for innbetalinger per kvartal er frekvens lik 4.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer
AVKAST feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0, vil AVKAST returnere feilverdien #NUM!.
Hvis pris ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, vil AVKAST returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis frekvens er et hvilket som helst tall unntatt 1, 2 eller 4, vil AVKAST
returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil AVKAST returnere feilverdien
#NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil AVKAST returnere feilverdien
#NUM!.
Hvis det er én rentebærende periode eller mindre til innløsningsverdi, vil
AVKAST beregnes slik:

der:
A = antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til
betalingsdatoen (påløpte dager).
DSR = antall dager fra betalingsdatoen til innløsningsdatoen.
E = antall dager i den rentebærende perioden.
Hvis det er mer enn én rentebærende periode frem til innløsningsverdi, blir
AVKAST beregnet gjennom ett hundre iterasjoner. Oppløsningen bruker
Newtons metode basert på formelen som brukers i funksjonen PRIS.
Avkastningen blir endret til antatt pris hvis avkastningen er nær pris.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data

1
2
3
4
5
6
7
8

B
Beskrivelse
15.02.2008
Betalingsdato
15.11.2016
Forfallsdato
5,75 %
Rente
95,04287
Pris
kr 100,00
Innløsningsverdi
2
Frekvens er halvårlig (se ovenfor)
0
30/360 basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Avkastning på obligasjonen med
=AVKAST(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8) ovenstående betingelser (0,065 eller
6,5 %)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Vis alt

AVKAST.DISKONTERT
Se også
Returnerer den årlige avkastningen for et
diskontert verdipapir.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVKAST.DISKONTERT(betalingsdato;forfallsdato;pris;innløsningsverdi;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato
Pris

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

er verdipapirets pris per pålydende kr 100.

Innløsningsverdi er verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 100.
Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, vil
AVKAST.DISKONTERT returnere feilverdien #VERDI!.
Hvis pris ≤ 0 eller hvis innløsningsverdi ≤ 0, vil AVKAST.DISKONTERT
returnere feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil AVKAST.DISKONTERT returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil AVKAST.DISKONTERT returnere
feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
16.02.2008
Betalingsdato
01.03.2008
Forfallsdato
99,795
Pris
kr 100,00
Innløsningsverdi
2
Faktisk/360 basis
Formel
Beskrivelse (resultat)
Avkastning på obligasjonen
=AVKAST.DISKONTERT(A2;A3;A4;A5;A6) med ovenstående betingelser
(0,052823 eller 5,28 %)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Vis alt

AVKAST.FORFALL
Se også
Returnerer den årlige avkastningen for et
verdipapir som betaler rente ved
forfallsdato.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
AVKAST.FORFALL(betalingsdato;forfallsdato;utstedt_dato;rente;pris;basis)
Viktig! Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen eller som resultat
av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23.
mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Betalingsdato er verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret
er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
Forfallsdato

er verdipapirets forfallsdato, uttrykt som et serienummer.

Utstedt_dato

er verdipapirets utstedelsesdato, uttrykt som et serienummer.

Rente er verdipapirets rente ved utstedelsesdato.
Pris

er verdipapirets pris per pålydende kr 100.

Basis

angir typen datosystem som brukes.

Basis
Datosystem
0 eller utelatt Det amerikanske systemet NASD 30/360
1
Faktisk/faktisk
2
Faktisk/360
3
Faktisk/365
4
Europeisk 30/360
Kommentarer
I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan
brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer
1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager
etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet
datosystem som standard.
Betalingsdatoen er datoen da kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en
obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel
at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en
oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008,
betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar
2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato eller utstedt_dato ikke er en gyldig dato, vil
AVKAST.FORFALL returnere feilverdien #VERDI!.
Hvis rente < 0 eller hvis pris ≤ 0, vil AVKAST.FORFALL returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, vil AVKAST.FORFALL returnere
feilverdien #NUM!.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil AVKAST.FORFALL returnere
feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6
7

B
Beskrivelse
15.03.2008
Betalingsdato
03.11.2008
Forfallsdato
08.11.2007
Utstedelsesdato
6,25 %
Halvårlig rente
100,0123
Pris
0
30/360 basis (se ovenfor)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Avkastning på obligasjonen
=AVKAST.FORFALL(A2;A3;A4;A5;A6;A7) med ovenstående betingelser
(0,060954 eller 6,09 %)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Informasjonsfunksjoner
CELLE Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til
en celle
FEIL.TYPE Returnerer et tall som svarer til en feiltype
INFO Returnerer informasjon om det gjeldende operativmiljøet
ERTOM Returnerer SANN hvis verdien er tom
ERF Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn
#I/T
ERFEIL Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
ERPARTALL Returnerer SANN hvis tallet er et partall
ERLOGISK Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
ERIT Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
ERIKKETEKST Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
ERTALL Returnerer SANN hvis verdien er et tall
ERODDE Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall
ERREF Returnerer SANN hvis verdien er en referanse
ERTEKST Returnerer SANN hvis verdien er tekst
N Returnerer en verdi som er konvertert til et tall
IT Returnerer feilverdien #I/T
VERDITYPE Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

Vis alt

CELLE
Se også
Returnerer informasjon om formateringen,
plasseringen eller innholdet i cellen øverst
til venstre i en referanse.
Syntaks
CELLE(infotype;referanse)
Infotype er en tekstverdi som angir hvilken type celleinformasjon du vil ha.
Listen nedenfor viser de mulige verdiene for infotype og tilsvarende resultater.
Infotype
Returnerer
"adresse" Referansen for første celle i referanse, som tekst.
"beskytt" 0 hvis cellen ikke er låst, og 1 hvis cellen er låst.
Kolonnebredde til cellen avrundet til et heltall. Hver enhet av
"bredde"
kolonnebredde er lik bredden av ett tegn i standardskriftstørrelsen.
1 hvis cellen er formatert i farge for negative verdier. Hvis ikke,
"farge"
returneres 0 (null).
Filnavn (inkludert fullstendig bane) på filen som inneholder
"filnavn"
referanse, som tekst. Returnerer tom tekst ("") hvis regnearket som
inneholder referanse, ennå ikke er lagret.
Tekstverdi som svarer til nummerformatet i cellen. Tekstverdiene
for de forskjellige formatene vises i den neste tabellen. Returnerer
"format"
"-" på slutten av tekstverdien hvis cellen er formatert i farge for
negative verdier. Returnerer "()" på slutten av tekstverdien hvis
cellen er formatert med parenteser for positive eller alle verdier.
"innhold" Verdi i øvre venstre celle i referanse, ikke en formel.
"kol"
Kolonnenummer for cellen i referanse.
1 hvis cellen er formatert med parenteser for positive eller alle
"parenteser" verdier. Hvis ikke, returneres 0.

"prefiks"

"rad"
"type"

Tekstverdi som svarer til "etikettprefikset" for cellen. Returnerer
enkle anførselstegn (') hvis cellen inneholder venstrejustert tekst,
doble anførselstegn (") hvis cellen inneholder høyrejustert tekst,
cirkumflekstegn (^) hvis cellen inneholder midtstilt tekst, omvendt
skråstrek (\) hvis cellen inneholder fylljustert tekst og tom tekst
("") hvis cellen inneholder noe annet.
Radnummeret til cellen i referanse.
Tekstverdi som svarer til datatypen i cellen. Returnerer "b" for
blank hvis cellen er tom, "l" for etikett hvis cellen inneholder en
tekstkonstant og "v" for verdi hvis cellen inneholder noe annet.

Referanse er cellen som du vil ha informasjon om. Hvis utelatt, returneres
informasjon angitt i infotype for den siste cellen som ble endret. Listen nedenfor
beskriver tekstverdiene CELLE returnerer når infotype er "format", og referanse
er en celle som er formatert med et innebygd tallformat.
Hvis Microsoft Excel-formatet er returnerer CELLE
Standard
"G"
0
"F0"
# ##0
",0"
0,00
"F2"
# ##0,00
",2"
kr # ##0_);(kr # ##0)
"C0"
kr # ##0_);[Rød](kr # ##0)
"C0-"
kr # ##0,00_);(kr # ##0,00)
"C2"
kr # ##0,00_);[Rød](kr # ##0,00)
"C2-"
0%
"P0"
0,00 %
"P2"
0,00E+00
"S2"
# ?/? eller # ??/??
"G"
m/d/åå eller m/d/åå t:mm eller mm/dd/åå "D4"
dd.mm.åå eller dd.mmm.åå
"D1"
dd.mmm
"D2"
mmm.åå
"D3"
mm/dd
"D5"

t:mm AM/PM
t:mm:ss AM/PM
tt:mm
tt:mm:ss

"D7"
"D6"
"D9"
"D8"

Hvis argumentet informasjonstype i formelen CELLE er "format", og hvis cellen
senere blir formatert med et egendefinert format, må du beregne regnearket på
nytt for å oppdatere CELLE-formelen.
Kommentarer
CELLE-funksjonen er tatt med for å sikre kompatibilitet med andre
regnearkprogrammer.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

5. mar.
TOTAL
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =CELLE("rad"; A20) Radnummeret for celle A20 (20)
3
Formatkoden for den første strengen (D2, se
=CELLE("format"; A2)
ovenfor)
=CELLE("innhold";
Innholdet i celle A3 (TOTAL)
A3)

Vis alt

TELLBLANKE
Se også
Teller tomme celler i et angitt
celleområde.
Syntaks
TELLBLANKE(område)
Område er området der du vil telle tomme celler.
Kommentarer
Celler med formler som returnerer "" (tom tekst), blir også talt. Celler med
nullverdier blir ikke talt.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Data

1
6
=HVIS(B4<30;"";B4)
2
27
3
4
34
4
Formel
Beskrivelse (Resultat)
5
Teller tomme celler i området ovenfor. Formelen
=TELLBLANKE(A2:B5)
returnerer tom tekst. (4)

Vis alt

FEIL.TYPE
Se også
Returnerer et tall som svarer til en av
feilverdiene i Microsoft Excel, eller
returnerer feilen #I/T hvis det ikke
eksisterer noen feil. Du kan bruke
FEIL.TYPE i en HVIS-funksjon hvis du
vil teste for en feilverdi og returnere en tekststreng, for eksempel en melding, i
stedet for feilverdien.
Syntaks
FEIL.TYPE(feilverdi)
Feilverdi er feilverdien som du vil finne identifiseringsnummeret til. Selv om
feilverdi kan være en faktisk feilverdi, vil argumentet vanligvis være en
referanse til en celle som inneholder en formel du vil teste.
Hvis feilverdi er lik Returnerer funksjonen FEIL.TYPE
#NULL!
1
#DIV/0!
2
#VERDI!
3
#REF!
4
#NAVN?
5
#NUM!
6
#I/T
7
Annet
#I/T
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
#NULL!
=1/0
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Tallet som svarer til feilen #NULL!
=FEIL.TYPE(A2)
(1)
1
Kontrollerer celle A3 for å finne ut
2
om cellen inneholder feilverdien
3
=HVIS(FEIL.TYPE(A3)
#NULL! eller #DIV/0!. Hvis den
<3;VELG(FEIL.TYPE(A3);"Områdene gjør det, blir tallet for feilverdien
i formelen krysser ikke hverandre","
brukt i regnearkfunksjonen VELG
Deler på null"))
for å vise én av to meldinger. Hvis
ikke, returneres feilverdien #I/T.
(Deler på null.)

Vis alt

INFO
Se også
Sikkerhet Bruk denne funksjonen med
varsomhet. Sensitiv eller konfidensiell
informasjon kan gjøres tilgjengelig for
andre brukere.
Returnerer informasjon om gjeldende
operativmiljø.
Syntaks
INFO(type_tekst)
Type_tekst er tekst som angir hva slags informasjon du vil ha.
Type_tekst
Returnerer
"katalog"
Bane til gjeldende katalog eller mappe.
"minnebrukt" Mengden minne som brukes til data.
"minnetilgj" Mengden tilgjengelig minne, angitt i byte.
"numfil"
Antall aktive regneark i de åpne arbeidsbøkene.
Gjeldende omberegningsmodus, enten "Automatisk" eller
"omberegn"
"Manuell".
"osversjon" Gjeldende operativsystemversjon, som tekst.
"slipp"
Versjonsnummeret til Microsoft Excel, som tekst.
Absolutt referanse i A1-stil, som tekst, med prefikset "$A:" for å
sikre kompatibilitet med Lotus 1-2-3 versjon 3.x. Returnerer
"startpunkt"
cellereferansen til cellen som vises øverst og lengst til venstre i
vinduet, basert på gjeldende rulleplassering.
Navn på operativmiljøet:
"system"
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"
"totminne" Totalt tilgjengelig minne, også minne som er i bruk, angitt i byte.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1 =INFO("numfil")
Antall aktive regneark (varierer).
2
Omberegningsmodus for arbeidsboken (Automatisk
=INFO("omberegn")
eller Manuell)

Vis alt

ER-funksjoner
Se også
Dette avsnittet beskriver de ni
regnearkfunksjonene som brukes til å teste
typen for en verdi eller referanse.
Hver av disse funksjonene, som her
refereres til under ett som ER-funksjoner,
kontrollerer typen til argumentet verdi og returnerer SANN eller USANN,
avhengig av resultatet. Funksjonen ERTOM returnerer for eksempel den logiske
verdien SANN hvis verdi er en referanse til en tom celle. Ellers returnerer
funksjonen resultatet USANN.
Syntaks
ERTOM(verdi)
ERF(verdi)
ERFEIL(verdi)
ERLOGISK(verdi)
ERIT(verdi)
ERIKKETEKST(verdi)
ERTALL(verdi)
ERREF(verdi)
ERTEKST(verdi)
Verdi er verdien som du vil teste. Verdi kan være tom (tom celle), feil, logisk,
tekst, tall, referanse eller et navn som refererer til noen av disse.
Funksjon
ERF
ERFEIL

Returnerer SANN hvis
Verdi refererer til en hvilken som helst feilverdi bortsett fra
#I/T.
Verdi refererer til en hvilken som helst feilverdi (#I/T,
#VERDI!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAVN? eller #NULL!).
Verdi refererer til et element som ikke er tekst. (Merk at denne

ERIKKETEKST funksjonen returnerer SANN hvis verdi refererer til en tom
celle.)
ERIT
ERLOGISK
ERREF
ERTALL
ERTEKST
ERTOM

Verdi refererer til feilverdien #I/T (verdi ikke tilgjengelig).
Verdi refererer til en logisk verdi.
Verdi refererer til en referanse.
Verdi refererer til et tall.
Verdi refererer til tekst.
Verdi refererer til en tom celle.

Kommentarer
Argumentet verdi til ER-funksjonene konverteres ikke. I de fleste andre
funksjoner som krever et tall som argument, konverteres for eksempel
tekstverdien "19" til tallet 19. I formelen ERTALL("19"), blir imidlertid
ikke "19" konvertert fra en tekstverdi til et tall, og funksjonen ERTALL
returnerer resultatet USANN.
ER-funksjonene er nyttige i formler og makroer når du vil teste resultatet av
en beregning. Når du kombinerer dem med funksjonen HVIS, kan de
brukes til å finne feil i formler (se eksemplene nedenfor).
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=ERLOGISK(SANN) Kontrollerer om SANN er en logisk verdi (SANN)
2
Kontrollerer om "SANN" er en logisk verdi
3 =ERLOGISK("SANN")
(SANN)
4
=ERTALL(4)
Kontrollerer om 4 er et tall (SANN)
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Gull

1
2
3
4
5
6

Område1
#REF!
330,92
#I/T
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ERTOM(A2) Kontrollerer om celle C2 er tom (USANN)
=ERFEIL(A4) Kontrollerer om #REF! er en feil (SANN)
=ERIT(A4)
Kontrollerer om #REF! er feilen #I/T (USANN)
=ERIT(A6)
Kontrollerer om #I/T er feilen #I/T (SANN)
=ERF(A6)
Kontrollerer om #I/T er en feil (USANN)
=ERTALL(A5) Kontrollerer om 330,92 er et tall (SANN)
=ERTEKST(A3) Kontrollerer om Område1 er tekst (SANN)

Vis alt

ERPARTALL
Se også
Returnerer SANN hvis tallet er et partall
og USANN hvis tallet er et oddetall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
ERPARTALL(tall)
Tall er verdien som skal testes. Hvis tall ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer ERPARTALL feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ERPARTALL(-1) Kontrollerer om -1 er et partall (USANN)
=ERPARTALL(2,5) Kontrollerer om 2,5 er et partall (SANN)
=ERPARTALL(5) Kontrollerer om 5 er et partall (USANN)

Vis alt

ERODDETALL
Se også
Returnerer SANN hvis tall er et oddetall,
USANN hvis tall er et partall.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
ERODDETALL(tall)
Tall er verdien som skal testes. Hvis tall ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer ERODDETALL feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ERODDETALL(-1) Kontrollerer om -1 er et oddetall (SANN)
=ERODDETALL(2,5) Kontrollerer om 2,5 er et oddetall (USANN)
=ERODDETALL(5) Kontrollerer om 5 er et oddetall (SANN)

Vis alt

N
Se også
Returnerer en verdi som er konvertert til et
tall.
Syntaks
N(verdi)
Verdi er verdien du ønsker å konvertere. N konverterer verdier slik tabellen
nedenfor viser.
Hvis verdi er lik eller viser til

Returnerer N
Et tall
Tallet
En dato i et av Microsoft Excels datoformater Tallet til datoen
SANN
1
USANN
0
En feilverdi, for eksempel #DIV/0!
Feilverdien
Annet
0
Kommentarer
Vanligvis er det ikke nødvendig å bruke funksjonen N i en formel, siden
Excel automatisk konverterer verdier der dette er nødvendig. Denne
funksjonen er tatt med for å opprettholde kompatibilitet med andre
regnearkprogrammer.
I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i
beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og 1.
januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1.
januar 1900. Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5

7
Partall
SANN
17.04.2008
Formel
Beskrivelse (resultat)
=N(A2)
Returnerer et tall fordi A2 inneholder et tall (7)
=N(A3)
Returnerer 0 fordi A3 inneholder tekst (0, se ovenfor)
Returnerer 1 fordi A4 er den logiske verdien SANN (1, se
=N(A4)
ovenfor)
Returnerer serienummeret for datoen fordi A5 er en dato
=N(A5)
(varierer avhengig av datosystemet som brukes)
=N("7") Returnerer 0 fordi "7" er tekst (0, se ovenfor)

IT

Se også
Returnerer feilverdien #I/T. #I/T er en feilverdi som betyr at "ingen verdi er
tilgjengelig". Bruk IT til å merke tomme celler. Ved å sette inn #I/T i celler der
du mangler informasjon, unngår du at tomme celler ved en feil blir tatt med i
beregninger. (Når en formel refererer til en celle som inneholder #I/T, returnerer
formelen feilverdien #I/T.)
Syntaks
IT( )
Kommentarer
Du må ta med de tomme parentesene sammen med funksjonsnavnet. Hvis
ikke, vil ikke Microsoft Excel gjenkjenne funksjonen.
Du kan også skrive verdien #I/T direkte inn i cellen. Funksjonen IT er tatt
med for å opprettholde kompatibilitet med andre regnearkprogrammer.

Vis alt

VERDITYPE
Se også
Returnerer verditypen. Bruk VERDITYPE
når resultatet av en annen funksjon er
avhengig av verditypen i en angitt celle.
Syntaks
VERDITYPE(verdi)
Verdi kan være en hvilken som helst Excel-verdi: tall, tekst, logisk verdi og så
videre.
Hvis verdi er Returnerer VERDITYPE
Tall
1
Tekst
2
Logisk verdi 4
Feilverdi
16
Matrise
64
Kommentarer
VERDITYPE er nyttig når du bruker funksjoner som aksepterer flere typer
forskjellige data som argument eller inndata. Bruk VERDITYPE til å finne
ut hvilken type data som ble returnert av en funksjon eller formel.
Du kan ikke bruke VERDITYPE til å avgjøre om en celle inneholder en
formel. VERDITYPE avgjør bare verditypen til den resulterende verdien
(verdien som vises). Hvis verdi er en cellereferanse til en celle som
inneholder en formel, vil VERDITYPE returnere verditypen til formelens
resulterende verdi.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Nilsen
Formel
=VERDITYPE(A2)
1 =VERDITYPE("M.
2 "&A2)

Beskrivelse (resultat)
Kontrollerer verditypen for verdien ovenfor (2)
Kontrollerer verditypen for "M. Nilsen" (2)

Kontrollerer verditypen for formelen, og
returnerer feilen #VERDI! (16)
Kontrollerer verditypen til en matrisekonstant
=VERDITYPE({1;2\3;4})
(64)
=VERDITYPE(2+A2)

Logiske funksjoner
OG Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
USANN Returnerer den logiske verdien USANN
HVIS Angir en logisk test som skal utføres
IKKE Reverserer logikken til argumentet
ELLER Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
SANN Returnerer den logiske verdien SANN

Vis alt

OG
Se også
Returnerer SANN hvis alle argumentene
er SANN, og returnerer USANN hvis ett
eller flere argumenter er USANN.
Syntaks
OG(logisk1; logisk2;...)
Logisk1; logisk2;... er 1 til 30 tilstander du vil teste, og som enten kan være
SANN eller USANN.
Kommentarer
Argumentene må returnere logiske verdier som SANN eller USANN, eller
de må være matriser eller referanser som inneholder logiske verdier.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst eller tomme celler,
ignoreres disse verdiene.
Hvis det angitte området ikke inneholder noen logiske verdier, returnerer
funksjonen OG feilverdien #VERDI!.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=OG(SANN; SANN) Alle argumentene er SANN (SANN)
=OG(SANN; USANN) Ett argument er USANN (USANN)
=OG(2+2=4; 2+3=5) Alle argumentene returnerer SANN (SANN)

Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data
50
104
Formel
1
=OG(1<A2; A2<100)
2
=HVIS(OG(1<A3;
3 A3<100); A3; "Ugyldig
verdi.")
=HVIS(OG(1<A2;
A2<100); A2; "Ugyldig
verdi.")

Beskrivelse (Resultat)
Fordi 50 er i området mellom 1 og 100 (SANN)
Viser det andre tallet ovenfor hvis det er mellom 1
og 100. Ellers vises en melding (Ugyldig verdi.)
Viser det første tallet ovenfor hvis det er mellom 1
og 100. Ellers vises en melding (50)

USANN

Se også
Returnerer den logiske verdien USANN.
Syntaks
USANN( )
Kommentarer
Du kan også skrive ordet USANN rett inn i regnearket eller formelen. Dette blir
tolket som den logiske verdien USANN.

Vis alt

HVIS
Se også
Returnerer én verdi hvis et vilkår du angir,
returnerer SANN, og en annen verdi hvis
det returnerer USANN.
Bruk HVIS til å utføre betingede tester på
verdier og formler.
Syntaks
HVIS(logisk_test;sann;usann)
Logisk_test er enhver verdi eller ethvert uttrykk som kan returnere SANN eller
USANN. A10=100 er for eksempel et logisk uttrykk. Hvis verdien i celle A10 er
lik 100, returnerer uttrykket SANN. Hvis ikke, returnerer uttrykket USANN.
Argumentet kan bruke en hvilken som helst sammenligningsoperator for
beregning.
Sann er verdien som returneres hvis logisk_test er SANN. Hvis for eksempel
dette argumentet er tekststrengen "Innenfor budsjettet" og argumentet logisk_test
returnerer SANN, viser HVIS-funksjonen teksten "Innenfor budsjettet". Hvis
logisk_test er SANN og sann er tom, returnerer argumentet 0 (null). Hvis du vil
vise ordet SANN, bruker du den logiske verdien SANN for argumentet. Sann
kan være en annen formel.
Usann er verdien som returneres hvis logisk_test er USANN. Hvis for
eksempel dette argumentet er tekststrengen "Over budsjettet" og argumentet
logisk_test returnerer USANN, viser HVIS-funksjonen teksten "Over
budsjettet". Hvis logisk_test er USANN og usann utelates, (det vil si at det ikke
er semikolon etter sann), returneres den logiske verdien USANN. Hvis
logisk_test er USANN og usann er tom (det vil si at det er semikolon etterfulgt
av høyreparentes etter usann), returneres verdien 0 (null). Usann kan være en
annen formel.

Kommentarer
Du kan neste opptil sju HVIS-funksjoner som sann- og usannargumenter
hvis du vil lage mer detaljerte tester. Se det siste av eksemplene nedenfor.
Når argumentene sann og usann beregnes, returnerer HVIS verdien som ble
returnert av de uttrykkene.
Hvis noen av argumentene til HVIS er matriser, beregnes hvert element i
matrisen når HVIS-uttrykket utføres.
Microsoft Excel inneholder tilleggsfunksjoner som kan brukes til å
analysere data basert på et vilkår. Hvis du for eksempel vil telle hvor mange
forekomster det er av en tekststreng eller et tall i et celleområde, bruker du
regnearkfunksjonen ANTALLHVIS. Når du skal beregne en sum basert på
en tekststreng eller et tall i et område, bruker du regnearkfunksjonen
SUMMERHVIS. Lær mer om å beregne en verdi basert på et vilkår.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

Data
50
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Hvis tallet ovenfor er mindre enn
1
eller lik 100, viser formelen
=HVIS(A2<=100;"Innenfor
"Innenfor budsjettet". Hvis ikke,
2 budsjettet";"Over budsjettet")
viser funksjonen "Over budsjettet".
(Innenfor budsjettet)
Hvis tallet ovenfor er lik 100,
=HVIS(A2=100,SUMMER(B5:B15);"") beregnes området B5:B15. Hvis
ikke, returneres tom tekst (""). ()
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Faktiske kostnader
1 500

B
Beregnede kostnader
900

500
1 500
2
Formel
3 =Hvis(A2>B2;"Over
4 budsjettet";"OK")
=HVIS(A3>B3;"Over
budsjettet";"OK")

900
925
Beskrivelse (Resultat)
Kontrollerer om den første raden er over
budsjettet (Over budsjettet)
Kontrollerer om den andre raden er over
budsjettet (OK)

Eksempel 3
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Poengsum

1
2

45
90
78
Formel

Beskrivelse (Resultat)

3 =HVIS(A2>89;"A";HVIS(A2>79;"B";
4 HVIS(A2>69;"C";HVIS(A2>59;"D";"F"))))
=HVIS(A3>89;"A";HVIS(A3>7;"B";
HVIS(A3>69;"C";HVIS(A3>59;"D";"F"))))
=HVIS(A4>89;"A";HVIS(A4>79;"B";
HVIS(A4>69;"C";HVIS(A4>59;"D";"F"))))

Tildeler en bokstavkarakter til
den første poengsummen (F)
Tildeler en bokstavkarakter til
den andre poengsummen (A)
Tildeler en bokstavkarakter til
den tredje poengsummen (C)

I forrige eksempel er det andre HVIS-uttrykket også argumentet usann til det
første HVIS-uttrykket. Likedan er det tredje HVIS-uttrykket argumentet usann
til det andre HVIS-uttrykket. Hvis for eksempel første logisk_test
(Gjennomsnitt>89) er SANN, returneres "A". Hvis første logisk_test er USANN,
returneres det andre HVIS-uttrykket, og så videre.
Bokstavkarakterene tildeles til tall ved hjelp av følgende nøkkel:
Hvis poengsummen er Returneres
Større enn 89
A
Fra 80 til 89
B
Fra 70 til 79
C
Fra 60 til 69
D
Mindre enn 60
F

Vis alt

IKKE
Se også
Reverserer verdien til argumentet. Bruk
IKKE når du vil forsikre deg om at en
verdi ikke er lik en annen verdi.
Syntaks
IKKE(logisk)
Logisk er en verdi eller et uttrykk som kan returnere verdiene SANN eller
USANN.
Kommentarer
Hvis logisk er lik USANN, returnerer IKKE verdien SANN; og hvis logisk er lik
SANN, returnerer IKKE verdien USANN.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =IKKE(USANN) Reverserer USANN (SANN)
3 =IKKE(1+1=2) Reverserer en formel som evalueres til SANN (USANN)

Vis alt

ELLER
Se også
Returnerer SANN hvis noen av
argumentene er SANN og returnerer
USANN hvis alle argumentene er
USANN.
Syntaks
ELLER(logisk1;logisk2,...)
Logisk1; logisk2;... er 1 til 30 betingelser du vil teste som kan være enten
SANN eller USANN.
Kommentarer
Argumentene må evaluere til logiske verdier som SANN eller USANN,
eller i matriser eller referanser som inneholder logiske verdier.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst eller tomme celler,
ignoreres disse verdiene.
Hvis det angitte området ikke inneholder noen logiske verdier, returnerer
ELLER feilverdien #VERDI!.
Du kan bruke en ELLER-matriseformel for å se om en verdi finnes i en
matrise. Trykk CTRL+SKIFT+ENTER hvis du vil skrive inn en
matriseformel.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=ELLER(SANN)
Ett argument er SANN (SANN)
2
Alle argumentene evalueres til USANN
3 =ELLER(1+1=1;2+2=5)
(USANN)
4
=ELLER(SANN;USANN;SANN) Minst ett argument er SANN (SANN)

SANN

Se også
Returner den logiske verdien SANN.
Syntaks
SANN( )
Kommentarer
Du kan legge verdien SANN direkte inn i celler og formler uten å bruke denne
funksjonen. Funksjonen SANN er hovedsakelig tatt med for å sikre
kompatibilitet med andre regnearkprogrammer.

Vis alt

Oppslag- og referansefunksjoner
ADRESSE Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
OMRÅDER Returnerer antall områder i en referanse
VELG Velger en verdi fra en liste med verdier
KOLONNE Returnerer kolonnenummeret for en referanse
KOLONNER Returnerer antall kolonner i en referanse
FINN.KOLONNE Leter i den øverste raden i en matrise, og returnerer verdien
for den angitte cellen
HYPERKOBLING Lager en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som
er lagret på en nettverkserver, et intranett eller Internett
INDEKS Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
INDIREKTE Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi
SLÅ.OPP Slår opp verdier i en vektor eller matrise
SAMMENLIGNE Slår opp verdier i en referanse eller matrise
FORSKYVNING Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
RAD Returnerer radnummeret for en referanse
RADER Returnerer antall rader i en referanse
RTD Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering
TRANSPONER Returnerer transponeringen av en matrise
FINN.RAD Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden,
for å returnere verdien til en celle

Vis alt

ADRESSE
Se også
Oppretter en celleadresse i tekstform, når
det angis rad- og kolonnenumre.
Syntaks
ADRESSE(rad_nr; kolonne_nr; abs; a1;
regneark)
Rad_nr er radnummeret du bruker i cellereferansen.
Kolonne_nr er kolonnenummeret du bruker i cellereferansen.
Abs

angir hva slags type referanse resultatet skal ha.

Abs
Returnerer denne typen referanse
1 eller utelatt Absolutt
2
Absolutt rad, relativ kolonne
3
Relativ rad, absolutt kolonne
4
Relativ
A1 er en logisk verdi som angir referansestilen A1 eller R1C1. Hvis a1 er lik
SANN eller er utelatt, returnerer ADRESSE referansestilen A1. Hvis den er lik
USANN, returnerer ADRESSE referansestilen R1C1.
Regneark er tekst som angir navnet på regnearket som skal brukes som ekstern
referanse. Hvis regneark er utelatt, brukes ikke noe regnearknavn.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ADRESSE(2;3)
Absolutt referanse ($C$2)
1 =ADRESSE(2;3;2)
Absolutt rad, relativ kolonne (C$2)
2
Absolutt rad, relativ kolonne i
3 =ADRESSE(2;3;2;USANN)
referansestilen R1C1 (R2C[3])
4
Absolutt referanse til en annen
=ADRESSE(2;3;1;USANN;"
5
arbeidsbok eller et annet regneark
[Bok1]Ark1")
([Bok1]Ark1!R2C3)
6
=ADRESSE(2;3;1;USANN,"EXCEL- Absolutt referanse til et annet
ARK")
regneark ('EXCEL-ARK'!R2C3)

Vis alt

OMRÅDER
Se også
Returnerer antall områder i en referanse.
Et område er en rekke sammenhengende
celler eller en enkeltcelle.
Syntaks
OMRÅDER(referanse)
Referanse er en referanse til en celle eller et celleområde og kan referere til
flere områder. Hvis du vil angi flere referanser som et enkeltargument, må du
først ta med ekstra sett parenteser slik at semikolonet ikke tolkes som et
feltskilletegn. Se eksemplet nedenfor.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=OMRÅDER(B2:D4)
Antall områder i intervallet (1)
=OMRÅDER((B2:D4;E5;F6:I9)) Antall områder i intervallet (3)
=OMRÅDER(B2:D4; B2)
Antall områder i intervallet (1)

Vis alt

VELG
Se også
Bruk indeks hvis du vil returnere en verdi
fra listen over verdiargumenter. Bruk
VELG til å velge én av opptil 29 verdier
basert på indeksnummeret. Hvis for
eksempel verdi1 til og med verdi7 er
ukedagene, returnerer VELG en av dagene hvis et tall mellom 1 og 7 brukes som
som indeks.
Syntaks
VELG(indeks;verdi1;verdi2;...)
Indeks angir hvilket verdiargument som er valgt. Indeks må være et tall
mellom 1 og 29, eller en formel eller referanse til en celle som inneholder et tall
mellom 1 og 29.
Hvis indeks er 1, returnerer VELG verdi1. Hvis den er 2, returnerer VELG
verdi2 og så videre.
Hvis indeks er mindre enn 1 eller større enn tallet for den siste verdien i
listen, returnerer VELG feilverdien #VERDI!.
Hvis indeks er en brøk, blir den avkortet til det laveste heltallet før den
brukes.
Verdi1;verdi2;... er fra 1 til 29 verdiargumenter som VELG velger en verdi
eller en handling som skal utføres basert på indeks, fra. Argumentene kan være
tall, cellereferanser, definerte navn, formler, funksjoner eller tekst.
Kommentarer
Hvis indeks er en matrise, beregnes alle verdier når VELG beregnes.
Verdiargumentene for VELG kan både være områdereferanser og
enkeltverdier.

Formelen:
SUMMER(VELG(2;A1:A10;B1:B10;C1:C10))
returnerer for eksempel:
SUMMER(B1:B10)
som deretter returnerer en verdi basert på verdiene i området B1:B10.
VELG-funksjonen beregnes først og returnerer referansen B1:B10.
SUMMER-funksjonen beregnes deretter ved å bruke B1:B10, resultatet av
VELG-funksjonen, som argumentet.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Data

1
2
3
4
5

Første
Andre
Tredje
Fullført

Spikre
Skruer
Mutre
Bolter

Formel
Beskrivelse (Resultat)
=VELG(2;A2;A3;A4;A5) Verdien fra det andre argumentet A3 (Andre)
=VELG(4;B2;B3;B4;B5) Verdien fra det fjerde argumentet B5 (Bolter)

Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4

23
45
12
10

5

Formel
Beskrivelse (Resultat)
=SUMMER(A2:VELG(2;A3;A4;A5)) Legger sammen området A2:A4 (80)

Vis alt

KOLONNE
Se også
Returnerer kolonnenummeret til en gitt
referanse.
Syntaks
KOLONNE(ref)
Ref er cellen eller celleområdet som du vil finne kolonnenummeret til.
Hvis ref er utelatt, brukes referansen til cellen der funksjonen KOLONNE
vises.
Hvis ref er et celleområde og KOLONNE skrives inn som en vannrett
matrise, returnerer KOLONNE kolonnenumrene for ref som en vannrett
matrise.
Ref kan ikke referere til flere områder.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =KOLONNE()
Kolonne der formelen vises (1)
3 =KOLONNE(A10) Kolonnen for referansen (1)

Vis alt

KOLONNER
Se også
Returnerer antallet kolonner i en matrise
eller referanse.
Syntaks
KOLONNER(matrise)
Matrise er en matrise eller matriseformel, eller en referanse til et celleområde
som du vil finne antall kolonner for.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =KOLONNER(C1:E4)
Antall kolonner i referansen (3)
3 =KOLONNER({1;2;3\4;5;6}) Antall kolonner i matrisekonstanten (3)

Vis alt

FINN.KOLONNE
Se også
Søker etter en verdi i den øverste raden i
en tabell eller en matrise med verdier, og
returnerer en verdi i den samme kolonnen
fra en rad du angir i tabellen eller
matrisen. Bruk FINN.KOLONNE når
sammenligningsverdiene befinner seg i en rad øverst i en datatabell, og du vil
søke gjennom et bestemt antall rader nedover. Bruk FINN.RAD når
sammenligningsverdiene befinner seg i en kolonne til venstre for de dataene du
vil finne.

Syntaks
FINN.KOLONNE(søkeverdi;matrise;radindeks;søkeområde)
Søkeverdi er den verdien det søkes etter i den første raden i tabellen. Søkeverdi
kan være en verdi, en referanse eller en tekststreng
Matrise er en tabell med informasjon der det søkes etter dataene. Matrise kan
være en referanse til et område eller et områdenavn
Verdiene i den første raden i matrise kan være tekst, tall eller logiske
verdier.
Hvis søkeområde er SANN, må verdiene i den første raden i matrise
plasseres i stigende rekkefølge på denne måten: ...-2; -1; 0; 1; 2;...; A-Å;
SANN; USANN. Hvis ikke, kan FINN.KOLONNE returnere feil verdi.
Hvis søkeområde er USANN, behøver du ikke sortere matrise
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.
Du kan ordne verdiene i stigende rekkefølge ved å merke verdiene og
deretter velge kommandoen Sorter på Data-menyen. Velg Alternativer,

velg Sorter fra venstre mot høyre, og velg deretter OK. Velg raden fra
listen under Sorter etter, og velg deretter Stigende.
Radindeks er det radnummeret i matrisen du vil at den samsvarende verdien
skal returneres fra. Hvis radindeks er lik 1, returneres verdien fra den første
raden i matrise. Hvis radindeks er lik 2, returneres verdien fra den andre raden i
matrise, og så videre. Hvis radindeks er mindre enn 1, returneres feilverdien
#VERDI!. Hvis radindeks er større enn det antallet rader som finnes i matrise,
returneres feilverdien #REF!.
Søkeområde er en logisk verdi som angir om du vil at FINN.KOLONNE skal
finne en verdi som er helt lik eller nesten lik. Hvis SANN er utelatt, returneres
en nesten lik verdi. Hvis det ikke blir funnet en helt lik verdi, returneres med
andre ord den nest høyeste verdien som er mindre enn søkeverdi. Hvis den
logiske verdien er USANN, returnerer FINN.KOLONNE en verdi som er helt
lik. Hvis det ikke blir funnet en helt lik verdi, returneres feilverdien #I/T.
Kommentarer
Hvis FINN.KOLONNE ikke finner søkeverdi, og søkeområde er SANN,
brukes den høyeste verdien som er mindre enn søkeverdi.
Hvis søkeverdi er mindre enn den laveste verdien i den første raden i
matrise, returnerer FINN.KOLONNE feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Aksler
4
5
6

4
7
8

Beskrivelse
(Resultat)
Søker etter aksler i
rad 1, og
returnerer verdien
=FINN.KOLONNE("Aksler";A1:C4;2;SANN)
fra rad 2 som er i
den samme
kolonnen. (4)
Søker etter
maskinlagre i rad
1, og returnerer
=FINN.KOLONNE("Maskinlagre";A1:C4;3;USANN) verdien fra rad 3
som er i den
samme kolonnen.
(7)
Søker etter B i rad
1, og returnerer
verdien fra rad 3
som er i den
samme kolonnen.
B er ikke en helt
=FINN.KOLONNE("B";A1:C4;3;SANN)
lik verdi. Derfor
brukes den nest
høyeste verdien
som er mindre enn
Formel

1
2
3
4

B
Maskinlagre

C
Bolter
9
10
11

=FINN.KOLONNE("Bolter";A1:C4;4)

=FINN.KOLONNE(3;
{1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"};2;SANN)

B, nemlig aksler.
(5)
Søker etter bolter i
rad 1, og
returnerer verdien
fra rad 4 som er i
den samme
kolonnen. (11)
Søker etter 3 i den
første raden for
matrisekonstanten,
og returnerer
verdien fra rad 2 i
den samme
kolonnen. (c)

Vis alt

HYPERKOBLING

Se også
Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en
nettverksserver, et intranett eller Internett. Når du klikker cellen som inneholder
HYPERKOBLING-funksjonen, åpner Microsoft Excel filen som er lagret på
kobling.
Syntaks
HYPERKOBLING(kobling;egendefinert_navn)
Kobling er banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst.
Kobling kan referere til et sted i et dokument, for eksempel til en bestemt celle
eller et navngitt område i et Excel-regneark eller i en Excel-arbeidsbok, eller til
et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil lagret på
en harddisk, eller den kan være en UNC-bane på en server (i Microsoft Excel for
Windows) eller en URL-bane på Internett eller et intranett.
Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en
celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.
Hvis hoppet som er angitt i kobling, ikke eksisterer, eller det ikke er mulig å
navigere til det, vises en feilmelding når du klikker cellen.
Egendefinert_navn er hoppteksten eller den numeriske verdien som vises i
cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis
egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som
inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.
Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!,
viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.
Kommentarer
Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å hoppe til
målet for koblingen, klikker du cellen og holder nede museknappen til markøren
blir til et kryss , og deretter slipper du museknappen.
Eksempler
Følgende eksempel åpner en arbeidsbok med navnet budsjettrapport.xls, som er
lagret på Internett-området example.microsoft.com/report og viser teksten
"Click for report":
=HYPERKOBLING ("http://example.microsoft.com/report/budget
report.xls";"Click for report")

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i
arbeidsboken Budsjettrapport.xls, som er lagret på Internett-området
example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder
hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som hoppteksten:
=HYPERKOBLING ("[http://example.microsoft.com/report/budget
report.xls]Annual!F10"; D1)

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til området AvdTotal i regnearket
Første kvartal i arbeidsboken Budget Report.xls. Denne er lagret på Internettområdet example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder
hyperkoblingen, viser teksten "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første
kvartal":
=HYPERKOBLING ("[http://example.microsoft.com/report/budget
report.xls]First Quarter!DeptTotal"; "Klikk hvis du vil se
avdelingstotal for første kvartal")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i et Microsoft Worddokument, må du bruke et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i
dokumentet. Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til bokmerket

QrtlyProfits i dokumentet Annual Report.doc, som er lagret på
example.microsoft.com:
=HYPERKOBLING ("[http://example.microsoft.com/Annual
Report.doc]QrtlyProfits"; "Kvartalsrapport for fortjeneste")

Følgende eksempel i Excel for Windows viser innholdet i celle D5 som
hopptekst i cellen og åpner filen 1stekvrt.xls, som ligger på serveren FINANS i
ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane:
=HYPERKOBLING("\\FINANS\Kontoutdrag\1stekvrt.xls"; D5)

Følgende eksempel åpner Excel for Windows-filen 1stekvrt.xls, som er lagret i
katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i
celle H10:
HYPERKOBLING("D:\FINANS\1stekvrt.xls"; H10)

Følgende eksempel i Excel for Windows oppretter en hyperkobling til området
Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xls:
HYPERKOBLING("[C:\Mine dokumenter\Minbok.xls]Totaler")

Følgende eksempel i Microsoft Excel for Macintosh viser "Klikk her" i cellen og
åpner filen Første kvartal som er lagret i mappen Budsjettrapporter på
harddisken Macintosh HD:
=HYPERKOBLING ("Macintosh HD:Budsjettrapporter:Første kvartal",
"Klikk her")

Du kan opprette hyperkoblinger i et regneark hvis du vil hoppe fra en celle til en
annen. Hvis for eksempel det aktive regnearket er arket Juni i arbeidsboken
Budsjett, oppretter følgende formel en hyperkobling til celle E56. Hoppteksten
selv er verdien i celle E56.
=HYPERKOBLING("[Budsjett]Juni!E56"; E56)

Hvis du vil hoppe til et annet ark i samme arbeidsbok, endrer du navnet på arket
i koblingen. I forrige eksempel endrer du ordet "Juni" til "September " for å
opprette en kobling til celle E56 på septemberarket.

Vis alt

INDEKS

Se også
Returnerer en verdi eller referansen til en verdi fra en tabell eller et område.
Funksjonen INDEKS() har to syntaksformer: Matrise og referanse.
Matriseformen returnerer alltid en verdi eller en matrise med verdier.
Referanseformen returnerer alltid en referanse.
INDEKS(matrise;rad;kolonne) returnerer verdien av en angitt celle eller matrise
med celler innenfor en matrise.
INDEKS(ref;rad;kolonne;område) returnerer en referanse til angitte celler
innenfor en referanse.
Syntaks 1 (matrise)
Syntaks 2 (referanse)

Vis alt

INDEKS
Se også
Returnerer referansen for cellen i
skjæringspunktet mellom en bestemt rad
eller kolonne. Hvis referansen består av
sammensatte merkede områder, kan du
velge det merkede området du vil se i.
INDEKS-funksjonen har to syntaksformer: Matrise og referanse. Matriseformen
returnerer alltid en verdi eller en matrise med verdier. Referanseformen
returnerer alltid en referanse.
Syntaks 2
Referanse
INDEKS(referanse;rad_nr;kolonne_nr;område_nr)
Referanse er en referanse til ett eller flere celleområder.
Hvis du angir et sammensatt område for referanse, setter du referansen inn i
parenteser.
Hvis hvert område i referanse bare inneholder én rad eller kolonne, er
argumentet rad_nr eller kolonne_nr valgfritt. For en referanse til en enkelt
rad, bruker du for eksempel INDEKS(referanse;kolonne_nr).
Rad_nr er nummeret på raden i referanse som en referanse returneres fra.
Kolonne_nr er nummeret på kolonnen i referanse som en referanse returneres
fra.
Område_nr merker et område i referanse som skjæringspunktet mellom rad_nr
og kolonne_nr returneres fra. Det første området som merkes eller skrives inn,
nummereres 1, det andre 2, osv. Hvis område_nr utelates, bruker INDEKS
område 1.

Hvis for eksempel referanse beskriver cellene (A1:B4;D1:E4;G1:H4), er
område_nr 1 området A1:B4, område_nr 2 er området D1:E4 og område_nr
3 er området G1:H4.
Kommentarer
Etter at referanse og område_nr har merket et bestemt område, velger
rad_nr og kolonne_nr en bestemt celle: Rad_nr 1 er den første raden i
området, kolonne_nr 1 er den første kolonnen, og så videre. Referansen
som returneres av INDEKS, er skjæringspunktet mellom rad_nr og
kolonne_nr.
Hvis du angir rad_nr eller kolonne_nr til 0 (null), returnerer INDEKS
referansen for hele kolonnen eller raden.
Rad_nr, kolonne_nr og område_nr må peke på en celle innenfor referanse.
Hvis ikke, returnerer INDEKS feilverdien #REF!. Hvis rad_nr og
kolonne_nr utelates, returnerer INDEKS området i referanse som er angitt
av område_nr.
Resultatet av INDEKS-funksjonen er en referanse og tolkes som en
referanse av andre formler. Avhengig av formelen, kan returverdien fra
INDEKS brukes som en referanse eller som en verdi. Formelen
CELLE("bredde";INDEKS(A1:B2;1;2)) er for eksempel ekvivalent med
CELLE("bredde";B1). CELLE-funksjonen bruker returverdien fra INDEKS
som en cellereferanse. På den andre siden vil en formel som for eksempel
2*INDEKS(A1:B2;1;2) oversette returverdien fra INDEKS til tallet i celle
B1.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Frukt

B
Pris

Epler
Bananer
Sitroner
Appelsiner
Pærer

0,69
0,34
0,55
0,25
0,59

Mandler
Acajounøtter
Peanøtter
Valnøtter

2,80
3,55
1,25
1,75
Beskrivelse (Resultat)
Skjæringspunktet mellom
den andre raden og den
tredje kolonnen i området
A2:C6, som er innholdet i
celle C3. (38)
Skjæringspunktet mellom
den andre raden og den
andre kolonnen i det andre
området for A8:C11, som er
innholdet i celle B9. (3,55)

1
Formel
2
3
4 =INDEKS(A2:C6;2;3)
5
6
7
8
=INDEKS((A1:C6;A8:C11);2;2;2)
9
10

C
Antall
40
38
15
25
40
10
16
20
12

11

Summen av den tredje
=SUMMER(INDEKS(A1:C11;0;3;1)) kolonnen i det første
området for område A1:C11,
som er summen av C1:C6.
(216)
Summen av området som
starter i B2, og slutter i
skjæringspunktet mellom
=SUMMER(B2:INDEKS(A2:C6;5;2)) den femte raden og den
andre kolonnen i området
A2:A6, som er summen av
B2:B6. (2,42)

Vis alt

INDEKS
Se også
Returnerer verdien av et element i en
tabell eller en matrise, valgt av
nummerindeksene for rad og kolonne.
INDEKS-funksjonen har to
syntaksformler: Matrise og referanse.
Matrise returnerer alltid en verdi eller en matrise med verdier, og referanse
returnerer alltid en referanse. Bruk matriseformelen hvis det første argumentet i
INDEKS er en matrisekonstant.
Syntaks 1
Gjelder matriser
INDEKS(matrise;rad_nr;kolonne_nr)
Matrise er et celleområde eller en matrisekonstant.
Hvis matrisen bare inneholder én rad eller kolonne, er tilsvarende argument
rad_nr eller kolonne_nr valgfritt.
Hvis matrise har mer enn én rad og mer enn én kolonne, og bare rad_nr
eller kolonne_nr brukes, returnerer INDEKS en matrise av hele raden eller
kolonnen i matrisen.
Rad_nr velger raden i en matrise som en verdi skal returneres fra. Hvis rad_nr
utelates, kreves kolonne_nr.
Kolonne_nr velger kolonnen i en matrise som en verdi skal returneres fra. Hvis
kolonne_nr utelates, kreves rad_nr.
Kommentarer
Hvis begge argumentene rad_nr og kolonne_nr brukes, returnerer INDEKS

verdien i cellen i skjæringspunktet mellom rad_nr og kolonne_nr.
Hvis du angir rad_nr eller kolonne_nr til 0 (null), returnerer INDEKS
matrisen med verdier for hele kolonnen eller raden. Hvis du vil bruke
verdier som returneres som en matrise, skriver du inn INDEKS-funksjonen
som en matriseformel i et vannrett celleområde for en rad, og i et loddrett
celleområde for en kolonne. Hvis du vil skrive inn en matriseformel,
trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.
Rad_nr og kolonne_nr må peke på en celle innenfor matrise, ellers
returnerer INDEKS feilverdien #REF!.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1

Epler
Bananer

B
Data
Sitroner
Pærer

2

Formel

Beskrivelse (Resultat)
3 =INDEKS(A2:B3;2;2) Verdien i skjæringspunktet mellom andre rad og
andre kolonne i området (Pærer)
Verdien i skjæringspunktet mellom andre rad og
=INDEKS(A2:B3;2;1)
første kolonne i området (Bananer)
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Verdien i den første raden, andre kolonnen i
=INDEKS({1;2\3;4};0;2)
2
matrisekonstanten (2)
3
Verdien i den andre raden, andre kolonnen i
matrisekonstanten (4)
Obs! Formelen i eksemplet må skrives inn som en matriseformel. Når du har
kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du området A2:A3 fra og med

formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke angis som en matriseformel, er enkeltresultatet 2.

Vis alt

INDIREKTE
Se også
Returnerer referansen angitt av en
tekststreng. Referanser beregnes
umiddelbart slik at innholdet vises. Bruk
INDIREKTE når du vil endre referansen
til en celle innenfor en formel uten å endre
selve formelen.
Syntaks
INDIREKTE(reftekst;a1)
Reftekst er en referanse til en celle som inneholder en referanse i A1-stil, et
navn definert som en referanse, eller en referanse til en celle som en tekststreng.
Hvis reftekst ikke er en gyldig cellereferanse, returnerer INDIREKTE
feilverdien #REF!.
Hvis reftekst refererer til en annen arbeidsbok (en ekstern referanse), må
den andre arbeidsboken være åpen. Hvis kildearbeidsboken ikke er åpen,
returnerer INDIREKTE feilverdien #REF!.
A1

er en logisk verdi som angir referansetypen i cellen reftekst.
Hvis a1 er SANN eller utelates, tolkes reftekst som en referanse i A1-stil.
Hvis a1 er USANN, tolkes reftekst som en referanse i R1C1-stil.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
B2
B3
1 Georg
2 5
Formel
3
4 =INDIREKTE($A$2)
5 =INDIREKTE($A$3)

B
Data
1,333
45
10
62

Beskrivelse (Resultat)
Verdien av referansen i celle A2 (1,333)
Verdien av referansen i celle A3 (45)
Hvis celle B4 inneholder det definerte navnet
=INDIREKTE($A$4)
"Georg,", returneres verdien av det definerte
navnet (10)
=INDIREKTE("B"&$A$5) Verdien av referansen i celle A5 (62)

Når du oppretter en formel som refererer til en celle, oppdateres referansen til
cellen hvis (1) cellen flyttes ved at Klipp ut-kommandoen brukes til å slette
cellen, eller hvis (2) cellen flyttes fordi rader eller kolonner settes inn eller
slettes. Hvis du vil at formelen alltid skal referere til den samme cellen uansett
om raden over cellen slettes eller om cellen flyttes, bruker du
regnearkfunksjonen INDIREKTE. Hvis du for eksempel alltid vil referere til
celle A10, bruker du følgende syntaks:

=INDIREKTE("A10")

Vis alt

SLÅ.OPP

Se også
Returnerer en verdi fra et område med én rad eller én kolonne eller fra en
matrise. SLÅ.OPP-funksjonen har to syntaksformer. Syntaks 1 gjelder vektorer,
og syntaks 2, som beskrives her, gjelder matriser. Vektorformen av funksjonen
SLÅ.OPP leter etter en verdi i en vektor, flytter til den tilsvarende posisjonen i
en annen vektor, og returnerer den verdien som ble funnet der. Matriseformen av
funksjonen SLÅ.OPP leter etter en angitt verdi i den første raden eller kolonnen i
en matrise, flytter denne nedover eller bortover til den siste cellen, og returnerer
verdien i denne.
Syntaks 1 (vektor)
Syntaks 2 (matrise)

Vis alt

SLÅ.OPP
Se også
Funksjonen SLÅ.OPP har to
syntaksformer: vektor og matrise.
En vektor er en matrise som bare
inneholder én rad eller én kolonne.
Vektorformen av funksjonen SLÅ.OPP
leter etter en verdi i en vektor, flytter til den tilsvarende posisjonen i en annen
vektor, og returnerer den verdien som ble funnet der. Bruk denne formen av
SLÅ.OPP når du vil ha muligheten til å angi området som inneholder de
verdiene du vil se om stemmer overens. Den andre formen av SLÅ.OPP leter
automatisk i den første kolonnen eller raden.
Syntaks 1
Gjelder vektorer
SLÅ.OPP(søkeverdi; søkevektor; resultatvektor)
Søkeverdi er en verdi som SLÅ.OPP søker etter i den første vektoren.
Søkeverdi kan være et tall, tekst, en logisk verdi, eller et navn eller en referanse
som refererer til en verdi.
Søkevektor er et område som bare inneholder én rad eller én kolonne. Verdiene
i søkevektor kan være tekst, tall eller logiske verdier.
Viktig! Verdiene i søkevektor må plasseres i stigende rekkefølge: ...,-2, -1, 0, 1,
2,..., A-Å, USANN, SANN. Hvis ikke, er det ikke sikkert SLÅ.OPP returnerer
de riktige verdiene. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.
Resultatvektor er et område som bare inneholder én rad eller én kolonne. Det
må ha samme størrelse som området i argumentet søkevektor.
Kommentarer

Hvis SLÅ.OPP ikke finner søkeverdi, sammenligner funksjonen den
høyeste verdien i søkevektor som er mindre enn eller lik søkeverdi.
Hvis søkeverdi er mindre enn den laveste verdien i søkevektor, returnerer
SLÅ.OPP feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Frekvens

B
Farge

4,14
rød
4,19
oransje
5,17
gul
5,77
grønn
blå
1 6,39
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =SLÅ.OPP(4,19;A2:A6;B2:B6) Slår opp 4,19 i kolonne A, og returnerer
verdien fra samme rad i kolonne B (oransje)

4
Slår opp 5,00 i kolonne A, og returnerer
=SLÅ.OPP(5,00;A2:A6;B2:B6)
verdien fra samme rad i kolonne B (oransje)
5
Slår opp 7,66 i kolonne A, finner neste verdi
6
=SLÅ.OPP(7,66;A2:A6;B2:B6) som er mindre (6,39), og returnerer verdien
fra samme rad i kolonne B (blå)
Slår opp 0 i kolonne A, og returnerer en feil
=SLÅ.OPP(0;A2:A6;B2:B6) fordi 0 er mindre enn den minste verdien i
søkevektor A2:A7 (#I/T)

Vis alt

SLÅ.OPP
Se også
Funksjonen SLÅ.OPP har to
syntaksformer: vektor og matrise.
Matriseformen av funksjonen SLÅ.OPP
leter etter en angitt verdi i den første raden
eller kolonnen i en matrise, flytter denne
nedover eller bortover til den siste cellen, og returnerer verdien i denne. Bruk
denne formen av SLÅ.OPP når verdiene du søker etter, er i den første raden eller
kolonnen i matrisen. Bruk den andre syntaksen når du vil ha muligheten til å
angi plasseringen av kolonnen eller raden.
Tips!
Det er som oftest bedre å bruke funksjonene FINN.KOLONNE og FINN.RAD
enn å bruke matrisevarianten av SLÅ.OPP. Denne formen av SLÅ.OPP er tatt
med for å sikre kompatibilitet med andre regnearkprogrammer.
Syntaks 2
Gjelder matriser
SLÅ.OPP(søkeverdi;matrise)
Søkeverdi er en verdi som SLÅ.OPP søker etter i en matrise. Søkeverdi kan
være et tall, tekst, en logisk verdi, eller et navn eller en referanse som refererer
til en verdi.
Hvis SLÅ.OPP ikke finner søkeverdi, brukes den høyeste verdien i matrisen
som er mindre enn eller lik søkeverdi.
Hvis søkeverdi er mindre enn den laveste verdien i den første raden eller
kolonnen (avhengig av størrelsen på matrisen), returnerer SLÅ.OPP
feilverdien #I/T.

Matrise er et celleområde som inneholder tekst, tall eller logiske verdier som
du vil sammenligne med søkeverdi.
Matriseformen av SLÅ.OPP er svært lik funksjonene FINN.RAD og
FINN.KOLONNE. Forskjellen er at FINN.KOLONNE søker etter søkeverdi i
den første raden, FINN.RAD søker etter søkeverdi i den første kolonnen, og
SLÅ.OPP søker i henhold til matrisens dimensjoner.
Hvis matrise er kvadratisk eller dekker et område som har flere kolonner
enn rader, søker SLÅ.OPP etter søkeverdi i den første raden.
Hvis matrisen har flere rader enn kolonner, søker SLÅ.OPP i den første
kolonnen.
Med FINN.KOLONNE og FINN.RAD kan du indeksere nedover eller
bortover, men SLÅ.OPP velger alltid den siste verdien i raden eller
kolonnen.
Viktig! Verdiene i matrise må plasseres i stigende rekkefølge: ...,-2, -1, 0, 1,
2,..., A-Å, USANN, SANN. Hvis ikke, er det ikke sikkert SLÅ.OPP returnerer
de riktige verdiene. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
Slår opp "C" i første rad i matrisen, og returnerer
1 =SLÅ.OPP("C";
{"a";"b";"c";"d"\1;2;3;4}) verdien fra den siste raden i samme kolonne (3)
2
Slår opp "dunk" i første rad i matrisen, og
3 =SLÅ.OPP("dunk";
returnerer verdien fra den siste kolonnen i samme
{"a";1;"b";2;"c";3})
rad(2)

Vis alt

SAMMENLIGNE
Se også
Returnerer den relative plasseringen til et
element i en matrise som oppfyller en
bestemt verdi i en bestemt rekkefølge.
Bruk SAMMENLIGNE i stedet for en av
SLÅ.OPP-funksjonene når du trenger
plasseringen til et element i et område i stedet for selve elementet.
Syntaks
SAMMENLIGNE(søkeverdi;søkematrise;type)
Søkeverdi er verdien du bruker til å finne ønsket verdi i en tabell.
Søkeverdi er verdien du vil sammenligne i søkematrise. Når du for
eksempel vil slå opp et telefonnummer i en telefonkatalog, bruker du
personens navn som søkeverdi, men telefonnummeret er den verdien du vil
finne.
Søkeverdi kan være en verdi (tall, tekst eller logisk verdi) eller en
cellereferanse til et tall, tekst eller logisk verdi.
Søkematrise er et sammenhengende celleområde som inneholder mulige
søkeverdier. Søkematrise må være en matrise eller en matrisereferanse.
Type er tallet -1, 0 eller 1. Type angir hvordan Microsoft Excel sammenligner
søkeverdier med verdier i søkematrise.
Hvis type er 1, finner SAMMENLIGNE den største verdien som er mindre
enn eller lik søkeverdien. Søkematrise må plasseres i stigende rekkefølge:
...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Å, USANN, SANN.
Hvis type er 0, finner SAMMENLIGNE den første verdien som er nøyaktig
lik søkeverdi. Søkematrise kan plasseres i en hvilken som helst rekkefølge.

Hvis type er -1, finner SAMMENLIGNE den minste verdien som er større
enn eller lik søkeverdi. Søkematrise må plasseres i synkende rekkefølge:
SANN, USANN, Å-A,...2, 1, 0, -1, -2,..., osv.
Hvis type utelates, antas den å være 1.
Kommentarer
SAMMENLIGNE returnerer plasseringen til den sammenlignede verdien
innenfor søkematrise, ikke selve verdien. SAMMENLIGNE("b";
{"a";"b";"c"};0) returnerer for eksempel 2, den relative plasseringen til "b"
innenfor matrisen {"a","b","c"}.
SAMMENLIGNE skiller ikke mellom store og små bokstaver når
tekstverdier sammenlignes.
Hvis SAMMENLIGNE ikke finner en tilsvarende verdi, returneres
feilverdien #N/A.
Hvis type er 0, og søkeverdi er tekst, kan søkeverdi inneholde jokertegnene
stjerne (*) og spørsmålstegn (?). En stjerne tilsvarer en vilkårlig tegnrekke,
mens et spørsmålstegn tilsvarer et vilkårlig enkelttegn.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Produkt
Bananer
Appelsiner
Epler
1 Pærer
Formel
2
3
4 =SAMMENLIGNE(39;B2:B5;1)
5

B
Antall
25
38
40
41

Beskrivelse (resultat)
Fordi det ikke finnes et nøyaktig samsvar,
returneres plasseringen til den største
verdien som er mindre enn søkeverdi (38)
i området B2:B5. (2)
Returnerer plasseringen til 41 i området
=SAMMENLIGNE(41;B2:B5;0)
B2:B5. (4)
Returnerer en feil fordi området B2:B5
=SAMMENLIGNE(40;B2:B5;-1)
ikke er i synkende rekkefølge. (#I/T)

Vis alt

FORSKYVNING
Se også
Returnerer en referanse til et område som
består av et angitt antall rader og kolonner
fra en celle eller et celleområde.
Referansen som returneres, kan være en
enkelt celle eller et celleområde. Du kan
angi antallet rader og kolonner som skal returneres.
Syntaks
FORSKYVNING(referanse;rader;kolonner;høyde;bredde)
Referanse er referansen som du vil basere forskyvningen på. Referansen må
referere til en celle eller et område av tilstøtende celler. Hvis ikke, returnerer
FORSKYVNING feilverdien #VERDI!.
Rader er antallet rader, opp eller ned, som du vil at øvre venstre celle skal
referere til. Hvis 5 brukes som argument for raden, angis det at øvre venstre celle
i referansen er fem rader under referansen. Rader kan være positive (under
startreferansen) eller negative (over startreferansen).
Kolonner er antallet kolonner, til høyre og venstre, som du vil at øvre venstre
celle i resultatet skal referere til. Brukes 5 som argument for kolonnen, angis det
at øvre venstre celle i referansen er fem kolonner til høyre i referansen. Kolonner
kan være positive (til høyre for startreferansen) eller negative (til venstre for
startreferansen).
Høyde er høyden, i antall rader, som du vil at den returnerte referansen skal
være. Høyde må være et positivt tall.
Bredde er bredden, i antall kolonner, som du vil at den returnerte referansen
skal være. Bredde må være et positivt tall.
Kommentarer

Hvis rader og kolonner forskyver referansen over kanten på regnearket,
returnerer FORSKYVNING feilverdien #REF!.
Hvis høyde eller bredde utelates, antas det det at høyde og bredde er lik
referansen.
FORSKYVNING flytter ingen celler og endrer ikke utvalget, men
returnerer bare en referanse. FORSKYVNING kan brukes med alle
funksjoner som venter et referanseargument. Formelen
SUMMER(FORSKYVNING(C2;1;2;3;1)) beregner totalverdien av et
område med 3 rader og 1 kolonne som er 1 rad under og 2 kolonner til
høyre for celle C2.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
=FORSKYVNING(C3;2;3;1;1)

B
Beskrivelse (resultat)

1

Viser verdien i celle F5 (0)

2
Summerer området C2:E4
3 =SUMMER(FORSKYVNING(C3:E5;-1;0;3;3)) (0)
4
Returnerer en feil fordi
=FORSKYVNING(C3:E5;0;-3;3;3)
referansen ikke finnes på
regnearket (#REF!)

Vis alt

RAD
Se også
Returnerer radnummeret til en referanse.
Syntaks
RAD(referanse)
Referanse er cellen eller celleområdet du vil ha radnummeret til.
Hvis referanse utelates, antas den å være referansen til cellen der
funksjonen RAD vises.
Hvis referansen er et celleområde, og hvis RAD er lagt inn som en loddrett
matrise, vil RAD returnere radnumrene til referanse som en loddrett
matrise.
Referanse kan ikke referere til flere områder.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1 Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =RAD()
Raden som inneholder formelen (2)
3 =RAD(C10) Raden til referansen (10)
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =RAD(C4:D6) Første raden i referansen (4)
3
Andre raden i referansen (5)

4

Tredje raden i referansen (6)

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A2:A4. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 4.

Vis alt

RADER
Se også
Returnerer antall rader i en referanse eller
matrise.
Syntaks
RADER(matrise)
Matrise er en matrise, en matriseformel eller en referanse til et celleområde du
vil finne antall rader for.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =RADER(C1:E4)
Antall rader i referansen (4)
3 =RADER({1;2;3\4;5;6}) Antall rader i matrisekonstanten (2)

Vis alt

RTD
Se også
Henter sanntidsdata fra et program som
støtter COM-automatisering.
Syntaks
=RTD(ProgID,server,emne1,[emne2],...)
ProgID navnet på ProgID-en til et registrert tillegg for COM-automatisering
som er installert på den lokale datamaskinen. Angi navnet i anførselstegn.
server navnet på serveren som skal kjøre tillegget. Hvis det ikke er noen server,
og programmet kjøres lokalt, kan du la argumentet være tomt. Ellers angir du
anførselstegn ("") rundt servernavnet. Når du bruker RTD i Visual Basic for
Applications (VBA), må du bruke anførselstegn eller VBA-egenskapen
NullStreng for serveren, selv om serveren kjører lokalt.
emne1, emne2,...
sanntidsdata.

1 til 28 parametere som sammen representerer et unikt stykke

Kommentarer
Tillegget for RTD COM-automatisering må opprettes og registreres på en
lokal datamaskin. Hvis du ikke har installert en sanntidsdataserver, vil du få
en feilmelding i en celle når du forsøker å bruke RTD-funksjonen.
Når serveren er programmert til å oppdatere resultater kontinuerlig, så vil
RTD-formler, i motsetning til andre formler, endres når Microsoft Excel er i
automatisk beregningsmodus.
Eksempel
Beskrivelse
(Resultat)
=RTD("MyComAddIn.ProgID",,"LOREM_IPSUM","Pris") Data
Formel

Vis alt

TRANSPONER
Se også
Returnerer et loddrett celleområde som et
vannrett område, eller omvendt.
TRANSPONER må legges inn som en
matriseformel i et område med samme
antall rader og kolonner som en matrise
har kolonner og rader. Bruk TRANSPONER til å forskyve den loddrette og
vannrette retningen til en matrise på et regneark.
Syntaks
TRANSPONER(matrise)
Matrise er en matrise eller et celleområde på et regneark du vil transponere.
Transponeringen av en matrise opprettes ved hjelp av den første raden i matrisen
som den første kolonnen i den nye matrisen, den andre raden i matrisen som den
andre kolonnen i den nye matrisen, og så videre.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1

B
Data
2

C
Data
3

1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =TRANSPONER($A$2:$C$2) Verdi fra første kolonne (1)
Verdi fra andre kolonne (2)
Verdi fra tredje kolonne (3)
Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A5:A7. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 1.
Eksempel 2
Noen funksjoner, for eksempel RETTLINJE, returnerer vannrette matriser.
RETTLINJE returnerer en vannrett matrise for stigningstallet og Yskjæringspunktet for en linje. Følgende formel returnerer en loddrett matrise for
stigningstallet og Y-skjæringspunktet fra RETTLINJE.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjente_y

B
Kjente_x

1
0
4
1 9
2
2 5
3
3 7
Beskrivelse
4
Formel
(resultat)
5
=TRANSPONER(RETTLINJE(A2:A5;B2:B5;;USANN)) Stigningstall (2)
Y-skjæringspunkt
(1)
Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A7:A8. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 2.

Vis alt

FINN.RAD
Se også
Søker etter en bestemt verdi i kolonnen
lengst til venstre i en matrise, og
returnerer denne verdien i den angitte
cellen. Bruk FINN.RAD i stedet for
FINN.KOLONNE når
sammenligningsverdiene finnes i en kolonne til venstre eller til høyre for dataene
du vil finne frem til.

Syntaks
FINN.RAD(søkeverdi; matrise; kolonneindeks; sortert)
Søkeverdi er verdien som skal finnes i den første kolonnen i matrisen.
Søkeverdi kan være en verdi, en referanse eller en tekststreng.
Matrise er tabellen med informasjon der du søker etter dataene. Bruk en
referanse til et område eller et områdenavn, for eksempel Database.
Hvis sortert er lik SANN, må verdiene i den første kolonnen i matrise stå i
stigende rekkefølge: ..., -2, -1, 0, 1, 2,..., A-Å, USANN, SANN. Gjør de
ikke det, kan FINN.RAD returnere feil verdi. Hvis område er USANN,
behøver du ikke sortere matrise.
Du kan sette verdiene i stigende rekkefølge ved å velge kommandoen
Sorter på Data-menyen og deretter velge Stigende.
Verdiene i den første kolonnen i matrise kan være tekst, tall eller logiske
verdier.
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.
Kolonneindeks

er kolonnenummeret i argumentet matrise som den

samsvarende verdien skal returneres fra. Hvis kolonneindeks har verdien 1,
returneres verdien fra den første kolonnen i matrise. Hvis kolonneindeks har
verdien 2, returneres verdien fra den andre kolonnen i matrise, og så videre. Hvis
kolonneindeks er mindre enn 1, returnerer funksjonen feilverdien #VERDI!.
Hvis kolonneindeks er større enn antallet kolonner i matrise, returneres
feilverdien #REF!.
Sortert er en logisk verdi som angir om du vil at FINN.RAD skal finne
nøyaktige eller tilnærmede samsvar. Hvis du bruker SANN, eller utelater den
logiske verdien, returneres et tilnærmet samsvar. Hvis det ikke blir funnet et
nøyaktig samsvar, returneres med andre ord den største verdien som er mindre
enn søkeverdi. Hvis den logiske verdien er USANN, prøver FINN.RAD å finne
et nøyaktig samsvar. Hvis ingen nøyaktige samsvar blir funnet, returneres
feilverdien #I/T.
Kommentarer
Hvis FINN.RAD ikke finner søkeverdi, og sortert er SANN, bruker
funksjonen den høyeste verdien som er mindre enn eller lik søkeverdi.
Hvis søkeverdi er mindre enn den laveste verdien i den første kolonnen i
matrise, returneres feilverdien #I/T.
Hvis FINN.RAD ikke finner søkeverdi, og sortert er lik USANN, returneres
feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
Eksemplet bruker verdier for lufttrykk på 1 atmosfære.
A
Tetthet
0,457
0,525
0,616
0,675
0,746
0,835
0,946
1,09
1,29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
Viskositet

3,55
3,25
2,93
2,75
2,57
2,38
2,17
1,95
1,71
Formel
Beskrivelse (resultat)
Slår opp 1 i kolonne A,
og returnerer verdien
=FINN.RAD(1;A2:C10;2)
fra samme rad i
kolonne B (2,17)
Slår opp 1 i kolonne A,
og returnerer verdien
=FINN.RAD(1;A2:C10;3;SANN)
fra samme rad i
kolonne C (100)
Slår opp 0,746 i
kolonne A. Returnerer
=FINN.RAD(0,7;A2:C10;3;USANN) en feil fordi det ikke
finnes et nøyaktig
samsvar (#I/T)
Slår opp 0,1 i kolonne
A. Returnerer en feil

C
Temperatur
500
400
300
250
200
150
100
50
0

=FINN.RAD(0,1;A2:C10;2;SANN) fordi 0,1 er mindre enn
den laveste verdien
(#I/T)
Slår opp 2 i kolonne A,
og returnerer verdien
=FINN.RAD(2;A2:C10;2,SANN)
fra samme rad i
kolonne B (1,71)

Matematikk- og
trigonometrifunksjoner
ABS Returnerer den absolutte verdien til et tall
ARCCOS Returnerer arcus cosinus til et tall
ARCCOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
ARCSIN Returnerer arcus sinus til et tall
ARCSINH Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
ARCTAN Returnerer arcus tangens til et tall
ARCTAN2 Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
ARCTANH Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM Runder av et tall til nærmeste heltall
eller til nærmeste signifikante multiplum
KOMBINASJON Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
COS Returnerer cosinus til et tall
COSH Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
GRADER Konverterer radianer til grader
AVRUND.TIL.PARTALL Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er
et partall
EKSP Returnerer e opphøyd i en angitt potens
FAKULTET Returnerer fakultetet til et tall

DOBBELFAKT Returnerer det dobbelte fakultetet til et tall
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED Runder av et tall nedover mot
null
SFF Returnerer høyeste felles divisor
HELTALL Runder av et tall nedover til nærmeste heltall
MFM Returnerer minste felles multiplum
LN Returnerer den naturlige logaritmen for et tall
LOG Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
LOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
MDETERM Returnerer matrisedeterminanten til en matrise
MINVERS Returnerer den inverse matrisen til en matrise
MMULT Returnerer matriseproduktet av to matriser
REST Returnerer resten fra en divisjon
MRUND Returnerer et tall avrundet til ønsket multiplum
MULTINOMINELL Returnerer det multinominelle for et sett med tall
AVRUND.TIL.ODDETALL Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som
er et oddetall
PI Returnerer verdien av pi
OPPHØYD.I Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
PRODUKT Multipliserer argumentene
KVOTIENT Returnerer heltallsdelen av en divisjon
RADIANER Konverterer grader til radianer

TILFELDIG Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
TILFELDIGMELLOM Returnerer et tilfeldig tall mellom tallene du angir
ROMERTALL Konverterer et arabisk tall til et romertall, som tekst
AVRUND Runder av et tall til et angitt antall sifre
AVRUND.NED Runder av et tall nedover, mot null
AVRUND.OPP Runder av et tall oppover, bort fra null
SUMMER.REKKE Returnerer summen av en potensrekke basert på formelen
FORTEGN Returnerer fortegnet for et tall
SIN Returnerer sinus for den gitte vinkelen
SINH Returnerer den hyperbolske sinus til et tall
ROT Returnerer en positiv kvadratrot
ROTPI Returnerer kvadratroten av (tall * pi)
DELSUM Returnerer en delsum i en liste eller database
SUMMER Legger sammen argumentene
SUMMERHVIS Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
SUMMERPRODUKT Returnerer summen av produktene av tilsvarende
matrisekomponenter
SUMMERKVADRAT Returnerer summen av kvadratene til argumentene
SUMMERX2MY2 Returnerer summen av differansen for kvadratene med
tilsvarende verdier i to matriser
SUMMERX2PY2 Returnerer summen av kvadratsummen for tilsvarende
verdier i to matriser

SUMMERXMY2 Returnerer kvadratsummen av differansene for tilsvarende
verdier i to matriser
TAN Returnerer tangens for et tall
TANH Returnerer den hyperbolske tangens for et tall
AVKORT Korter av et tall til et heltall

Vis alt

ABS
Se også
Returnerer absoluttverdien til et tall.
Absoluttverdien til et tall er tallet uten
fortegn.
Syntaks
ABS(tall)
Tall er det reelle tallet du vil ha absoluttverdien til.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data
1
2

-4
Formel Beskrivelse (Resultat)
=ABS(2) Absoluttverdien til 2 (2)
=ABS(-2) Absoluttverdien til -2 (2)
=ABS(A2) Absoluttverdien til -4 (4)

Vis alt

ARCCOS
Se også
Returnerer arccosinus, eller den inverse
cosinus, til et tall. Arccosinus er vinkelen
der cosinus er tall. Vinkelen som
returneres, er gitt i radianer i området 0
(null) til pi.
Syntaks
ARCCOS(tall)
Tall er cosinus til vinkelen du vil ha, og må ligge mellom -1 og 1.
Kommentarer
Hvis du vil konvertere resultatet fra radianer til grader, multipliserer du med
180/PI() eller bruker GRADER-funksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
Arccosinus til -0,5 i radianer, 2*pi/3
=ARCCOS(-0,5)
(2,094395)
=ARCCOS(-0,5)*180/PI() Arccosinus til -0,5 i grader (120)
=GRADER(ARCCOS(-0,5)) Arccosinus til -0,5 i grader (120)

Vis alt

ARCCOSH
Se også
Returnerer den inverse hyperbolske
cosinus til et tall. Tall må være større enn
eller lik 1. Den inverse hyperbolske
cosinus er verdien der den hyperbolske
cosinus er tall, slik at
ARCCOSH(COSH(tall)) er lik tall.
Syntaks
ARCCOSH(tall)
Tall er ethvert reelt tall som er lik eller større enn 1.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =ARCCOSH(1) Den inverse hyperbolske cosinus til 1 (0)
3 =ARCCOSH(10) Den inverse hyperbolske cosinus til 10 (2,993223)

Vis alt

ARCSIN
Se også
Returnerer arccosinus, eller den inverse
sinus, til et tall. Arccosinus er vinkelen der
sinus er tall. Vinkelen som returneres, er
gitt i radianer i området -pi/2 til pi/2.
Syntaks
ARCSIN(tall)
Tall er sinus til vinkelen du vil ha, og må ligge mellom -1 og 1.
Kommentarer
Hvis du vil å uttrykke arcsinus i grader, multipliserer du resultatet med 180/PI( )
eller bruker GRADER-funksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ARCSIN(-0,5)
Arcsinus til -0,5 i radianer, -pi/6 (-0,5236)
=ARCSIN(-0,5)*180/PI() Arcsinus til -0,5 i grader (-30)
=GRADER(ARCSIN(-0,5)) Arcsinus til -0,5 i grader (-30)

Vis alt

ARCSINH
Se også
Returnerer den inverse hyperbolske sinus
til et tall. Den inverse hyperbolske sinus er
verdien der den hyperbolske sinus er tall,
slik at ARCSINH(SINH(tall)) er lik tall.
Syntaks
ARCSINH(tall)
Tall er ethvert reelt tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =ARCSINH(-2,5) Den inverse hyperbolske sinus til -2,5 (-1,64723)
3 =ARCSINH(10) Den inverse hyperbolske sinus til 10 (2,998223)

Vis alt

ARCTAN
Se også
Returnerer arctangens, eller den inverse
tangens, til et tall. Arctangens er vinkelen
der tangens er tall. Vinkelen som
returneres, er gitt i radianer i området -pi/2
til pi/2.
Syntaks
ARCTAN(tall)
Tall er tangens til den vinkelen du vil ha.
Kommentarer
Hvis du vil å uttrykke arctangens i grader, multipliserer du resultatet med
180/PI( ) eller bruker GRADER-funksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=ARCTAN(1)
Arctangens til 1 i radianer, pi/4 (0,785398)
=ARCTAN(1)*180/PI() Arctangens til 1 i grader (45)
=GRADER(ARCTAN(1)) Arctangens til 1 i grader (45)

Vis alt

ARCTAN2
Se også
Returnerer arctangens, eller den inverse
tangens, til de angitte x- og ykoordinatene. Arctangens er vinkelen fra
x-aksen til en linje som går gjennom origo
(0; 0) og et punkt med koordinatene (x; y).
Vinkelen blir gitt i radianer mellom -pi og pi, men ikke -pi.
Syntaks
ARCTAN2(x; y)
X er x-koordinatet til punktet.
Y er y-koordinatet til punktet.
Kommentarer
Et positivt tall angir en vinkel trukket mot klokkeretningen fra x-aksen. Et
negativt tall angir en vinkel trukket med klokkeretningen.
ARCTAN2(a;b) er lik ARCTAN(b/a), bortsett fra at a kan være lik 0 i
ARCTAN2.
Hvis både x og y er 0, returnerer ARCTAN2 feilverdien #DIV/0!.
Hvis du vil å uttrykke arctangens i grader, multipliserer du resultatet med
180/PI( ) eller bruker GRADER-funksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1
2
3
4
5

=ARCTAN2(1; 1)
=ARCTAN2(-1; -1)

B
Beskrivelse (Resultat)
Arctangens til punktet 1,1 i radianer, pi/4
(0,785398)
Arctangens til punktet -1,-1 i radianer, -3*pi/4
(-2,35619)

=ARCTAN2(-1;
Arctangens til punktet 1,1 i grader (-135)
-1)*180/PI()
=GRADER(ARCTAN2(-1;
Arctangens til punktet 1,1 i grader (-135)
-1))

Vis alt

ARCTANH
Se også
Returnerer den inverse hyperbolske
tangens til et tall. Tall må ligge mellom -1
og 1 (men ikke være lik -1 og 1). Den
inverse hyperbolske tangens er verdien der
den hyperbolske tangens er tall, slik at
ARCTANH(TANH(tall)) er lik tall.
Syntaks
ARCTANH(tall)
Tall er ethvert reelt tall mellom 1 og -1.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Den inverse hyperbolske tangens til 0,76159416
=ARCTANH(0,76159416)
2
(1, omtrent)
3
Den inverse hyperbolske tangens til -0,1
=ARCTANH(-0,1)
(-0,10034)

Vis alt

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
Se også
Returnerer tall avrundet oppover, bort fra
null, til nærmeste signifikante multiplum.
Hvis du for eksempel vil unngå tiører i
prisene, og varen koster kr 44,20, bruker
du formelen
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(44,20; 0,5) til å avrunde prisene
oppover til nærmeste femtiøring.
Syntaks
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(tall; gjeldende_multiplum)
Tall er verdien du vil runde av.
Gjeldende_multiplum er det multiplum du vil runde av til.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM feilverdien #VERDI!.
Uavhengig av fortegnet til tall, blir en verdi avrundet oppover når det
justeres bort fra null. Hvis tall er et eksakt multiplum av
gjeldende_multiplum, blir det ikke foretatt noen avrunding.
Hvis tall og gjeldende_multiplum har forskjellige fortegn, returnerer
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse (Resultat)
Avrunder 2,5 opp til
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(2,5;
nærmeste multiplum av 1
1)
(3)
Avrunder -2,5 opp til
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(-2,5;
nærmeste multiplum av -2
-2)
(-4)
Returnerer en feil fordi
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(-2,5;
-2,5 og 2 har forskjellige
2)
fortegn (#NUM!)
Avrunder 1,5 opp til
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(1,5;
nærmeste multiplum av 0,1
0,1)
(1,5)
Avrunder 0,234 opp til
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM(0,234;
nærmeste multiplum av
0,01)
0,01 (0,24)

Vis alt

KOMBINASJON
Se også
Returnerer antall kombinasjoner for et gitt
antall elementer. Bruk KOMBINASJON
til å bestemme det totale antall
grupperinger som er mulig for et gitt antall
elementer.
Syntaks
KOMBINASJON(antall; valgt_antall)
Antall er antall elementer.
Valgt_antall er antall elementer i hver kombinasjon.
Kommentarer
Numeriske argumenter avkortes til heltall.
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KOMBINASJON
feilverdien #VERDI!.
Hvis antall < 0, valgt_antall < 0 eller antall < valgt_antall, returnerer
KOMBINASJON feilverdien #NUM!.
En kombinasjon er enhver mengde eller delmengde elementer, uavhengig
av deres innbyrdes rekkefølge. Kombinasjoner er noe annet enn
permutasjoner, der den innbyrdes rekkefølgen er viktig.
Antallet kombinasjoner er som følger, der antall = n og valgt_antall = k:

der:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Mulige grupperinger bestående av to personer som
2 =KOMBINASJON(8;2)
kan dannes på grunnlag av 8 kandidater (28)

Vis alt

COS
Se også
Returnerer cosinus til en gitt vinkel.
Syntaks
COS(tall)
Tall er vinkelen du vil finne cosinus til, angitt i radianer.
Kommentarer
Hvis vinkelen er angitt i grader, multipliserer du den med PI()/180 eller bruker
COS-funksjonen for å konvertere den til radianer.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=COS(1,047)
Cosinus til 1,047 radianer (0,500171)
=COS(60*PI()/180)
Cosinus til 60 grader (0,5)
=COS(RADIANER(60)) Cosinus til 60 grader (0,5)

Vis alt

COSH
Se også
Returnerer den hyperbolske cosinus til et
tall.
Syntaks
COSH(tall)
Tall er et hvilket som helst reelt tall som du vil finne den hyperbolske cosinus
for.
Kommentarer
Formelen for den hyperbolske cosinus er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=COSH(4)
Den hyperbolske cosinus til 4 (27,30823)
2
Den hyperbolske cosinus til grunntallet for den naturlige
3 =COSH(EKSP(1))
logaritmen (7,610125)

Vis alt

ANTALL.HVIS
Se også
Teller antall celler i et område som
oppfyller gitte vilkår.
Syntaks
COUNTIF(område,vilkår)
Område er celleområdet der du vil telle celler.
Vilkår er vilkåret i form av et tall, utrykk eller tekst, som definerer hvilke celler
som skal telles. Vilkår kan for eksempel uttrykkes som 32, "32", ">32" eller
"epler".
Kommentarer
Microsoft Excel inneholder flere funksjoner som kan brukes til å analysere
dataene basert på et vilkår. Hvis du for eksempel vil beregne en sum basert på en
tekststreng eller et tall i et område, bruker du regnearkfunksjonen
SUMMERHVIS. Hvis du vil at en formel skal returnere én av to verdier basert
på et vilkår, for eksempel en salgsbonus basert på et angitt salgsbeløp, bruker du
regnearkfunksjonen HVIS.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Data

epler
32
54
1 appelsiner
75
2 pærer
86
3 epler
Formel
Beskrivelse (Resultat)
4
5 =SUMMERHVIS(A2:A5;"epler") Antall celler som inneholder epler i den
første kolonnen ovenfor (2)
Antall celler med en verdi som er høyere
=ANTALL.HVIS(B2:B5;">55")
enn 55 i den andre kolonnen ovenfor (2)

Vis alt

GRADER
Se også
Konverterer radianer til grader.
Syntaks
GRADER(vinkel)
Vinkel er vinkelen i radianer som du vil konvertere.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1

A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)

2 =GRADER(PI()) Grader for pi radianer (180)

Vis alt

AVRUND.TIL.PARTALL
Se også
Returnerer tall avrundet oppover til
nærmeste partall. Du kan bruke denne
funksjonen til å behandle elementer som
kommer i par. Hvis du for eksempel har en
pakkasse som kan ta rader på ett eller to
elementer, vet du at kassen er full når antall elementer, avrundet oppover til
nærmeste partall, stemmer med kassens kapasitet.
Syntaks
AVRUND.TIL.PARTALL(tall)
Tall er verdien du skal avrunde.
Kommentarer
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer AVRUND.TIL.PARTALL feilverdien
#VERDI!.
Uavhengig av fortegnet til tall, blir en verdi avrundet oppover når den
justeres bort fra null. Hvis tall er et heltall som er partall, blir det ikke
foretatt noen avrunding.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse (Resultat)
Avrunder 1,5 oppover til nærmeste heltall
=AVRUND.TIL.PARTALL(1,5)
som er partall (2)
Avrunder 3 oppover til nærmeste heltall
=AVRUND.TIL.PARTALL(3)
som er partall (4)
Avrunder 2 oppover til nærmeste heltall
=AVRUND.TIL.PARTALL(2)
som er partall (2)
Avrunder -1 oppover til nærmeste heltall
=AVRUND.TIL.PARTALL(-1)
som er partall (-2)

Vis alt

EKSP
Se også
Returnerer e opphøyd i en potens som er
angitt av tall. Konstanten e er lik
2,71828182845904, som er grunntallet i
den naturlige logaritmen.
Syntaks
EKSP(tall)
Tall er eksponenten som brukes på grunntallet e.
Kommentarer
Hvis du vil beregne potensuttrykk med andre grunntall, bruker du
operatoren for eksponentiering (^).
EKSP er den inverse av funksjonen LN, som er den naturlige logaritmen til
argumentet tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=EKSP(1) Omtrentlig verdi av e (2,718282)
2
Grunntallet for den naturlige logaritmen e opphøyd i potensen 2
3 =EKSP(2)
(7,389056)

Vis alt

FAKULTET
Se også
Returnerer fakultet til et tall. Et talls
fakultet er lik 1*2*3*...* tall.
Syntaks
FAKULTET(tall)
Tall er det ikke-negative tallet du vil finne fakultet til. Hvis tall ikke er et
heltall, avkortes det.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5
6

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=FAKULTET(5) Faktultet til 5, eller 1*2*3*4*5 (120)
=FAKULTET(1,9) Fakultet til heltallet av 1,9 (1)
=FAKULTET(0) Fakultet til 0 (1)
=FAKULTET(-1) Negative tall fører til en feilverdi (#NUM!)
=FAKULTET(1) Fakultet til 1 (1)

Vis alt

DOBBELFAKT
Se også
Returnerer et talls doble fakultet.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste
inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
DOBBELFAKT(tall)
Tall er den verdien som den dobbelte fakultetsverdi skal returneres for. Hvis
tall ikke er et heltall, avkortes det.
Kommentarer
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer DOBBELFAKT feilverdien
#VERDI!.
Hvis tall er et negativt tall, returnerer DOBBELFAKT feilverdien #NUM!.
Hvis tall er et partall:

Hvis tall er et oddetall:

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =DOBBELFAKT(6) Det doble fakultet for 6 (48)
3 =DOBBELFAKT(7) Det doble fakultet for 7 (105)

Vis alt

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED
Se også
Returnerer tall rundet av nedover, mot
null, til nærmeste signifikante multiplum
Syntaks
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(tall; gjeldende_multiplum)
Tall er den numeriske verdien du vil runde av.
Gjeldende_multiplum er det multiplum du vil runde av til.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED feilverdien #VERDI!.
Hvis tall og gjeldende_multiplum har forskjellige fortegn, returnerer
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED feilverdien #NUM!.
Uavhengig av fortegnet til tall, blir en verdi avrundet nedover når den
justeres bort fra null. Hvis tall er et nøyaktig multiplum av
gjeldende_multiplum, blir det ikke foretatt noen avrunding.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
Formel
(Resultat)
Avrunder 2,5 nedover
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(2,5;
til nærmeste
1)
multiplum av 1 (2)
Avrunder -2,5
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(-2,5;
nedover til nærmeste
-2)
multiplum av -2 (-2)
Returnerer en feil
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(-2,5; fordi -2,5 og 2 har
2)
forskjellige fortegn
(#NUM!)
Avrunder 1,5 nedover
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(1,5; til nærmeste
0,1)
multiplum av 0,1
(1,5)
Avrunder 0,234
=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(0,234; nedover til nærmeste
0,01)
multiplum av 0,01
(0,23)

Vis alt

SFF
Se også
Returnerer den største felles divisor for to
eller flere heltall. Største felles divisor er
det største heltallet du kan dividere både
tall1 og tall2 med uten rest.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, kan du laste inn og installere Analyseverktøy.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
SFF(Tall1;tall2;...)
Tall1; tall2;...
avkortes de.

er fra 1 til 29 verdier. Hvis noen av verdiene ikke er heltall,

Kommentarer
Hvis noen av argumentene er ikke-numeriske, returnerer SFF feilverdien
#VERDI!.
Hvis noen av argumentene er mindre enn null, returnerer SFF feilverdien
#NUM!.
Én dividerer alle verdier likt.
Et primtall har bare seg selv og én som divisorer som er partall.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
B
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=SFF(5; 2) Største felles divisor for 5 og 2 (1)
=SFF(24; 36) Største felles divisor for 24 og 36 (12)
=SFF(7; 1) Største felles divisor for 7 og 1 (1)
=SFF(5; 0) Største felles divisor for 5 og 0 (5)

Vis alt

HELTALL
Se også
Avrunder et tall nedover til nærmeste
heltall.
Syntaks
HELTALL(tall)
Tall er det reelle tallet du vil runde av nedover til nærmeste heltall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

Data
19,5
Formel
1
2 =HELTALL(8,9)
=HELTALL(-8,9)
=A2HELTALL(A2)

Beskrivelse (Resultat)
Avrunder 8,9 nedover (8)
Avrunder -8,9 nedover (-9)
Returner desimaldelen av et positivt reelt tall i celle A2
(0,5)

Vis alt

MFM
Se også
Returnerer minste felles multiplum av
heltall. Minste felles multiplum er det
minste positive heltallet som er et
multiplum av alle heltallsargumentene
tall1, tall2 og så videre. Du kan bruke
MFM til å legge sammen brøker med forskjellig nevner.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
MFM(tall1;tall2;...)
Tall1; tall2;... er fra 1 til 29 verdier du ønsker å finne minste feles multiplum
for. Hvis verdien ikke er heltall, blir den avrundet.
Kommentarer
Hvis noen av argumentene er ikke-numeriske, returnerer MFM feilverdien
#VERDI!.
Hvis noen av argumentene er mindre enn null, returnerer MFM feilverdien
#NUM!.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =MFM(5; 2) Minste felles multiplum av 5 og 2 (10)
3 =MFM(24; 36) Minste felles multiplum av 24 og 36 (72)

Vis alt

LN
Se også
Returnerer den naturlige logaritmen til et
tall. Naturlige logaritmer er basert på
konstanten e (2,71828182845904).
Syntaks
LN(tall)
Tall er det positive reelle tallet du vil ha den naturlige logaritmen for.
Kommentarer
LN er det motsatte av funksjonen EKSP.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=LN(86)
Naturlig logaritme av 86 (4,454347)
=LN(2,7182818) Naturlig logaritme av verdien til konstanten e (1)
=LN(EKSP(3)) Naturlig logaritme av e opphøyd i 3 (3)

Vis alt

LOG
Se også
Returnerer logaritmen for et tall med et
angitt grunntall.
Syntaks
LOG(tall;grunntall)
Tall er det positive reelle tallet du ønsker logaritmen for.
Grunntall er grunntallet til logaritmen. Hvis argumentet grunntall er utelatt, blir
det satt lik 10.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=LOG(10)
Logaritmen for 10 (1)
=LOG(8; 2)
Logaritmen for 8 med grunntall 2 (3)
=LOG(86; 2,7182818) Logaritmen for 86 med grunntall e (4,454347)

Vis alt

LOG10
Se også
Returnerer logaritmen med grunntall 10 til
et tall.
Syntaks
LOG10(tall)
Tall er det positive reelle tallet du ønsker logaritmen med grunntall 10 for.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

B

1
2
3
4
5

Formel
Beskrivelse (resultat)
=LOG10(86) Logaritme med grunntall 10 for 86 (1,934498451)
=LOG10(10) Logaritme med grunntall 10 for 10 (1)
=LOG10(1E5) Logaritme med grunntall 10 for 1E5 (5)
=LOG10(10^5) Logaritme med grunntall 10 for 10^5 (5)

Vis alt

MDETERM
Se også
Returnerer determinanten til en matrise.
Syntaks
MDETERM(matrise)
Matrise er en numerisk matrise med et likt antall rader og kolonner.
Kommentarer
Matrise kan oppgis som et celleområde, for eksempel A1:C3, som en
matrisekonstant, for eksempel {1;2;3\4;5;6\7;8;9}; eller som et navn på et
celleområde eller en matrisekonstant.
Hvis matrise inneholder tomme celler eller celler som inneholder tekst,
returnerer MDETERM feilverdien #VERDI!.
MDETERM returnerer også #VERDI! hvis matrise ikke har likt antall rader
og kolonner.
Matrisedeterminanten er et tall som er avledet fra verdiene i matrise. For en
matrise med tre rader og tre kolonner, A1:C3, er determinanten definert
som:
MDETERM(A1:C3) er lik
A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

Matrisedeterminanter brukes generelt til å løse systemer med matematiske
ligninger med flere variabler.
MDETERM beregnes med en nøyaktighet på tilnærmet 16 sifre, noe som
kan forårsake mindre numeriske feil i beregningen. Determinanten til en
enkeltmatrise kan for eksempel avvike fra null med 1E-16.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
1
1
7

B
Data
3
3
1
3

Formel
Beskrivelse (resultat)
1
Determinanten til matrisen
2 =MDETERM(A2:D5)
ovenfor (88)
3
Determinanten til matrisen
4 =MDETERM({3;6;1\1;1;0\3;10;2})
som en matrisekonstant (1)
5
Determinanten til matrisen i
=MDETERM({3;6\1;1})
matrisekonstanten (-3)
Returnerer en feil fordi
matrisen ikke har samme
=MDETERM({1;3;8;5\1;3;6;1})
antallet rader og kolonner

C
D
Data Data
8
5
6
1
1
0
10 2

(#VERDI!)

Vis alt

MINVERS
Se også
Returnerer den inverse matrisen til en
matrise.
Syntaks
MINVERS(matrise)
Matrise er en numerisk matrise med et likt antall rader og kolonner.
Kommentarer
Matrise kan angis som et celleområde, for eksempel A1:C3, som en
matrisekonstant, så som {1;2;3\4;5;6\7;8;9}, eller som et navn på et
celleområde eller en matrisekonstant.
Hvis matrise inneholder tomme celler eller celler som inneholder tekst,
returnerer MINVERS feilverdien #VERDI!.
MINVERS returnerer også #VERDI!-feilen hvis matrise ikke har et likt
antall rader og kolonner.
Formler som returnerer matriser, må legges inn som matriseformler.
Inverse matriser blir, på samme måte som determinanter, brukt til å løse
matematiske ligningssystemer med flere variabler. Produktet av en matrise
og dens inverse matrise er identitetsmatrisen. Identitetsmatrisen er en
kvadratisk matrise der de diagonale verdiene er lik 1 og alle de andre
verdiene er lik 0.
Som et eksempel på hvordan en matrise med to rader og to kolonner
beregnes, kan du anta at området A1:B2 inneholder bokstavene a, b, c og d
som representerer fire vilkårlig valgte tall. Tabellen under viser den inverse
av matrisen A1:B2:
Kolonne A Kolonne B
Rad 1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d)

Rad 2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c)
MINVERS beregnes med en nøyaktighet på tilnærmet 16 sifre, noe som
kan forårsake mindre numeriske feil i utregningene.
Enkelte kvadratiske matriser kan ikke inverteres, og vil returnere
feilverdien #NUM! når de brukes sammen med MINVERS. Determinanten
til en matrise som ikke kan inverteres, er lik 0.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1 4
2 2
Formel
3
=MINVERS(A2:B3)

B
Data
-1
0
Formel

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A5:B6. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 0.
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Data

C
Data

2
1
1 1
4
-1
2 3
2
0
3 0
Formel
Formel Formel
4
=MINVERS(A2:C4)
Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert

eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A6:C8. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 0,25.
Tips!
Bruk funksjonen INDEKS for å få tilgang til enkeltelementer i den inverse
matrisen.

Vis alt

MMULT
Se også
Returnerer produktet av to matriser.
Resultatet er en matrise med samme antall
rader som matrise1 og samme antall
kolonner som matrise2.
Syntaks
MMULT(matrise1;matrise2)
Matrise1; matrise2

er matrisene som skal multipliseres.

Kommentarer
Antallet kolonner i matrise1 må være det samme som antallet rader i
matrise2, og begge matrisene må bare inneholde tall.
Matrise1 og matrise2 kan også angis som celleområder, matrisekonstanter
eller referanser.
Hvis det finnes tomme celler eller celler som inneholder tekst, eller hvis
antallet kolonner i matrise1 er forskjellig fra antallet rader i matrise2,
returnerer MMULT feilverdien #VERDI!.
Matriseproduktet a av to matriser b og c er lik:

der i er antall rader og j er antall kolonner.
Formler som returnerer matriser, må legges inn som matriseformler.
Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Matrise 1
1
2
3
4
5
6

1
7
Matrise 2
2
0
Formel
=MMULT(A2:B3;A5:B6)

B
Matrise 1
3
2
Matrise 2
0
2
Formel

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A8:B9. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 2.
Eksempel 2
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Matrise 1
1
2
3
4
5
6

3
2
Matrise 2
2
0
Formel
=MMULT(A2:B3;A5:B6)

B
Matrise 1
0
0
Matrise 2
0
2
Formel

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker
området A8:B9. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen
ikke legges inn som en matriseformel, er resultatet 6.

Vis alt

REST
Se også
Returnerer resten etter at tall er dividert
med divisor. Resultatet har samme fortegn
som divisor.
Syntaks
REST(tall;divisor)
Tall er det tallet du ønsker å finne restverdien av.
Divisor er tallet som tall divideres med.
Kommentarer
Hvis divisor har verdien 0, returnerer REST feilverdien #DIV/0!.
Funksjonen REST kan uttrykkes med funksjonen HELTALL slik:
MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=REST(3; 2) Resten av 3/2 (1)
=REST(-3; 2) Resten av -3/2. Fortegnet er det samme som divisor (1)
=REST(3; -2) Resten av 3/-2. Fortegnet er det samme som divisor (-1)
=REST(-3; -2) Resten av -3/-2. Fortegnet er det samme som divisor (-1)

Vis alt

MRUND
Se også
Returnerer et tall avrundet til det ønskede
multiplum.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
MRUND(tall; multiplum)
Tall er verdien du skal avrunde.
Multiplum er det multiplum du vil runde av tallet til.
Kommentarer
MRUND runder opp, bort fra null, hvis resten etter å ha dividert tall med
multiplum er større enn eller lik halvparten av multiplum.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=MRUND(10; 3) Runder 10 til nærmeste multiplum av 3 (9)
=MRUND(-10, -3) Runder 10 til nærmeste multiplum av 3 (-9)
=MRUND(1,3;
Runder 1,3 til nærmeste multiplum av 0,2 (1,4)
0,2)
Returnerer en feil fordi -2 og 5 har ulike fortegn
=MRUND(5; -2)
(#NUM!)

Vis alt

MULTINOMINELL
Se også
Returnerer forholdet mellom fakultetet av
en sum verdier og produktet av
fakultetene.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
MULTINOMINELL(tall1; tall2;...)
Tall1;tall2;...
størrelse for.

er fra 1 til 29 verdier du vil ha en Multinominell (mangeleddet)

Kommentarer
Hvis ett av argumentene er ikke-numerisk, returnerer MULTINOMINELL
feilverdien #VERDI!.
Hvis ett av argumentene er mindre enn 1, returnerer MULTINOMINELL
feilverdien #NUM!.
Det matematiske uttrykket for MULTINOMINELL er:

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
1
=MULTINOMINELL(2; Forholdet mellom fakultetet av en sum av 2, 3 og 4
2
3; 4)
og produktet av fakultetene (1 260)

Vis alt

AVRUND.TIL.ODDETALL
Se også
Returnerer et tall rundet opp til nærmeste
hele oddetall.
Syntaks
AVRUND.TIL.ODDETALL(tall)
Tall er verdien du skal avrunde.
Kommentarer
Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer AVRUND.TIL.ODDETALL
feilverdien #VERDI!.
Uavhengig av fortegnet på tall, blir en verdi rundet opp når den blir justert
bort fra null. Hvis tall er et helt oddetall, blir det ikke foretatt noen
opprunding.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse (resultat)
Runder 1,5 opp til nærmeste hele oddetall
=AVRUND.TIL.ODDETALL(1,5)
(3)
Runder 3 opp til nærmeste hele oddetall
=AVRUND.TIL.ODDETALL(3)
(3)
Runder 2 opp til nærmeste hele oddetall
=AVRUND.TIL.ODDETALL(2)
(3)
Runder -1 opp til nærmeste hele oddetall
=AVRUND.TIL.ODDETALL(-1)
(-1)
Runder -2 opp til nærmeste hele oddetall
=AVRUND.TIL.ODDETALL(-2)
(-3)

Vis alt

PI
Se også
Returnerer tallet 3,14159265358979, altså
den matematiske konstanten pi. Tallet
returneres med en nøyaktighet på 15 sifre.
Syntaks
PI( )
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Radius

3
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =PI()
Pi (3,14159265358979)
=PI()/2
Pi/2 (1,570796327)
=PI()*(A2^2) Sirkelens areal med radien ovenfor (28,27433388)

Vis alt

OPPHØYD.I
Se også
Returnerer resultatet av et tall opphøyd i
en potens.
Syntaks
OPPHØYD.I(tall;potens)
Tall er grunntallet. Det kan være et hvilket som helst reelt tall.
Potens

er eksponenten du opphøyer grunntallet i.

Kommentarer
"^"-operatoren kan brukes i stedet for OPPHØYD.I for å angi hvilket tall
basetallet skal opphøyes i, slik som 5^2.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=OPPHØYD.I(5;2)
Kvadratet av 5 (25)
=OPPHØYD.I(98,6;3,2) 98,6 opphøyd i 3,2 (2401077)
=OPPHØYD.I(4;5/4) 4 opphøyd i 5/4 (5,656854)

Vis alt

PRODUKT
Se også
Multipliserer alle tallene som er gitt som
argumenter, og returnerer produktet av
tallene.
Syntaks
PRODUKT(tall1; tall2; ...)
Tall1; tall2;...

er fra 1 til 30 tall som skal multipliseres.

Kommentarer
Argumenter som er tall, logiske verdier eller tall representert som tekst,
telles med. Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan
konverteres til tall, forårsaker feil.
Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare tall i matrisen
eller referansen talt med. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller
feilverdier i matrisen eller referansen blir oversett.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
5
1
15
2
30
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
=PRODUKT(A2:A4) Multipliserer tallene ovenfor (2 250)
=PRODUKT(A2:A4; 2) Multipliserer tallen ovenfor og 2 (4 500)

Vis alt

KVOTIENT
Se også
Returnerer heltallsdelen av en divisjon. Du
kan bruke denne funksjonen når du vil
fjerne resten etter en divisjon.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
KVOTIENT(teller; nevner)
Teller er dividenden.
Nevner er divisoren.
Kommentarer
Hvis ett av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KVOTIENT feilverdien
#VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=KVOTIENT(5; 2)
Heltallsdelen av 5/2 (2)
=KVOTIENT(4,5; 3,1) Heltallsdelen av 4,5/3,1 (1)
=KVOTIENT(-10; 3) Heltallsdelen av -10/3 (-3)

Vis alt

RADIANER
Se også
Konverterer grader til radianer.
Syntaks
RADIANER(vinkel_i_grader)
Vinkel_i_grader er vinkelen du vil konvertere, i grader.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1

A
Formel

B
Beskrivelse (resultat)

270 grader konvertert til radianer (4,712389 eller 3π/2
2 =RADIANER(270) radianer)

Vis alt

TILFELDIG
Se også
Returnerer et tilfeldig (randomisert) tall
som er større enn eller lik 0 og mindre enn
1. Tallene blir hentet fra en liste med
tilfeldige tall, og det gis et nytt tilfeldig
tall hver gang regnearket blir regnet om.
Syntaks
TILFELDIG( )
Kommentarer
Du kan generere et tilfeldig reelt tall mellom a og b med:
TILFELDIG()*(b-a)+a
Hvis du vil bruke TILFELDIG til å generere et tilfeldig tall, men ikke vil at
tallet endres hver gang cellen regnes om, kan du sette inn =TILFELDIG()
på formellinjen og trykke F9 (eller kommando + = i Microsoft Excel for
Macintosh), og dermed endre formelen til et tilfeldig tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =TILFELDIG()
Et tilfeldig tall mellom 0 og 1 (varierer)
3 =TILFELDIG()*100 Et tilfeldig tall lik 0, men mindre enn 100 (varierer)

Vis alt

TILFELDIGMELLOM
Se også
Returnerer et tilfeldig tall innenfor et
angitt område. Et nytt tilfeldig tall
returneres hver gang regnearket blir
beregnet.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
TILFELDIGMELLOM(bunn;topp)
Bunn

er det minste heltallet TILFELDIGMELLOM returnerer.

Topp er det største heltallet TILFELDIGMELLOM returnerer.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =TILFELDIGMELLOM(1;100) Tilfeldig tall mellom 1 og 100 (varierer)
3 =TILFELDIGMELLOM(-1;1) Tilfeldig tall mellom -1 og 1 (varierer)

Vis alt

Romertall
Se også
Konverterer vanlige tall til romertall, som
tekst.
Syntaks
ROMERTALL(tall; form)
Tall er det vanlige tallet du vil konvertere.
Form er et tall som angir typen romertall du vil bruke. Stilen for romertall går
fra klassisk til forenklet, og blir enklere jo høyere verdi du velger. Se eksemplet
under ROMERTALL(499;0) nedenfor.
Form
Type
0 eller utelatt Klassisk.
1
Enklere. Se eksemplet nedenfor.
2
Enklere. Se eksemplet nedenfor.
3
Enklere. Se eksemplet nedenfor.
4
Forenklet.
SANN
Klassisk.
USANN
Forenklet.
Kommentarer
Hvis tallet er negativt, returneres feilverdien #VERDI!.
Hvis tallet er større enn 3999, returneres feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5
6
7

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=ROMERTALL(499;0) Klassisk romertallstil for 499 (CDXCIX)
=ROMERTALL(499;1) Enklere stil for 499 (LDVLIV)
=ROMERTALL(499;2) Enklere stil for 499 (XDIX)
=ROMERTALL(499;3) Enklere stil for 499 (VDIV)
=ROMERTALL(499;4) Forenklet stil for 499 (ID)
=ROMERTALL(2013;0) Klassisk romertallstil for 2013 (MMXIII)

Vis alt

AVRUND
Se også
Avrunder et tall til et angitt antall sifre.
Syntaks
AVRUND(tall; antall_sifre)
Tall er tallet du vil runde av.
Antall_sifre angir antallet sifre du vil runde av tall til.
Kommentarer
Hvis antall_sifre er større enn 0, blir tall avrundet til det angitte antallet
desimaler.
Hvis antall_sifre er lik 0, blir tall avrundet til nærmeste heltall.
Hvis antall_sifre er mindre enn 0, blir tall rundet av til venstre for
desimaltegnet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
Formel
=AVRUND(2,15;
1)
=AVRUND(2,149;
1)
=AVRUND(-1,475;
2)
=AVRUND(21,5;
-1)

B
Beskrivelse (resultat)
Avrunder 2,15 til én desimal (2,2)
Avrunder 2,149 til én desimal (2,1)
Avrunder -1,475 til to desimaler (-1,48)
Avrunder 21,5 til én desimal til venstre for
desimaltegnet (20)

Vis alt

AVRUND.NED
Se også
Runder et tall ned, mot null.
Syntaks
AVRUND.NED(tall;antall_sifre)
Tall er et hvilket som helst reelt tall du vil runde ned.
Antall_sifre er antall sifre du vil ha etter desimalkommaet i det avrundete
tallet.
Kommentarer
AVRUND.NED virker på samme måte som AVRUND, men runder alltid
tallet ned.
Hvis antall_sifre er større enn 0, blir tall rundet ned til det angitte antallet
desimalplasser.
Hvis antall_sifre er lik 0, blir tall avrundet ned til nærmeste heltall.
Hvis antall_sifre er mindre enn 0, blir tall rundet ned til venstre for
desimalkomma.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
Avrunder 3,2 ned til null desimaler (3)
1 =AVRUND.NED(3,2; 0)
Avrunder 76,9 ned til null desimaler (76)
2 =AVRUND.NED(76,9;0)
3 =AVRUND.NED(3,14159; 3) Avrunder 3,14159 ned til tre desimaler
(3,141)
4
=AVRUND.NED(-3,14159; 1) Avrunder -3,14159 ned til én desimal (-3,1)
5
Avrunder 31 415,92654 ned til to
6 =AVRUND.NED(31 415,92654;
desimaler til venstre for desimaltegnet
-2)
(31 400)

Vis alt

AVRUND.OPP
Se også
Runder et tall opp, vekk fra null.
Syntaks
AVRUND.OPP(tall;antall_sifre)
Tall er et reelt tall du vil avrunde oppover.
Antall_sifre er antall sifre du vil ha etter desimalkommaet i det avrundete
tallet.
Kommentarer
AVRUND.OPP oppfører seg som funksjonen AVRUND, men den runder
alltid tallet oppover.
Hvis antall_sifre er større enn 0, blir tall rundet opp til det angitte antall
desimalplasser.
Hvis antall_sifre er lik 0, blir tall avrundet opp til nærmeste heltall.
Hvis antall_sifre er mindre enn 0, blir tall rundet opp til venstre for
desimalkomma.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
Avrunder 3,2 opp til null desimaler (4)
1 =AVRUND.OPP(3,2;0)
Avrunder 76,9 opp til null desimaler (77)
2 =AVRUND.OPP(76,9;0)
3 =AVRUND.OPP(3,14159; 3) Avrunder 3,14159 opp til tre desimaler
(3,142)
4
=AVRUND.OPP(-3,14159; 1) Avrunder -3,14159 opp til én desimal (-3,2)
5
Avrunder 31 415,92654 opp til to
6 =AVRUND.OPP(31 415,92654;
desimaler til venstre for desimaltegnet
-2)
(31 500)

Vis alt

SUMMER.REKKE
Se også
Returnerer summen av en geometrisk
rekke, basert på formelen:

Mange funksjoner kan tilnærmes ved en utvidet geometrisk rekke.
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
SUMMER.REKKE(x;n;m;koeffisienter)
X er innsettingsverdien til den geometriske rekken.
N er starteksponenten du vil opphøye x i.
M

er verdien du vil øke n med for hvert ledd i rekken.

Koeffisienter er et sett av koeffisienter som hver suksessive potens av x blir
multiplisert med. Antall verdier i koeffisienter avgjør antall betingelser i den
geometriske rekken. Hvis det for eksempel er tre verdier i koeffisienter, vil det
bli tre terminer i den geometriske rekken.

Kommentarer
Hvis ett av argumentene er ikke-numerisk, vil SUMMER.REKKE returnere
feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Koeffisienter
1
2
3
4
5
6

=PI()/4
1
=-1/FAKULTET(2)
=1/FAKULTET(4)
=-1/FAKULTET(6)
Formel

Beskrivelse (resultat)
Tilnærmet cosinus til Pi/4 radianer,
=SUMMER.REKKE(A2;0;2;A3:A6)
eller 45 grader (0,707103)

Vis alt

FORTEGN
Se også
Bestemmer fortegnet til et tall, og
returnerer 1 hvis tall er positivt, 0 hvis tall
er lik 0 og -1 hvis tall er negativt.
Syntaks
FORTEGN(tall)
Tall er ethvert reelt tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=FORTEGN(10)
Fortegnet til et positivt tall (1)
=FORTEGN(4-4)
Fortegnet til null (0)
=FORTEGN(-0,00001) Fortegnet til et negativt tall (-1)

Vis alt

SIN
Se også
Returnerer sinus til en gitt vinkel.
Syntaks
SIN(tall)
Tall er vinkelen, angitt i radianer, som du ønsker å finne sinusverdien til.
Kommentarer
Hvis argumentet er angitt som en vinkel i grader, må du konvertere det til
radianer ved å multiplisere det med PI()/180 eller ved hjelp av RADIANERfunksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=SIN(PI())
Sinus av pi radianer (0, tilnærmet)
=SIN(PI()/2)
Sinus av pi/2 radianer (1)
=SIN(30*PI()/180)
Sinus av 30 grader (0,5)
=SIN(RADIANER(30)) Sinus av 30 grader (0,5)

Vis alt

SINH
Se også
Returnerer den hyperbolske sinus til et
tall.
Syntaks
SINH(tall)
Tall er ethvert reelt tall.
Kommentarer
Formelen for den hyperbolske sinus er:

Eksempel 1
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1 Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =SINH(1) Hyperbolsk sinus av 1 (1,175201194)
3 =SINH(-1) Hyperbolsk sinus av -1 (-1,175201194)
Eksempel 2
Bruk denne funksjonen når du vil anslå en kumulativ sannsynlighetsfordeling.
La oss si at en testverdi i et laboratorium varierer mellom 0 og 10 sekunder. En
empirisk analyse av resultatene av eksperimenter viser at sannsynligheten for å
oppnå et resultat x som er mindre enn t sekunder, kan anslås med følgende
ligning:
P(x<t) = 2,868 * SINH(0,0342 * t), der 0<t<10
For å kunne beregne hvor stor sannsynligheten er for at resultatet blir mindre enn
1,03 sekunder, setter vi inn 1,03 i stedet for t i ligningen.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (resultat)
1
Sannsynligheten for at resultatet blir mindre enn
2 =2,868*SINH(0,0342*1,03)
1,03 sekunder (0,101049063)
Vi kan altså forvente at dette resultatet vil oppstå ca. 101 ganger i løpet av 1000
eksperimenter.

Vis alt

ROT
Se også
Returnerer en positiv kvadratrot.
Syntaks
ROT(tall)
Tall er tallet du vil finne kvadratroten til.
Kommentarer
Hvis tallet er negativt, vil ROT returnere feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Data
-16
Formel
1
=ROT(16)
2
=ROT(A2)

Beskrivelse (resultat)
Kvadratroten av 16 (4)
Kvadratroten av tallet ovenfor. Fordi tallet er negativt,
returneres en feil (#NUM!)
=ROT(ABS(A2)) Kvadratroten av den absolutte verdien av tallet ovenfor (4)

Vis alt

ROTPI
Se også
Returnerer kvadratroten av (tall * pi).
Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og
returnerer feilen #NAVN?, installerer du
og laster inn Analyseverktøy-tillegget.
Hvordan?
1. Velg Tillegg på Verktøy-menyen.
2. På listen Tilgjengelige tillegg merker du av for Analyseverktøy, og velger
deretter OK.
3. Hvis nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Syntaks
ROTPI(tall)
Tall er tallet pi er multiplisert med.
Kommentarer
Hvis tall < 0, returnerer ROTPI-funksjonen feilverdien #NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1 Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =ROTPI(1) Kvadratroten av pi (1,772454)
3 =ROTPI(2) Kvadratroten av 2 * pi (2,506628)

Vis alt

DELSUM
Se også
Returnerer en delsum i en liste eller
database. Det er vanligvis enklere å lage
en liste med delsummer ved hjelp av
kommandoen Delsummer på Datamenyen. Når delsumlisten er opprettet,
kan du endre den ved å redigere funksjonen DELSUM.
Syntaks
DELSUM(funksjon,ref1;ref2;...)
Funksjon er tallet 1 til 11 (inkluderer skjulte verdier) eller 101 til 111
(ignorerer skjulte verdier) som angir hvilken funksjon som skal brukes til å
beregne delsummer i en liste.
Funksjon
Funksjon
Funksjon
(inkluderer skjulte verdier) (ignorerer skjulte verdier)
1
101
GJENNOMSNITT
2
102
ANTALL
3
103
ANTALLA
4
104
STØRST
5
105
MIN
6
106
PRODUKT
7
107
STDAV
8
108
STDAVP
9
109
SUMMER
10
110
VARIANS
11
111
VARIANSP
Ref1; ref2; er 1 til 29 områder eller referanser du vil finne delsummen for.

Kommentarer
Hvis det er andre delsummer i ref1, ref2,… (eller nestede delsummer), blir
disse nestede delsummene oversett for å unngå dobbelttelling.
Ved funksjonskonstanter fra 1 til 11, inkluderer DELSUM-funksjonen
radverdiene som er skjult av Skjul -kommandoen under Rad, undermenyen
til Format-menyen. Bruk disse konstantene når du vil delsummere skjulte
og synlige tall i en liste. Ved funksjonskonstanter fra 101 til 111, ignorerer
DELSUM-funksjonen radverdiene som er skjult av Skjul-kommandoen
under Rad, undermenyen til Format-menyen. Bruk disse konstantene når
du vil delsummere bare synlige tall i en liste.
DELSUM-funksjonen ignorerer alle rader som ikke er inkludert i et
filterresultat, uansett hvilken funksjonsverdi du bruker.
DELSUM-funksjonen er utviklet for kolonner med data eller loddrette
områder. Den er ikke utviklet for rader med data eller vannrette områder.
Når du for eksempel delsummerer et vannrett område ved hjelp av funksjon
101 eller større, som DELSUM(109,B2:G2), vil det å skjule en kolonne
ikke påvirke delsummen. Men det å skjule en rad i delsummen av et
loddrett område vil påvirke delsummen.
Hvis noen av referansene er 3-D-referanser, vil DELSUM returnere
feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
120
1 10
2 150
3 23
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
5 =DELSUM(9;A2:A5) Delsum for kolonnen ovenfor ved hjelp av
SUMMER-funksjonen (303)
Delsum for kolonnen ovenfor ved hjelp av
=DELSUM(1;A2:A5)
GJENNOMSNITT-funksjonen (75,75)

Vis alt

SUMMER
Se også
Returnerer summen av alle tallene i
argumentlisten.
Syntaks
SUMMER(tall1; tall2;...)
Tall1; tall2;...

er fra 1 til 30 argumenter som du vil summere.

Kommentarer
Tall, logiske verdier og tekst som representerer tall og som du skriver inn
direkte i argumentlisten, blir talt med. Se første og andre eksempel
nedenfor.
Hvis et argument er en matrise eller referanse, blir bare tall i denne matrisen
eller referansen talt med. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller
feilverdier i matrisen eller referansen, blir oversett. Se tredje eksempel
nedenfor.
Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan oversettes til tall,
forårsaker feil.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
-5
15
30
'5
1 SANN
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =SUMMER(3; 2) Legger sammen 3 og 2 (5)
Legger sammen 5, 15 og 1 fordi tekstverdier blir
4 =SUMMER("5";
oversatt til tall, og den logiske verdien SANN blir
5 15; SANN)
oversatt til tallet 1 (21)
6
=SUMMER(A2:A4) Legger sammen de tre første tallene i kolonnen (40)
=SUMMER(A2:A4; Legger sammen de tre første tallene i kolonnen og 15
15)
(55)
Legger sammen verdiene i de to siste radene og 2.
=SUMMER(A5;A6;
Ikke-numeriske verdier i referanser blir ikke oversatt,
2)
og verdiene i kolonnen ovenfor blir derfor ignorert (2)

Vis alt

SUMMERHVIS
Se også
Legger til cellene angitt ved et gitt vilkår.
Syntaks

SUMMERHVIS(område;vilkår;summeringsområde)
Område er celleområdet du vil evaluere.
Vilkår er vilkåret som definerer hvilke celler som skal legges sammen, i form
av et tall, utrykk eller tekst. Vilkår kan for eksempel uttrykkes som
32;"32";>32";"epler".
Summeringsområde er de faktiske cellene som skal summeres.
Kommentarer
Cellene i summeringsområde blir bare summert hvis de motsvarende
cellene i området oppfyller vilkåret.
Hvis summeringsområde er utelatt, blir cellene i området summert.
Microsoft Excel har tilleggsfunksjoner som kan brukes til å analysere data
basert på et vilkår. Hvis du for eksempel skal telle antall forekomster av en
tekststreng eller et tall i et celleområde, kan du bruke funksjonen
ANTALL.HVIS. Hvis du vil at formelen skal returnere én av to verdier
basert på et vilkår, for eksempel en salgsbonus basert på en bestemt
salgssum, bruker du funksjonen HVIS.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Salgsverdi

B
Provisjon

100 000
7 000
1 200 000
14 000
2 300 000
21 000
3 400 000
28 000
4
Formel
Beskrivelse (resultat)
5
Summen av provisjon på
=SUMMERHVIS(A2:A5;">160000";B2:B5) salgsverdier over 160 000
(63 000)

Vis alt

SUMMERPRODUKT
Se også
Multipliserer samsvarende komponenter i
gitte matriser, og returnerer summen av
disse produktene.
Syntaks
SUMMERPRODUKT(matrise1;matrise2;matrise3; ...)
Matrise1; matrise2; matrise3;... er fra 2 til 30 matriser som du vil multiplisere
de samsvarende komponentene i, og deretter summere dem.
Kommentarer
Matriseargumentene må ha samme dimensjoner. Hvis ikke, returnerer
SUMMERPRODUKT feilverdien #VERDI!.
SUMMERPRODUKT behandler matriseverdier som ikke er numeriske,
som null.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Matrise 1

1
2
3
4

3
8
1

B
Matrise 1

4
6
9
Formel
Beskrivelse (resultat)
Multipliserer alle
komponentene i de to
matrisene, og
=SUMMERPRODUKT(A2:B4;
summerer deretter
C2:D4)
produktene – det vil si
3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7
+ 1*5 + 9*3 (156)

C
D
Matrise 2 Matrise 2
2
7
6
7
5
3

Kommentarer
Eksemplet over gir det samme resultatet som formelen
SUMMER(A2:B4*C2:D4) når den settes inn som en matrise. Ved hjelp av
matriser kan du finne mer generelle løsninger på operasjoner som ligner på
SUMMERPRODUKT. Du kan for eksempel beregne summen av kvadratene av
elementene i A2:B4 ved å bruke formelen =SUMMER(A2:B4^2) og trykke
CTRL+SKIFT+ENTER.

Vis alt

SUMMERKVADRAT
Se også
Returnerer kvadratsummen av
argumentene.
Syntaks
SUMMERKVADRAT(tall1;tall2;...)
Tall1; tall2;... er fra 1 til 30 argumenter du vil ha summen av kvadratene til. Du
kan også bruke en enkelt matrise eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter adskilt med semikolon.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =SUMMERKVADRAT(3; 4) Summen av kvadratene til 3 og 4 (25)

Vis alt

SUMMERX2MY2
Se også
Returnerer summen av differansen av
kvadratene for tilsvarende verdier i to
matriser.
Syntaks
SUMMERX2MY2(matrise_x;matrise_y)
Matrise_x

er den første matrisen eller området med verdier.

Matrise_y

er den andre matrisen eller området med verdier.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis matrise_x og matrise_y har forskjellige antall verdier, returnerer
SUMMERX2MY2 feilverdien #I/T!.
Ligningen for summen av de forskjellige kvadratene er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Første matrise
2
3
9
1
8
7
5

B
Andre matrise
6
5
11
7
5
4
4

1
2
3
4
5
6
Formel
Beskrivelse (resultat)
7
8 =SUMMERX2MY2(A2:A8;B2:B8) Summen av differansen av kvadratene i
de to matrisene ovenfor (-55)
=SUMMERX2MY2({2; 3; 9; 1; 8; Summen av differansen av kvadratene i
7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})
de to matrisekonstantene (-55)

Vis alt

SUMMERX2PY2
Se også
Returnerer summen av kvadratsummene
for tilsvarende verdier i to matriser.
Summen av summen av kvadratene er et
vanlig begrep i mange statistiske
beregninger.
Syntaks
SUMMERX2PY2(matrise_x; matrise_y)
Matrise_x

er den første matrisen eller området med verdier.

Matrise_y

er den andre matrisen eller området med verdier.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis matrise_x og matrise_y har forskjellig antall verdier, returnerer
SUMMERX2PY2 feilverdien #I/T!.
Ligningen for summen av summen av kvadratene er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Første matrise
2
3
9
1
8
7
5

1
2
3
4
5
6
Formel
7
8 =SUMMERX2PY2(A2:A8;B2:B8)

B
Andre matrise
6
5
11
7
5
4
4

Beskrivelse (resultat)
Summen av kvadratsummen av de to
matrisene ovenfor (521)
=SUMMERX2PY2({2; 3; 9; 1; 8; 7; Summen av kvadratsummen av de to
5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})
matrisekonstantene (521)

Vis alt

SUMMERXMY2
Se også
Returnerer summen av kvadratene av
differansen for tilsvarende verdier i to
matriser.
Syntaks
SUMMERXMY2(matrise_x; matrise_y)
Matrise_x

er den første matrisen eller området med verdier.

Matrise_y

er den andre matrisen eller området med verdier.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis matrise_x og matrise_y har forskjellig antall verdier, returnerer
SUMMERXMY2 feilverdien #I/T!.
Ligningen for summen av de kvadrerte ulikhetene er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Første matrise
2
3
9
1
8
7
5

B
Andre matrise
6
5
11
7
5
4
4

1
2
3
4
5
6
Formel
Beskrivelse (resultat)
7
8 =SUMMERXMY2(A2:A8;B2:B8) Summen av kvadratene av differansen i
de to matrisene ovenfor (79)
=SUMMERXMY2({2; 3; 9; 1; 8; Summen av kvadratene av differansen i
7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})
de to matrisekonstantene (79)

Vis alt

TAN
Se også
Returnerer tangens til en gitt vinkel.
Syntaks
TAN(tall)
Tall er vinkelen, angitt i radianer, som du vil finne tangens til.
Kommentarer
Hvis argumentet er angitt som en vinkel i grader, må du konvertere det til
radianer ved å multiplisere det med PI()/180 eller ved hjelp av RADIANERfunksjonen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=TAN(0,785)
Tangens til 0,785 radianer (0,99920)
=TAN(45*PI()/180)
Tangens til 45 grader (1)
=TAN(RADIANER(45)) Tangens til 45 grader (1)

Vis alt

TANH
Se også
Returnerer den hyperbolske tangens til et
tall.
Syntaks
TANH(tall)
Tall er ethvert reelt tall
Kommentarer
Formelen for den hyperbolske tangens er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=TANH(-2) Hyperbolsk tangens til -2 (-0,96403)
=TANH(0) Hyperbolsk tangens til 0 (0)
=TANH(0,5) Hyperbolsk tangens til 0,5 (0,462117)

Vis alt

AVKORT
Se også
Avkorter et tall til heltall ved å fjerne
desimalbrøkdelen av tallet.
Syntaks
AVKORT(tall ;antall_sifre)
Tall er tallet du vil avkorte.
Antall_sifre er et tall som angir hvilken presisjon avkortingen skal ha.
Standardverdien for antall_sifre er null.
Kommentarer
AVKORT og HELTALL ligner hverandre, i og med at begge returnerer heltall.
AVKORT fjerner desimaldelen av tallet, mens HELTALL runder av tall nedover
til nærmeste heltall, ut fra verdien av desimaldelen til tallet. HELTALL og
AVKORT er bare forskjellige når det gjelder negative tall: AVKORT(-4,3)
returnerer -4, men HELTALL(-4,3) returnerer -5, fordi -5 er et lavere tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
=AVKORT(8,9) Heltallsdelen av 8,9 (8)
=AVKORT(-8,9) Heltallsdelen av -8,9 (-8)
=AVKORT(PI()) Heltallsdelen av pi (3)

Vis alt

Eksterne funksjoner
Disse funksjonene lastes med tilleggsprogrammer
EUROCONVERT Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en
valuta som er euro-medlem, eller konverterer et tall fra én euro-medlemsvaluta
til en annen ved å bruke euro som mellomliggende ledd (triangulering)
SQL.REQUEST Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et
regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for
makroprogrammering

Vis alt

ANROP

Se også
Forsiktig! Ugyldig redigering av registret kan gjøre alvorlige skader på
operativsystemet, noe som kan føre til at du må installere det på nytt. Microsoft
kan ikke garantere at problemer som oppstår på grunn av ugyldig redigering av
registret, kan løses. Før du redigerer registret, må du sikkerhetskopiere verdifulle
data. Hvis du vil ha den seneste informasjonen om hvordan du bruker og
beskytter datamaskinens register, se Hjelp for Microsoft Windows.
Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en
koderessurs. Denne funksjonen har to syntaksformer. Syntaks 1 kan bare brukes
sammen med en tidligere registrert koderessurs. Syntaks 2a eller 2b, som bruker
argumenter fra funksjonen REGISTRER, kan brukes til samtidig å registrere og
anrope en koderessurs.
Viktig! Denne funksjonen er bare beregnet på avanserte brukere. Hvis du bruker
denne funksjonen på feil måte, kan det føre til feil som gjør at du må starte
maskinen på nytt. Denne funksjonen er bare tilgjengelig fra et Excel-makroark.
Syntaks 1
Brukes sammen med funksjonen REGISTRER
ANROP(registrer_id; argument1;...)
Syntaks 2a
Brukes alene (i Microsoft Excel for Windows)

ANROP(modulnavn; prosedyre; type; argument1;...)
Syntaks 2b
Brukes alene (i Microsoft Excel for Macintosh)
ANROP(filnavn; ressurs; type; argument1;...)
Register_id er en verdi returnert fra en tidligere utført REGISTRER- eller
REGISTRER.ID-funksjon.
Argument1;...

er argumentene som skal sendes til prosedyren.

Modulnavn er en tekst som angir navnet på det dynamiske koblingsbiblioteket
(DLLen) som inneholder prosedyren
Filnavn er navnet på filen som inneholder koderessursen for Macintosh.
Prosedyre er tekst som angir navnet på funksjonen i DLL-en. Du kan også
bruke ordenstallet til funksjonen fra EXPORTS-utsagnet i moduldefinisjonsfilen
(.DEF). Ordenstallet må ikke angis som tekst.
Ressurs er navnet på koderessursen i Microsoft Excel for Macintosh. Du kan
også bruke ID-nummeret til ressursen. Ressursens ID-nummer må ikke angis
som tekst.
Type er tekst som angir datatypen til returverdien og til alle argumentene til
DLL-en eller koderessursen. Den første bokstaven i argumentet type angir
resultatverdien. Kodene du bruker for argumentet type er beskrevet nærmere i
Bruke funksjonene ANROP og REGISTRER. Når dynamiske
koblingsbiblioteker (DLLer) eller koderessurser (XLL) brukes alene, kan dette
argumentet utelates.
Eksempel
Syntaks 1 (32-biters Microsoft Excel)
Følgende formel registrerer funksjonen GetTickCount fra 32-biters Microsoft
Excel for Windows. GetTickCount returnerer antallet millisekunder som har gått
siden Microsoft Windows ble åpnet.

REGISTER("Kernel32","GetTickCount","J")

Vi forutsetter at funksjonen REGISTRER befinner seg i celle A5. Når makroen
har registrert resultatet av GetTickCount, kan du bruke funksjonen ANROP til å
finne antallet millisekunder siden Microsoft Windows ble åpnet:
CALL(A5)

Syntaks 1 (16-biters Microsoft Excel)
I 16 biters Excel for Windows vil følgende makroformel registrere funksjonen
GetTickCount fra 16 biters Microsoft Windows. GetTickCount returnerer
antallet millisekunder som er gått siden Microsoft Windows ble startet.
REGISTER("User","GetTickCount","J")

Vi forutsetter at funksjonen REGISTRER befinner seg i celle A5. Når makroen
har registrert resultatet av GetTickCount, kan du bruke funksjonen ANROP til å
finne antallet millisekunder siden Microsoft Windows ble åpnet:
CALL(A5)

Eksempel
Syntaks 2a (32-Bit Microsoft Excel)
I et regneark du bruke følgende ANROP formel (syntaks 2a) til å anrope
funksjonen GetTickCount:
CALL("Kernel32","GetTickCount","J!")

Tegnet ! i argumentet type tvinger Excel til å beregne funksjonen ANROP hver
gang regnearket blir regnet om. Dette vil oppdatere tiden som er gått, hver gang
det skjer en omregning av regnearket.
Syntaks 2a (16-Bit Microsoft Excel)
I et regneark du bruke følgende ANROP-formel (syntaks 2a) til å anrope

funksjonen GetTickCount:
CALL("User","GetTickCount","J!")

Tegnet ! i argumentet type tvinger Excel til å beregne funksjonen ANROP hver
gang regnearket blir regnet om. Dette vil oppdatere tiden som er gått, hver gang
det skjer en omregning av regnearket.
Tips!
Du kan bruke valgfrie argumenter sammen med funksjonen REGISTRER for å
tilordne et egendefinert navn til en funksjon. Dette navnet blir vist i
dialogboksen Lim inn funksjon, og du kan anrope funksjonen ved å bruke det
egendefinerte navnet i en formel. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se
funksjonen REGISTRER.

EUROKONVERTERING
Se også
Noe av innholdet i dette emnet gjelder
kanskje ikke alle språk.
Konverterer et tall til euro, konverterer et
tall fra euro til en euromedlemsvaluta,
eller konverterer et tall fra én
euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd
(triangulering). Valutaene som er tilgjengelige for konvertering, er valutaene i
EU-landene som har tatt i bruk euroen. Funksjonen bruker faste
konverteringskurser som er fastsatt av EU.
Syntaks
EUROKONVERTERING(tall;kilde;mål;full_presisjon;triangulering_presisjon)
Tall er valutaverdien du vil konvertere, eller en referanse til en celle som
inneholder verdien.
Kilde er en streng med tre bokstaver, eller en referanse til en celle som
inneholder strengen, som svarer til ISO-koden for kildevalutaen. Følgende
valutakoder er tilgjengelige i funksjonen EUROKONVERTERING:
Land/Region
Belgia
Luxemburg
Tyskland
Spania
Frankrike
Irland
Italia
Nederland

Grunnleggende valutaenhet ISO-kode
franc
BEF
franc
LUF
tyske mark
DEM
peseta
ESP
franc
FRF
pund
IEP
lire
ITL
gylden
NLG

Østerrike
schilling
Portugal
escudo
Finland
mark
Hellas
drakme
Euromedlemsland euro

ATS
PTE
FIM
GRD
EUR

Mål er en streng med tre bokstaver, eller en cellereferanse, som svarer til ISOkoden for valutaen du vil konvertere tallet til. Se kildetabellen for ISO-kodene
ovenfor.
Full_presisjon er en logisk verdi (SANN eller USANN) eller et uttrykk som
returnerer verdien SANN eller USANN, som angir hvordan resultatet skal vises.
Bruk

Hvis du vil at Microsoft Excel skal
Vise resultatet med avrundingsreglene for de ulike valutaene. Se
tabellen nedenfor. I Microsoft Excel brukes
USANN beregningspresisjonsverdien til å beregne resultatet og
visningspresisjonsverdien til å vise resultatet. USANN er standard hvis
argumentet full_presisjon utelates.
SANN Vise resultatet med alle signifikante sifre fra beregningen.
Følgende tabell viser avrundingsreglene for de ulike valutaene, dvs. hvor mange
desimaler Excel bruker til å beregne konverteringen av en valuta og vise
resultatet.
ISO-kode Beregningspresisjon Visningspresisjon
BEF
0
0
LUF
0
0
DEM
2
2
ESP
0
0
FRF
2
2
IEP
2
2
ITL
0
0
NLG
2
2
ATS
2
2
PTE
0
2

FIM
GRD
EUR

2
0
2

2
2
2

Triangulering_presisjon er et heltall som er likt eller større enn 3, som angir hvor
mange signifikante sifre som skal brukes for den mellomliggende euroverdien
ved konvertering mellom to euromedlemsvalutaer. Hvis du utelater dette
argumentet, blir ikke den mellomliggende euroverdien avrundet i Excel. Hvis du
inkluderer dette argumentet når du konverterer fra en euromedlemsvaluta til
euro, beregnes den mellomliggende euroverdien, som deretter kan konverteres til
en euromedlemsvaluta.
Kommentarer
I Microsoft Excel tas ikke eventuelle etterfølgende nuller med i
returverdien.
Hvis ISO-koden for kilden er lik ISO-koden for målet, returneres den
opprinnelige verdien av tallet.
Ugyldige parametere returnerer #VERDI.
Denne funksjonen innebærer ikke bruk av tallformat.
Denne funksjonen kan ikke brukes i matriseformler.
Eksempler
Disse eksemplene antar en valutakurs på 1 euro = 6,55957 franske franc og
1,95583 tyske mark. Funksjonen EUROKONVERTERING bruker valutakursene
som er etablert av EU. Microsoft vil oppdatere funksjonen hvis kursene endres.
Hvis du vil ha inngående informasjon om reglene og kursene som gjelder for
øyeblikket, se Europakommisjonens publikasjoner om euroen.
Eksemplene viser resultatverdien som er lagret i cellen, og ikke den formaterte
verdien.
er lik 0,61 euro. Fordi verken
full_presisjon eller triangulering_presisjon er angitt, vil resultatet bruke
beregningspresisjonen for euro, som er 2 desimaler.
EUROKONVERTERING(1,20;"DEM";"EUR")

er lik 0,152 euro. Ved konvertering
til euro vil presisjonen i resultatet angis av triangulering_presisjon, hvis
EUROKONVERTERING(1;"FRF";"EUR";SANN;3)

full_presisjon er SANN.
er lik 0,15 euro. Ved konvertering
til euro vil resultatet bruke beregningspresisjonen for euro, som er 2 desimaler,
hvis full_presisjon er USANN.
EUROKONVERTERING(1;"FRF";"EUR";USANN;3)

er lik 0,29728616 DM. Fordi
triangulering_presisjon er 3, blir den mellomliggende euroverdien avrundet til
tre plasser. Fordi full_presisjon er SANN, vil den resulterende verdien for tyske
mark lagres med alle signifikante sifre.
EUROKONVERTERING(1;"FRF";"DEM";SANN;3)

er lik 0,30 DM. Fordi
triangulering_presisjon er 3, blir den mellomliggende euroverdien avrundet til
tre plasser. Fordi full_presisjon er USANN, blir den resulterende verdien for
tyske mark avrundet til beregningspresisjonen for tyske mark, som er 2
desimaler.
EUROKONVERTERING(1;"FRF";"DEM";USANN;3)

HENTPIVOTDATA

Se også
Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport. Du kan bruke
HENTPIVOTDATA til å hente sammendragsdata fra en pivottabellrapport,
forutsatt at dataene er synlige i rapporten.
Obs! Du kan raskt skrive inn en enkel HENTPIVOTDATA-formel ved å skrive
inn = i cellen du vil returnere verdien til, og deretter klikke cellen i
pivottabellrapporten som inneholder dataene du vil returnere.
Syntaks
HENTPIVOTDATA(datafelt,pivottabell,felt1,element1,felt2,element2,...)
Datafelt er navnet, angitt i anførselstegn, for datafeltet som inneholder dataene
du vil hente.
Pivottabell er en referanse til en hvilket som helst celle, celleområde eller
navngitt celleområde i en pivottabellrapport. Denne informasjonen blir brukt til å
avgjøre hvilken pivottabellrapport som inneholder dataene du vil hente.
Felt1, Element1, Felt2, Element2 er ett av 14 par med feltnavn og elementnavn
som beskriver dataene du vil hente. Parene kan være i en hvilken som helst
rekkefølge. Feltnavn og navn for elementer, bortsett fra datoer og tall, er angitt i
anførselstegn. For OLAP-pivottabellrapporter kan elementer inneholde
kildenavnet for dimensjonen i tillegg til kildenavnet for elementet. Et felt og et
elementpar for en OLAP-pivottabell kan se slik ut:

"[Produkt]","[Produkt].[Alle produkter].[Mat].[Bakevarer]"
Kommentarer
Beregnede felt eller elementer og egendefinerte beregninger tas med i
HENTPIVOTDATA-beregninger.
Hvis pivottabell er et område som omfatter to eller flere
pivottabellrapporter, vil dataene hentes fra rapporten som sist ble opprettet i
området.
Hvis felt- og elementargumentene beskriver én enkelt celle, returneres
verdien i denne cellen, uansett om verdien er en streng, et tall, en feil eller
noe annet.
Hvis et element inneholder en dato, må verdien uttrykkes som et
serienummer eller fylles ved hjelp av DATO-funksjonen, slik at verdien
beholdes hvis regnearket åpnes med en annen nasjonal innstilling. Et
element som for eksempel refererer til datoen 5. mars 1999, kan angis som
36224 eller DATO(1999,3,5). Klokkeslett kan angis som desimaler, eller
ved hjelp av KLOKKESLETT-funksjonen.
Hvis pivottabell ikke er et område hvor det finnes en pivottabellrapport,
returnerer HENTPIVOTDATA #REF!.
Hvis argumentene ikke beskriver et synlig felt, eller hvis de inneholder et
sidefelt som ikke vises, returnerer HENTPIVOTDATA #REF!.
Eksempler
Området som inneholder pivottabellrapporten er følgende:

HENTPIVOTDATA("Salg",$A$4)

returnerer hovedsummen for feltet Salg, kr 493

250.
returnerer også totalsummen for Salg-feltet,
kr 493 250, og feltnavnet kan angis nøyaktig slik det ser ut på arket, eller som
HENTPIVOTDATA("Sum salg",$A$4)

roten (uten "Sum av," "Antall av" og så videre).
HENTPIVOTDATA("Salg",$A$4,"Måned","Mars")

returnerer totalsummen for

mars, kr 303 370.

HENTPIVOTDATA("Salg",$A$4,"Måned","Mars","Produkt","Produkter","Selger","Berg")

returnerer kr 102 010.
HENTPIVOTDATA("Salg",$A$4,"Region","Sør")

returnerer #REF! fordi region

Sør ikke er synlig.
HENTPIVOTDATA("Salg",$A$4,"Produkt","Drikkevarer","Selger","Davidsen")

returnerer #REF! fordi det ikke finnes sum for salg av drikkevarer for Davidsen.

REGISTRER.ID

Se også
Forsiktig! Ugyldig redigering av registret kan gjøre alvorlige skader på
operativsystemet, noe som kan føre til at du må installere det på nytt. Microsoft
kan ikke garantere at problemer som oppstår på grunn av ugyldig redigering av
registret, kan løses. Før du redigerer registret, må du sikkerhetskopiere verdifulle
data. Hvis du vil ha den seneste informasjonen om hvordan du bruker og
beskytter datamaskinens register, se Hjelp for Microsoft Windows.
Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL)
eller til en tidligere registrert koderessurs. Hvis DLL-en eller koderessursen ikke
er registrert tidligere, vil denne funksjonen først registrere DLL-en eller
koderessursen, og deretter returnere deres respektive registeridentifikasjonsnummer.
REGISTRER.ID kan brukes i regneark (til forskjell fra REGISTRER), men du
kan ikke angi noe funksjonsnavn eller argumentnavn sammen med
REGISTRER.ID.
Hvis du vil ha mer informasjon om dynamiske koblingsbiblioteker og
koderessurser, se Bruke funksjonene ANROP og REGISTRER.
Obs! På grunn av at Microsoft Excel for Windows og Microsoft Excel for
Macintosh bruker forskjellige typer koderessurser, er syntaksformen til
funksjonen REGISTRER.ID noe forskjellig i de to miljøene.
Syntaks 1

For Microsoft Excel for Windows
REGISTRER.ID(modulnavn, prosedyre, type)
Syntaks 2
For Microsoft Excel for Macintosh
REGISTRER.ID(filnavn,ressurs, type)
Modulnavn

er tekst som angir navnet på DLL-en som inneholder funksjonen.

Prosedyre er tekst som angir navnet på funksjonen i DLL-en i Microsoft Excel
for Windows. I Microsoft Excel for Windows kan du også bruke ordenstallet til
funksjonen fra eksportsetningen i moduldefinisjonen (.DEF-filen). Ordenstallet
eller ressursens ID-nummer må ikke angis som tekst.
Type er tekst som angir datatypen for resultatverdien og for alle argumentene
til DLL-en eller koderessursen. Den første bokstaven i argumentet type angir
resultatverdien. Hvis funksjonen eller koderessursen allerede er registrert, kan du
utelate dette argumentet.
Filnavn er tekst som angir navnet på filen som inneholder koderessursen.
Ressurs er tekst som angir navnet på funksjonen i koderessursen (Macintosh).
Du kan også bruke ressursens ID-nummer. Ordenstallet eller ressursens IDnummer må ikke angis som tekst.
Eksempler (32-biters Microsoft Excel)
Følgende formel registrerer GetTickCount funksjonen fra 32-biters Microsoft
Windows, og returnerer identifikasjonsnummeret:
REGISTER.ID("Kernel32", "GetTickCount", "J!")
Vi forutsetter at GetTickCount allerede er definert i et annet regneark ved hjelp
av formelen foran. Da vil følgende formel returnere identifikasjonsnummeret til
GetTickCount:
REGISTRER.ID("Kernel32"; "GetTickCount")

Eksempler (16-biters Microsoft Excel)
Følgende formel registrerer GetTickCount funksjonen fra 16-biters Microsoft
Windows, og returnerer identifikasjonsnummeret:
REGISTRER.ID("Bruker"; "GetTickCount"; "J!")

Vi forutsetter at GetTickCount allerede er definert i et annet regneark ved hjelp
av formelen foran. Da vil følgende formel returnere identifikasjonsnummeret til
GetTickCount:
REGISTRER.ID("Bruker"; "GetTickCount")

Vis alt

SQL.REQUEST
Se også
Noe av innholdet i dette emnet gjelder
kanskje ikke alle språk.
Kobler til en ekstern datakilde, og foretar
en spørring fra et regneark.
SQL.REQUEST vil da returnere resultatet
som en matrise, uten behov for makroprogrammering. Hvis denne funksjonen
ikke er tilgjengelig, må du installere tillegget Microsoft Excel ODBC
(Xlodbc.xla). Du kan installere tillegget fra webområdet for Microsoft Office.
Syntaks
SQL.REQUEST(kobling; utdatareferanse; driver_ledetekst; spørring;
kolonnenavn)
Kobling er en koblingsstreng som bidrar med informasjon som driveren
trenger for å koble seg opp mot en datakilde. Denne informasjonen kan bestå av
datakildenavn, bruker ID og passordKobling, og den må følge driverens format.
Den følgende tabellen gir tre eksempler på koblingsstrenger for tre drivere.
Driver
Kobling
dBASE DSN=NWind;PWD=test
SQL
DSN=MinServer;UID=dbayer;PWD=123;Database=Pubs
Server
DNS=Min Oracle-datakilde;DBQ=MYSER VER;
ORACLE
UID=JohnS;PWD=Sesam
Du må definere datakildenavnet (DSN), som blir brukt i kobling, før du
prøver å oppnå kontakt.
Du kan taste inn kobling som en matrise eller en streng. Hvis kobling er på
mer enn 250 tegn, må du taste den inn som en matrise.

Hvis SQL.REQUEST ikke klarer å koble seg opp med kobling, returneres
feilverdien #I/T.
Utdatareferanse er en referanse til cellen hvor du vil ha den ferdige
koblingsstrengen plassert. Hvis du skriver SQL.REQUEST på et regneark, blir
Utdatareferanse ignorert.
Bruk utdatareferanse når du vil at SQL.REQUEST skal returnere den
ferdige koblingsstrengen (i dette tilfellet må du skrive SQL.REQUEST på
et makroark).
Hvis du utelater utdatareferanse, returnerer ikke SQL.REQUEST kobling.
Driver_ledetekst spesifiserer når driverdialogboksen vises, og hvilke alternativer
som er tilgjengelige. Bruk ett av tallene i den følgende tabellen. Hvis
driver_ledetekst er utelatt, bruker SQL.REQUEST tallet 2.
Stasjonsbokstav
Beskrivelse
1
Driverdialogboksen blir alltid vist.
Driverdialogboksen blir bare vist hvis informasjonen fra
forbindelsesstrengen og datakildespesifikasjonene ikke er
2
tilstrekkelig til å gjennomføre forbindelsen. Alle
dialogboksvalgene er tilgjengelige.
Driverdialogboksen blir bare vist hvis informasjonen fra
forbindelsesstrengen og datakildespesifikasjonene ikke er
3
tilstrekkelig til å gjennomføre forbindelsen.
Dialogboksvalgene er nedtonet og utilgjengelige hvis de ikke
er nødvendige.
Dialogboksen blir ikke vist. Hvis forbindelsen ikke kommer
4
opp, returneres en feilmelding.
Hvis SQL.REQUEST ikke kan utføre spørring i den angitte datakilden,
returneres feilverdien #I/T.
Du kan oppdatere en spørring ved å kjede sammen referanser i spørring. I
det følgende eksempelet bruker SQL.REQUEST den nye verdien til å
oppdatere spørringen hver gang $A$3 endres.
"SELECT Navn FROM Kunderegisteret WHERE Balanse > "&$A$3&"".

Microsoft Excel begrenser strengene til maksimum 255 tegn. Hvis spørring
overskrider 255 tegn, må du skrive inn spørringen i et loddrett celleområde,
og bruke hele området som spørring. Verdiene i cellene blir kjedet sammen
til å bli det fullstendige SQL-utsagnet.
Kolonnenavn indikerer hvorvidt kolonnenavn blir returnert som første rad i
resultatet. La dette argumentet være SANN hvis du vil at kolonnenavnene skal
returneres i den første raden i resultatet. Bruk USANN hvis du ikke vil ha
kolonnenavnene returnert. Hvis kolonnenavn er utelatt, returnerer ikke
SQL.REQUEST kolonnenavnene.
Retur Verdi
Hvis funksjonen avslutter alle oppgavene, returneres en matrise med
spørringsresultater, eller antall rader som ble omfattet av spørringen.
Hvis SQL.REQUEST ikke har tilgang til datakilden ved hjelp av kobling,
returneres feilverdien #I/T.
Kommentarer
SQL.REQUEST kan tastes inn som en matrise. Når du taster inn
SQL.REQUEST som en matrise, returnerer den en matrise som passer inn i
området.
Hvis celleområdet er større enn resultatsettet, legger SQL.REQUEST
tomme celler til resultatmatrisen for å øke den til den nødvendige
størrelsen.
Hvis resultatsettet er større enn det ønskede området du tastet inn som en
matrise, returnerer SQL.REQUEST hele matrisen.
Argumentene til SQL.REQUEST kommer i en annen rekkefølge enn
argumentene til funksjonen SqlRequest i Visual Basic.
Eksempel
La oss si du vil lage en spørring til en dBASE-database med navnet DBASE4.
Når du skriver inn den følgende formelen i en celle, returneres en matrise med
spørringsresultater hvor den første raden er kolonnenavn.
SQL.REQUEST("DSN=NWind;DBQ=c:\msquery;FIL=dBASE4", c15, 2,
"Select Custmr_ID, Due_Date from Orders WHERE order_Amt>100", TRUE)

Bruke funksjonene ANROP og
REGISTRER
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Forsiktig! Ugyldig redigering av registret kan gjøre alvorlige skader på
operativsystemet, noe som kan føre til at du må installere det på nytt. Microsoft
kan ikke garantere at problemer som oppstår på grunn av ugyldig redigering av
registret, kan løses. Før du redigerer registret, må du sikkerhetskopiere verdifulle
data. Hvis du vil ha den seneste informasjonen om hvordan du bruker og
beskytter datamaskinens register, se Hjelp for Microsoft Windows.
Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av datatypene for argumenter og
resultatverdier for funksjonene ANROP, REGISTRER og REGISTRER.ID.
Argumenter og resultatverdier varierer noe på grunn av operativmiljøet. Disse
ulikhetene går frem av tabellen over datatyper.

Datatyper
I funksjonene ANROP, REGISTRER og REGISTRER.ID angir argumentet type
datatypen for resultatverdien og for alle argumentene til DLL-funksjonen eller
koderessursen. Det første tegnet i argumentet type angir datatypen til
resultatverdien. Resten av tegnene viser datatypene for alle argumentene. En
DLL-funksjon som for eksempel gir et flyttall som resultat og tar et heltall og et
flyttall som argumenter, vil kreve tegnene "BIB" som argumentet type.
Tabellen nedenfor viser en fullstendig liste over de datatypekodene Microsoft
Excel gjenkjenner, en beskrivelse av hver enkelt datatype, hvordan argumentet
eller resultatverdien blir sendt videre og en typisk deklarasjon for tilsvarende
datatype i programmeringsspråket C.
Kode
A

B

C
D
E

Beskrivelse
Logisk
(USANN = 0), SANN = 1)

IEEE 8-byte flyttall

Null-terminert streng (maks. lengde = 255
tegn)
Byte-talt streng (første byte inneholder
lengden på strengen, maks. lengde = 255
tegn)
IEEE 8-byte flyttall

F

Null-terminert streng (maks. lengde = 255
tegn)

G

Byte-talt streng (første byte inneholder
lengden på strengen, maks. lengde = 255
tegn)

Sendes som

Cdeklarasjon

Verdi

short int

Verdi
(Windows)

double
(Windows)

Referanse
(Macintosh)

double *
(Macintosh)

Referanse

char *

Referanse

Unsigned
char *

Referanse
Referanse
(endres på
stedet)
Referanse
(endres på
stedet)

double *
char *
unsigned
char *

H

2-byte heltall uten fortegn

Verdi

I
J
N

Verdi
Verdi
Referanse
Referanse

short int *

M
N

2-byte heltall med fortegn
4-byte heltall med fortegn
Matrise
Logisk
(USANN = 0, SANN = 1)
2-byte heltall med fortegn
4-byte heltall med fortegn

unsigned
short int
short int
long int
FP *

Referanse
Referanse

O

Matrise

Referanse

P
R

Microsoft Excels datastruktur OPER
Microsoft Excels datastruktur XLOPER

Referanse
Referanse

short int *
long int *
Tre
argumenter
blir sendt:
unsigned
short int *
unsigned
short int *
double [ ]
OPER *
XLOPER *

L

Kommentarer
Deklarasjonene i programmeringsspråket C forutsetter at din kompilator har
standardverdiene 8-byte double, 2-byte short int og 4-byte long int.
I programmeringsmiljøet i Microsoft Windows er alle pekere lik
fjernpekere. Du må for eksempel deklarere datatypekode D som unsigned
char far * i Microsoft Windows.
Alle funksjoner i dynamiske koblingsbiblioteker og koderessurser kalles
ved hjelp av anropskonvensjonene i Pascal. De fleste C-kompilatorer tillater
at du bruker Pascals anropskonvensjoner ved at du føyer nøkkelordet pascal
til deklarasjonen av funksjonen, slik det er vist i eksemplet nedenfor:
pascal void main (int rader, int kolonner, int a)

Hvis en funksjon bruker en datatype overført ved referanse, som returverdi,
kan du angi en nullpeker som returverdi. Microsoft Excel vil tolke
nullpekeren som feilverdien #NUM!.

Tilleggsinformasjon om datatyper
Dette avsnittet inneholder mer detaljert informasjon om datatypene F, G, K, O, P
og R samt annen informasjon om argumentet type.
Datatypene F og G
Med datatypene F og G kan en funksjon endre en strengbuffer som er tilordnet
av Microsoft Excel. Hvis typekoden til resultatverdien er lik F eller G, vil
Microsoft Excel overse verdien som funksjonen returnerer. I stedet vil Microsoft
Excel søke i listen over funksjonsargumenter etter den tilsvarende datatypen (F
eller G), og deretter ta gjeldende innhold i den tilordnede strengbufferen som
returverdi. Microsoft Excel allokerer 256 byte for argumentet, slik at funksjonen
kan returnere en lengre streng enn den mottok.
Datatypen K
Datatypen K bruker en peker til en FP-struktur med variabel størrelse. Du bør
definere denne strukturen i DLL-en eller koderessursen slik:
typedef struct _FP
{
unsigned short int rows;
unsigned short int columns;
double array[1];
/* Actually, array[rows][columns] */
} FP;

Deklarasjonen dobbel matrise[1] tilordner bare lagerplass for en matrise med
ett element. Antallet elementer i den faktiske matrisen er lik antallet rader
multiplisert med antallet kolonner.
Datatypen O
Datatypen O kan bare brukes som argument, ikke som returverdi. Den
videresender tre elementer: En peker til antallet rader i en matrise, en peker til
antallet kolonner i en matrise og en peker til en todimensjonal matrise med
flyttall.
I stedet for å returnere en verdi, kan en funksjon endre en matrise som er

oversendt av datatypen O. Du kan gjøre dette ved å bruke ">O" som argumentet
type. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se avsnittet "Funksjoner som
foretar endringer på stedet og er deklarert som "void" nedenfor i dette tillegget.
Datatypen O ble laget for å sikre direkte kompatibilitet med dynamiske
koblingsbiblioteker i FORTRAN, som videresender argumenter ved hjelp av
referanser.
Datatypen P
Datatypen P er en peker til en OPER-struktur. OPER-strukturen inneholder åtte
byte med data, fulgt av et kjennemerke på to byte som angir datatypen. Med
datatypen P kan en DLL-funksjon eller koderessurs ta imot og gi som resultat
hvilken som helst av Microsoft Excels datatyper.
OPER-strukturen defineres slik:
typedef struct _oper
{
union
{
double num;
unsigned char *str;
unsigned short int bool;
unsigned short int err;
struct
{
struct _oper *lparray;
unsigned short int rows;
unsigned short int columns;
} array;
} val;
unsigned short int type;
} OPER;

Feltet type inneholder en av disse verdiene.
Type
Beskrivelse
1
Numerisk
Streng (første byte inneholder lengden på
2
strengen)

Verdi-felt som brukes
tall
streng

4

Boolsk (logisk)
Feil. Feilverdiene er:

boolsk

0#NULL!
7#DIV/0!
15#Verdi!
16

23#REF!

feil

29#NAVN?
36#NUM!
42#I/T
64 Matrise
128 Manglende argument
256 Tom celle

matrise

De to siste verdiene kan bare brukes som argumenter, ikke som returverdier.
Verdien for manglende argument (128) blir oversendt når anroperen utelater et
argument. Verdien for tom celle (256) blir oversendt når anroperen sender en
referanse til en tom celle.
Datatypen R—Anrop Av Funksjoner I Microsoft Excel Fra Dynamiske
Koblingsbiblioteker (DLL)
Datatypen R er en peker til en XLOPER-struktur, som er en forbedret versjon av
OPER-strukturen. I Microsoft Excel versjon 4.0 eller senere kan du bruke
datatypen R til å lage dynamiske koblingsbiblioteker og koderessurser som
anroper funksjoner i Microsoft Excel. Med XLOPER-strukturen kan en DLLfunksjon oversende arkreferanser, sette i verk flytkontroll og oversende data. Det
vil bli for langt å gi en fullstendig beskrivelse av datatypen R og grensesnittet for
programmering i Microsoft Excel (API = Application Programming Interface) i
dette emnet, men Microsoft Office XP Developer's Guide inneholder detaljert
informasjon om datatypen R, Microsoft Excel API og mange andre tekniske
sider ved Microsoft Excel.

Flyktige funksjoner og omberegning
Microsoft Excel vil normalt bare beregne en DLL-funksjon (eller en
koderessurs) når den settes inn i en celle, når en av dens overordnede verdier
endres eller når cellen blir beregnet i en makro. I et regneark kan du gjøre en
DLL-funksjon eller koderessurs flyktig, noe som betyr at den blir regnet om hver
gang regnearket blir regnet om. Du gjør en funksjon flyktig ved å føye til et
utropstegn (!) som det siste tegnet i argumentet type.
Følgende regnearkformel vil for eksempel bli omberegnet hver gang regnearket
blir omberegnet i Microsoft Excel for Windows:
CALL("Kernel32","GetTickCount","J!")

Funksjoner som foretar endringer på stedet og er deklarert "Void"
Du kan bruke et enkelt siffer n som returtypekode for argumentet type, der n er
et tall fra 1 til 9. Dette forteller Microsoft Excel at programmet skal endre
variabelen i den posisjonen som det n-te argumentet i type peker på, i stedet for å
returnere en verdi. Dette kalles også å endre på stedet. Det n-te argumentet må
være en datatype som overføres ved referanse (C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P
eller R). DLL-funksjonen eller koderessursen må også deklareres med
nøkkelordet void i programmeringsspråket C (eller nøkkelordet procedure i
Pascal).
En DLL-funksjon som tar en null-terminert streng og to pekere til heltall som
argumenter, kan endre strengen på stedet. Bruk "1FMM" som argumentet type
og deklarer funksjonen som "void".
I tidligere Microsoft Excel-versjoner enn 4.0 ble tegnet > brukt til å endre det
første argumentet på stedet. Det fantes ingen måte å endre andre argumenter enn
det første argumentet på. Tegnet > svarer til n=1 i Microsoft Excel 4.0 og senere
versjoner.

Statistiske funksjoner
GJENNOMSNITTSAVVIK Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige
absoluttavvik fra middelverdien
GJENNOMSNITT Returnerer gjennomsnittet for argumentene
GJENNOMSNITTA Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall,
tekst og logiske verdier
BETADIST Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
BETAINV Returnerer den inverse kumulative betafunksjonen for sannsynlig
tetthet
BINOM.FORDELING Returnerer den individuelle binomiske
sannsynlighetsfordelingen
KJI.FORDELING Returnerer den ensidige sannsynligheten til den kjikvadrerte
fordelingen
INVERS.KJI.FORDELING Returnerer den inverse ensidige sannsynligheten til
den kjikvadrerte fordelingen
KJI.TEST Returnerer testen for uavhengighet
KONFIDENS Returnerer konfidensintervallet til populasjonens gjennomsnitt
KORRELASJON Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
ANTALL Teller hvor mange tall som er i argumentlisten
ANTALLA Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten
TELLBLANKE Teller antall tomme celler i et område
ANTALL.HVIS Teller antall celler som ikke er tomme i et område som
oppfyller gitte vilkår

KOVARIANS Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av
parvise avvik
GRENSE.BINOM Returnerer den minste verdien der den kumulative
binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
AVVIK.KVADRERT Returnerer summen av kvadrerte avvik
EKSP.FORDELING Returnerer eksponentialfordelingen
FFORDELING Returnerer den sannsynlige F-fordelingen
FFORDELING.INVERS Returnerer den inverse sannsynlige F-fordelingen
FISHER Returnerer Fisher-transformasjonen
FISHERINV Returnerer den inverse Fisher-transformasjonen
PROGNOSE Returnerer en verdi langs en lineær trend
FREKVENS Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
FTEST Returnerer resultatet av en F-test
GAMMAFORDELING Returnerer gammafordelingen
GAMMAINV Returnerer den inverse kumulative gammafordelingen
GAMMALN Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen Γ(x)
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK Returnerer den geometriske middelverdien
VEKST Returnerer verdier langs en eksponentiell trend
GJENNOMSNITT.HARMONISK Returnerer den harmoniske middelverdien
HYPGEOM.FORDELING Returnerer den hypergeometriske fordelingen
SKJÆRINGSPUNKT Returnerer skjæringspunktet til den lineære
regresjonslinjen

KURT Returnerer kurtosis til et datasett
N.STØRST Returnerer den n-te høyeste verdien i et datasett
RETTLINJE Returnerer parameterne til en lineær trend
KURVE Returnerer parameterne til en eksponentiell trend
LOGINV Returnerer den inverse lognormale fordelingen
LOGNORMFORD Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
STØRST Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste
MAKSA Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst
og logiske verdier
MEDIAN Returnerer medianen for de gitte tallene
MIN Returnerer minimumsverdien i en argumentliste
MINA Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og
logiske verdier
MODUS Returnerer den vanligste verdien i et datasett
NEGBINOM.FORDELING Returnerer den negative binomiske fordelingen
NORMALFORDELING Returnerer den kumulative normalfordelingen
NORMINV Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORMSFORDELING Returnerer standard kumulativ normalfordeling
NORMSINV Returnerer den inverse standard kumulative normalfordelingen
PEARSON Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
PERSENTIL Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område
PROSENTDEL Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PERMUTER Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
POISSON Returnerer Poisson-fordelingen
SANNSYNLIG Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger
mellom to ytterpunkter
KVARTIL Returnerer kvartilen for et datasett
RANG Returnerer rangeringen av et tall i en liste med tall
RKVADRAT Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten
(Pearsons r)
SKJEVFORDELING Returnerer skjevheten for en fordeling
STIGNINGSTALL Returnerer stigningtallet for den lineære regresjonslinjen
N.MINST Returnerer den n-te laveste verdien i et datasett
NORMALISER Returnerer en normalisert verdi
STDAV Estimerer standardavvik basert på et utvalg
STDAVVIKA Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst
og logiske verdier
STDAVP Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDAVVIKPA Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert
tall, tekst og logiske verdier
STANDARDFEIL Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for
hver x i en regresjon
TFORDELING Returnerer en Student t-fordeling
TINV Returnerer den inverse Student t-fordelingen
TREND Returnerer verdier langs en lineær trend

TRIMMET.GJENNOMSNITT Returnerer den interne middelverdien av et
datasett
TTEST Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VARIANS Estimerer varians basert på et utvalg
VARANSA Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske
verdier
VARIANSP Beregner varians basert på hele populasjonen
VARIANSPA Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst
og logiske verdier
WEIBULL.FORDELING Returnerer Weibull-fordelingen
ZTEST Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Vis alt

GJENNOMSNITTSAVVIK
Se også
Returnerer datapunktenes
gjennomsnittlige absoluttavvik fra
middelverdien.
GJENNOMSNITTSAVVIK er et mål på
variabiliteten i et datasett.
Syntaks
GJENNOMSNITTSAVVIK(tall1;tall2; ...)
Tall1; tall2;... er 1 til 30 argumenter du vil finne de gjennomsnittlige
absoluttavvikene for. Du kan også bruke en enkel matrise eller en referanse til en
matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.
Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Ligningen for gjennomsnittsavvik er:

GJENNOMSNITTSAVVIK påvirkes av målenheten til inndataene.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
5
4
3
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Det gjennomsnittlige absoluttavviket
=GJENNOMSNITTSAVVIK(A2:A8) for tallene ovenfor fra den tilhørende
middelverdien (1,020408)

Vis alt

GJENNOMSNITT
Se også
Returnerer gjennomsnittet (den aritmetiske
middelverdien) av argumentene.
Syntaks
GJENNOMSNITT(tall1;tall2; ...)
Tall1; tall2;...

er 1 til 30 numeriske argumenter du vil finne gjennomsnittet for.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Tips!
Når du beregner gjennomsnittet, må du være oppmerksom på forskjellen mellom
tomme celler og celler som inneholder verdien null. Dette gjelder spesielt hvis
du har fjernet merket for Nullverdier i kategorien Vis under kommandoen
Alternativer på Verktøy-menyen. Tomme celler tas ikke med i beregningen,
men nullverdier telles med.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5
6

A
Data
10
7
9
27
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=GJENNOMSNITT(A2:A6) Gjennomsnittet av tallene ovenfor (11)
=GJENNOMSNITT(A2:A6; 5) Gjennomsnittet av tallene ovenfor og 5 (10)

Vis alt

GJENNOMSNITTA
Se også
Beregner gjennomsnittet (den aritmetiske
middelverdien) av verdiene i
argumentlisten. I tillegg til tall, blir tekst
og logiske verdier som SANN og USANN
tatt med i beregningen.
Syntaks
GJENNOMSNITTA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2;... er 1 til 30 celler, celleområder eller verdier du vil beregne
gjennomsnittet for.
Kommentarer
Argumentene må være tall, navn, matriser eller referanser.
Matrise- eller referanseargumenter som inneholder tekst, returnerer verdien
0 (null). Tom tekst ("") returnerer verdien 0 (null). Hvis du ikke vil at
beregningen av gjennomsnittet skal omfatte tekstverdier, bruker du
funksjonen GJENNOMSNITT.
Argumenter som inneholder SANN, returnerer verdien 1. Argumenter som
inneholder USANN, returnerer verdien 0 (null).
Tips!
Når du beregner gjennomsnittet, må du være oppmerksom på forskjellen mellom
tomme celler og celler som inneholder verdien null. Dette gjelder spesielt hvis
du har fjernet merket for Nullverdier i kategorien Vis under kommandoen
Alternativer på Verktøy-menyen. Tomme celler tas ikke med i beregningen,
men nullverdier beregnes.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
7
1 9
2 2
3 Ikke tilgjengelig.
4
Formel
5
6
7 =GJENNOMSNITTA(A2:A6)

Beskrivelse (Resultat)
Gjennomsnittet av tallene ovenfor og
teksten "Ikke tilgjengelig". Cellen som
inneholder teksten "Ikke tilgjengelig"
brukes i beregningen. (5,6)
Gjennomsnittet av tallene ovenfor og den
=GJENNOMSNITTA(A2:A5;A7)
tomme cellen. (7)

Vis alt

BETA.FORDELING
Se også
Returnerer den kumulative
betafordelingsfunksjonen. Denne
funksjonen brukes vanligvis til å studere
variasjoner i prosenten av noe i et
datautvalg, for eksempel hvor stor del av
dagen folk bruker til å se på TV.
Syntaks
BETA.FORDELING(x;alfa;beta;A;B)
X er verdien mellom A og B du beregner funksjonen for.
Alfa er en parameter for fordelingen.
Beta er en parameter for fordelingen.
A er en valgfri nedre grense for x-intervallet.
B er en valgfri øvre grense for x-intervallet.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer BETA.FORDELING
feilverdien #VERDI!.
Hvis alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerer BETA.FORDELING feilverdien
#NUM!.
Hvis x < A, x > B eller A = B, returnerer BETA.FORDELING feilverdien
#NUM!.
Hvis du utelater verdier for A og B, bruker BETA.FORDELING standard
kumulativ betafordeling, slik at A = 0 og B = 1.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6

B
Beskrivelse
Verdi som funksjonen skal
2
beregnes for
8
Parameter for fordelingen
10
Parameter for fordelingen
1
Nedre grense
3
Øvre grense
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Den kumulative betafunksjonen
for sannsynlig tetthet for
=BETA.FORDELING(A2;A3;A4;A5;A6)
parameterne ovenfor
(0,685470581)

Vis alt

INVERS.BETA.FORDELING
Se også
Returnerer den inverse verdien til
fordelingsfunksjonen for en angitt
betafordeling. Det vil si at hvis
sannsynlighet =
BETA.FORDELING(x;...), så er
INVERS.BETA.FORDELING(sannsynlighet;...) = x. Betafordelingen kan
brukes i prosjektplanlegging for å modellere sannsynlige sluttidspunkt, når en
forventet sluttid og variabilitet er gitt.
Syntaks
INVERS.BETA.FORDELING(sannsynlighet;alfa;beta;A;B)
Sannsynlighet er en sannsynlighet som er knyttet til betafordelingen.
Alfa er en parameter for fordelingen.
Beta er en parameter for fordelingen.
A er en valgfri nedre grense for x-intervallet.
B er en valgfri øvre grense for x-intervallet.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer
INVERS.BETA.FORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerer INVERS.BETA.FORDELING
feilverdien #NUM!.
Hvis sannsynlighet ≤ 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer
INVERS.BETA.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis du utelater verdier for A og B, bruker INVERS.BETA.FORDELING
standard kumulativ betafordeling, slik at A = 0 og B = 1.

Med en angitt sannsynlighetsverdi søker INVERS.BETA.FORDELING at verdi
x er slik at BETA.FORDELING(x, alpha, beta, A, B) = sannsynlighet. Derfor er
presisjon av INVERS.BETA.FORDELING avhengig av presisjon av
BETA.FORDELING. INVERS.BETA.FORDELING bruker en interaktiv
søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100 gjentakelser,
returneres feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
0,685470581
8
1
2 10
3

B
Beskrivelse
Sannsynlighet knyttet til
betafordelingen
Parameter for
fordelingen
Parameter for
fordelingen

4 1
5 3
6

Nedre grense
Øvre grense
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Den inverse verdien av
den kumulative
=INVERS.BETA.FORDELING(A2;A3;A4;A5;A6) betafordelingsfunksjonen
for sannsynlig tetthet for
parametrene ovenfor (2)

Vis alt

BINOM.FORDELING
Se også
Returnerer enkelttermen for sannsynlighet
i binomisk fordeling. Bruk
BINOM.FORDELING ved løsning av
problemer med et bestemt antall tester
eller forsøk, når utfallet av et forsøk enten
er vellykket eller mislykket, når prøvene er uavhengige, og når sannsynligheten
for at eksperimentet er vellykket, er konstant gjennom hele eksperimentet.
BINOM.FORDELING kan for eksempel brukes til å beregne sannsynligheten
for at to av de neste tre fødte barn er gutter.
Syntaks
BINOM.FORDELING(antall_s;forsøk;sannsynlighet_s;kumulativ)
Antall_s
Forsøk

er antall forsøk med vellykket utfall.
er antallet uavhengige forsøk.

Sannsynlighet_s

er sannsynligheten for å lykkes ved hvert forsøk.

Kumulativ er en logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis
kumulativ er lik SANN, returnerer BINOM.FORDELING den kumulative
fordelingsfunksjonen, eller sannsynligheten for at det maksimalt er antall_s
vellykkede forsøk. Hvis kumulativ er USANN, returneres punktsannsynlighet,
som er sannsynligheten for at det skal bli antall_s vellykkede forsøk.
Kommentarer
Antall_s og forsøk avkortes til heltall.
Hvis antall_s, forsøk, eller sannsynlighet_s er ikke-numeriske verdier,
returnerer BINOM.FORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis antall_s < 0 eller antall_s > forsøk, returnerer BINOM.FORDELING
feilverdien #NUM!.

Hvis sannsynlighet_s < 0 eller sannsynlighet_s > 1, returnerer
BINOM.FORDELING feilverdien #NUM!.
Den binomiske punktsannsynligheten er:

der:

er lik KOMBINASJON(n;x).
Den kumulative binomiske fordelingen er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
6
Antall vellykkede forsøk
10
Antall uavhengige forsøk
Sannsynligheten for å lykkes
0,5
ved hvert forsøk
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Sannsynligheten for at
=BINOM.FORDELING(A2;A3;A4;USANN) nøyaktig seks av ti forsøk
lykkes (0,205078)

Vis alt

KJI.FORDELING
Se også
Returnerer den ensidige sannsynligheten
til den kjikvadrerte fordelingen. c2fordelingen er knyttet til en c2-test. Bruk
c2-testen til å sammenligne observerte og
forventede verdier. Et genetisk
eksperiment kan for eksempel utføres ut fra en hypotese som sier at neste
generasjon planter vil ha bestemte farger. Ved å sammenligne de faktiske
resultatene med de forventede resultatene, kan du bestemme om den
opprinnelige hypotesen er gyldig.
Syntaks
KJI.FORDELING(x;frihetsgrader)
X er verdien du vil beregne fordelingen for.
Frihetsgrader er antallet frihetsgrader.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KJI.FORDELING
feilverdien #VERDI!.
Hvis x er negativ, returnerer KJI.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis frihetsgrader < 1 eller frihetsgrader ≥ 10^10, returnerer
KJI.FORDELING feilverdien #NUM!.
KJI.FORDELING beregnes som KJI.FORDELING = P(X>x), der X er en
tilfeldig c2-variabel.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
18,307
Verdien du vil beregne fordelingen for
1 10
Grader av frihet
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
3
Den ensidige sannsynligheten til den
=KJI.FORDELING(A2;A3) kjikvadrerte fordelingen med vilkårene ovenfor
(0,050001)

Vis alt

INVERS.KJI.FORDELING
Se også
Returnerer den inverse av den ensidige
sannsynligheten til den kjikvadrerte
fordelingen. Hvis sannsynlighet =
KJI.FORDELING(x;...), så er
INVERS.KJI.FORDELING(sannsynlighet;...) = x. Du kan bruke denne
funksjonen til å sammenligne faktiske og forventede resultater for å finne ut om
den opprinnelige hypotesen er gyldig.
Syntaks
INVERS.KJI.FORDELING(sannsynlighet;frihetsgrader)
Sannsynlighet er en sannsynlighet som er knyttet til den kjikvadrerte
fordelingen.
Frihetsgrader er antallet frihetsgrader.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer
INVERS.KJI.FORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer
INVERS.KJI.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis frihetsgrader < 1 eller frihetsgrader ≥ 10^10, returnerer
INVERS.KJI.FORDELING feilverdien #NUM!.
Med en angitt sannsynlighetsverdi søker INVERS.KJI.FORDELING at verdi x
er slik at KJI.FORDELING(x, frihetsgrader) = sannsynlighet. Derfor er presisjon
av INVERS.KJI.FORDELING avhengig av presisjon av KJI.FORDELING.
INVERS.KJI.FORDELING bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke
har funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
Sannsynlighet knyttet til den
0,05
kjikvadrerte fordelingen
1
10
Grader av frihet
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
3
Den inverse av den ensidige
=INVERS.KJI.FORDELING(A2;A3) sannsynligheten til den kjikvadrerte
fordelingen (18,30703)

Vis alt

KJI.TEST
Se også
Returnerer testen for uavhengighet.
KJI.TEST returnerer verdien for den
kjikvadrerte (c2) fordelingen for
statistikken og gjeldende frihetsgrader. Du
kan bruke c2-tester til å bestemme om
hypotetiske resultater bekreftes av et forsøk.
Syntaks
KJI.TEST(faktisk;forventet)
Faktisk er dataområdet som inneholder observasjoner som skal prøves mot
forventede verdier.
Forventet er dataområdet som inneholder forholdet mellom produktet av radog kolonnesummer og hovedsummen.
Kommentarer
Hvis faktisk og forventet har ulikt antall datapunkt, returnerer KJI.TEST
feilverdien #I/T.
c2-testen beregner først en c2-tabell ved å bruke formelen:

der:
Aij> = faktisk frekvens i rad i og kolonne j
Eij> = forventet frekvens i rad i og kolonne j
r = antall rader

c = antall kolonner
En lav verdi av c2er en indikator for uavhengighet. Som du kan se i
formelen, er c2 alltid positiv eller 0, og er bare 0 hvis Aij = Eij for hver i,j.
KJI.TEST returnerer sannsynligheten for at en verdi i c2-tabellen som minst
er like høy som verdien beregnet av formelen ovenfor, tilfeldigvis kunne ha
funnet sted under forutsetning av uavhengighet. Ved beregning av denne
sannsynligheten, bruker KJI.TEST c2-fordelingen med et passende antall
frihetsgrader, df. Hvis r > 1 og c > 1, er df = (r - 1)(c - 1). Hvis r = 1 og c >
1, er df = c - 1 eller hvis r > 1 og c = 1, er df = r - 1. r = c= 1 er ikke tillatt,
og feilverdien #I/T returneres.
Bruk av KJI.TEST er mest passende når Eij ikke er for lav. Noen statistikere
foreslår at hver Eij bør være større enn eller lik 5.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Menn (Faktisk)

B
Kvinner (Faktisk)

58
35
1 11
25
2 10
23
3
Menn (Forventet)
Kvinner (Forventet)
4 45,35
47,65
5 17,56
18,44
6 16,09
16,91
7
Formel
Beskrivelse (Resultat)
8
c2-statistikken for dataene ovenfor
=KJI.TEST(A2:B4;A6:B8) er 16,16957 med 2 frihetsgrader
(0,000308)

C
Beskrivelse
Enig
Nøytral
Uenig
Beskrivelse
Enig
Nøytral
Uenig

Vis alt

KONFIDENS
Se også
Returnerer en verdi som du kan bruke til å
konstruere konfidensintervallet til
gjennomsnittet for en populasjon.
Konfidensintervallet er et verdiområde.
Utvalgsgjennomsnittet, x, er i midten av
dette området, og området er x ± KONFIDENS. Hvis for eksempel x er
utvalgsgjennomsnittet for leveringstider for produkter bestilt gjennom posten, er
x ± KONFIDENS et gjennomsnittsområde for populasjon. For alle gjennomsnitt
for populasjon, μ0, i dette området er sannsynligheten for å få et
utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn x , større enn alfa. For alle gjennomsnitt
for populasjon, μ0, som ikke er i dette området, er sannsynligheten for å få et
utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn x , mindre enn alfa. Det vil si, anta at vi
bruker x, standardavvik og størrelse for å konstruere en tosidig test ved alfa
signifikansnivå fra hypotesen om at gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Da
vil vi ikke forkaste hypotesen hvis μ0 er i konfidensintervallet, men vil forkaste
hypotesen hvis μ0 ikke er i konfidensintervallet. Konfidensintervallet lar oss ikke
slutte at det er sannsynlighet 1 - alpha for at vår neste pakke vil ha en
leveringstid som er i konfidensintervallet.
Syntaks
KONFIDENS(alfa;standardavvik;størrelse)
Alfa er signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået.
Konfidensnivået er lik 100*(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05
angir et konfidensnivå på 95 %.
Standardavvik
kjent.

er populasjonens standardavvik for dataområdet og antas å være

Størrelse er størrelsen på utvalget.

Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENS
feilverdien #VERDI!.
Hvis alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1, returnerer KONFIDENS feilverdien #NUM!.
Hvis standardavvik ≤ 0, returnerer KONFIDENS feilverdien #NUM!.
Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis størrelse < 1, returnerer KONFIDENS feilverdien #NUM!.
Hvis vi antar at alfa er lik 0,05, må vi beregne området under standard
normalkurven som er lik (1 - alfa), eller 95 %. Denne verdien er ± 1,96.
Konfidensintervallet blir derfor:

Eksempel
Sett at i et materiale på 50 pendlere er gjennomsnittlig reisetid til arbeidet 30
minutter, med et standardavvik for populasjonen på 2,5. Med alfa = .05,
KONFIDENS(.05, 2.5, 50) returnerer 0,69291. Det tilsvarende
konfidensintervallet er da 30 ± 0,69291 = tilnærmet [29,3, 30,7]. For alle
gjennomsnitt for populasjon, μ0, i dette intervallet er sannsynligheten for å få et
utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn 30, mer enn 0,05. Likeledes, for alle
gjennomsnitt for populasjon, μ0, utenfor dette intervallet er sannsynligheten for å
få et utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn 30, mindre enn 0,05.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

0,05
Signifikansnivå
Standardavvik for populasjonen
1 2,5
Størrelse på utvalg
2 50
Formel
Beskrivelse (Resultat)
3
Konfidensintervallet til gjennomsnittet for en
4
populasjon. Det vil si at den gjennomsnittlige
=KONFIDENS(A2;A3;A4)
reisetiden til arbeid er lik 30 ± 0,692951
minutter, eller 29,3 til 30,7 minutter. (0,692951)

Vis alt

KORRELASJON
Se også
Returnerer korrelasjonskoeffisienten til
celleområdene matrise1 og matrise2. Bruk
korrelasjonskoeffisienten til å bestemme
forholdet mellom to egenskaper. Du kan
for eksempel undersøke forholdet mellom
gjennomsnittstemperaturen for et område og bruken av klimaanlegg.
Syntaks
KORRELASJON(matrise1;matrise2)
Matrise1

er et celleområde med verdier.

Matrise2

er et annet celleområde med verdier.

Kommentarer
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis matrise1 og matrise2 har ulikt antall datapunkt, returnerer
KORRELASJON feilverdien #I/T.
Hvis enten matrise1 eller matrise2 er tom, eller hvis s (standardavviket) for
de tilhørende verdiene er lik null, returnerer KORRELASJON feilverdien
#DIV/0!.
Ligningen for korrelasjonskoeffisienten er:

der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og
GJENNOMSNITT(matrise2).

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data1
1
2
3
4
5
6

3
2
4
5
6

B
Data2
9
7
12
15
17

Formel

Beskrivelse (Resultat)
Korrelasjonskoeffisienten til de to
=KORRELASJON(A2:A6;B2:B6)
datasettene ovenfor (0,997054)

Vis alt

ANTALL
Se også
Teller antall celler som inneholder tall,
samt tall i listen over argumenter. Bruk
ANTALL til å hente antall oppføringer i et
tallfelt som er i et tallområde eller en
tallmatrise.
Syntaks
ANTALL(verdi1;verdi2;...)
Verdi1, verdi2, ... er fra 1 til 30 argumenter som kan inneholde eller referere til
en rekke forskjellige typer data, men bare tall blir talt.
Kommentarer
Argumenter som er tall, datoer eller tekstrepresentasjoner av tall blir talt.
Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall,
ignoreres.
Hvis et argument er en matrise eller referanse, blir bare tall i matrisen eller
referansen talt. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i
matrisen ignoreres. Hvis du må telle logiske verdier, tekst eller feilverdier,
bruker du funksjonen ANTALLA.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Salg
08.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8

19
22,24
SANN
#DIV/0!
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Teller antall celler som inneholder tall i listen ovenfor
=ANTALL(A2:A8)
(3)
Teller antall celler som inneholder tall i de fire siste
=ANTALL(A5:A8)
radene i listen (2)
Teller antall celler som inneholder tall i listen, og
=ANTALL(A2:A8;2)
verdien 2 (4)

Vis alt

ANTALLA
Se også
Teller antallet celler som ikke er tomme,
og verdiene i listen over argumenter. Bruk
ANTALLA til å telle antall celler som
inneholder data i et område eller en
matrise.
Syntaks
ANTALLA(verdi1; verdi2;...)
Verdi1, verdi2, ... er fra 1 til 30 argumenter som representerer verdiene du vil
telle. I dette tilfellet er en verdi alle typer informasjon, inkludert tom tekst (""),
men ikke tomme celler. Hvis et argument er en matrise eller referanse, ignoreres
tomme celler i matrisen eller referansen. Hvis du ikke må telle logiske verdier,
tekst eller feilverdier, bruker du funksjonen ANTALL.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Salg
08.12.2008
1
2
3
4
5
6
7
8

19
22,24
SANN
#DIV/0!
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Teller antall celler med innhold i listen ovenfor
=ANTALLA(A2:A8)
(6)
Teller antall celler med innhold i de fire siste
=ANTALLA(A5:A8)
radene i listen (4)
Teller antall celler med innhold i listen ovenfor
=ANTALLA(A1:A7;2)
og verdien 2 (7)
Teller antall celler med innhold i listen ovenfor
=ANTALLA(A1:A7;"To")
og verdien "To" (7)

Vis alt

KOVARIANS
Se også
Returnerer kovariansen, som er
gjennomsnittet av produktene av avvikene
for hvert datapunktpar. Bruk kovariansen
til å bestemme forholdet mellom to
datasett. Du kan for eksempel undersøke
om høyere inntekt er en følge av høyere utdannelse.
Syntaks
KOVARIANS(matrise1; matrise2)
Matrise1

er det første celleområdet med heltall.

Matrise2

er det andre celleområdet med heltall.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis matrise1 og matrise2 har forskjellig antall datapunkt, returnerer
KOVARIANS feilverdien #I/T.
Hvis enten matrise1 eller matrise2 er tomme, returnerer KOVARIANS
feilverdien #DIV/0!.
Kovariansen er:

der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og
GJENNOMSNITT(matrise2), og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data1
1
2
3
4
5
6

3
2
4
5
6

B
Data2
9
7
12
15
17

Formel
Beskrivelse (Resultat)
=KOVARIANS(A2:A6; Kovariansen, gjennomsnittet av produktene av
B2:B6)
avvikene for hvert av datapunktparene ovenfor (5,2)

Vis alt

GRENSE.BINOM
Se også
Returnerer den minste verdien der den
kumulative binomiske fordelingen er
større enn eller lik en vilkårsverdi. Denne
funksjonen kan brukes til
kvalitetssikringsprogrammer. Du kan for
eksempel bruke GRENSE.BINOM til å bestemme det største antall defekte deler
som kan produseres fra et samlebånd, før hele serien må forkastes.
Syntaks
GRENSE.BINOM(forsøk;sannsynlighet_s;alfa)
Forsøk

er antallet Bernoulli-forsøk.

Sannsynlighet_s

er sannsynligheten for å lykkes ved hvert forsøk.

Alfa er vilkårsverdien.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer GRENSE.BINOM
feilverdien #VERDI!
Hvis forsøk ikke er et heltall, avkortes det.
Hvis forsøk < 0, returnerer GRENSE.BINOM feilverdien #NUM!.
Hvis sannsynlighet_s er < 0 eller sannsynlighet_s > 1, returnerer
GRENSE.BINOM feilverdien #NUM!.
Hvis alfa < 0 eller alfa > 1, returnerer GRENSE.BINOM feilverdien
#NUM!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
6
Antall Bernoulli-forsøk
Sannsynligheten for å lykkes ved hvert
0,5
forsøk
0,75
Vilkårsverdi
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Den minste verdien der den kumulative
=GRENSE.BINOM(A2;A3;A4) binomiske fordelingen er større enn eller lik
en vilkårsverdi (4)

Vis alt

AVVIK.KVADRERT
Se også
Returnerer summen av datapunkters
kvadrerte avvik fra utvalgsgjennomsnittet.
Syntaks
AVVIK.KVADRERT(tall1;tall2;...)
Tall1; tall2;... er fra 1 til 30 argumenter du vil beregne summen av kvadrerte
avvik for. Du kan også bruke en enkelt matrise eller en referanse til en matrise i
stedet for argumenter atskilt med semikolon.
Kommentarer
Argumentene må være tall, eller navn, matriser, eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Ligningen for summen av de kvadrerte avvikene er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
8
7
11
4
3
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Summen av de kvadrerte avvikene fra
=AVVIK.KVADRERT(A2:A8) utvalgsgjennomsnittet av dataene ovenfor
(48)

Vis alt

EKSP.FORDELING
Se også
Returnerer eksponentialfordelingen. Bruk
EKSP.FORDELING til å modellere tiden
mellom hendelser, for eksempel hvor lang
tid en minibank bruker på å levere ut
kontanter. Du kan for eksempel bruke
EKSP.FORDELING til å bestemme sannsynligheten for at denne prosessen tar
maksimalt ett minutt.
Syntaks
EKSP.FORDELING(x;lambda;kumulativ)
X er funksjonsverdien.
Lambda er parameterverdien.
Kumulativ er en logisk verdi som angir hvilken form den eksponentielle
funksjonen skal anta. Hvis kumulativ er SANN, returnerer EKSP.FORDELING
den kumulative fordelingsfunksjonen. Hvis kumulativ er USANN, returneres
funksjonen for sannsynlig tetthet.
Kommentarer
Hvis x eller lambda er ikke-numeriske, returnerer EKSP.FORDELING
feilverdien #VERDI!.
Hvis x < 0, returnerer EKSP.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis lambda ≤ 0, returnerer EKSP.FORDELING feilverdien #NUM!.
Ligningen for funksjonen for sannsynlig tetthet er:

Ligningen for den kumulative fordelingsfunksjonen er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
0,2
Funksjonsverdi
Parameterverdi
1 10
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2
3 =EKSP.FORDELING(A2;A3;SANN) Den kumulative funksjonen for
eksponentialfordeling (0,864665)
Funksjonen for sannsynlig
=EKSP.FORDELING(0,2;10;USANN)
eksponentialfordeling (1,353353)

Vis alt

FFORDELING
Se også
Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen.
Du kan bruke denne funksjonen til å
bestemme om to datasett har forskjellig
spredningsgrad. Du kan for eksempel
undersøke spredningsgraden i
prøveresultater for menn og kvinner ved en opptaksprøve og finne ut om
kvinnenes resultater varierer mer enn resultatene blant menn.
Syntaks
FFORDELING(x;frihetsgrader1;frihetsgrader2)
X er verdien du beregner funksjonen for.
Frihetsgrader1

er tellerens frihetsgrader.

Frihetsgrader2

er nevnerens frihetsgrader.

Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer FFORDELING
feilverdien #VERDI!.
Hvis x er negativ, returnerer FFORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader1 eller frihetsgrader2 ikke er et heltall, avkortes verdien.
Hvis frihetsgrader1 < 1 eller frihetsgrader1 ≥ 10^10, returnerer
FFORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader2 < 1 eller frihetsgrader2 ≥ 10^10, returnerer
FFORDELING feilverdien #NUM!.
FFORDELING beregnes som FFORDELING=P(F<x), der F er en tilfeldig
variabel som har en F-fordeling med frihetsgrader1 og frihetsgrader2 grader
av frihet.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
15,20675
Verdi som funksjonen skal beregnes for
6
Tellerens frihetsgrader
4
Nevnerens frihetsgrader
Formel
Beskrivelse (Resultat)
F-sannsynlighetsfordelingen med vilkårene
=FFORDELING(A2;A3;A4)
ovenfor (0,01)

Vis alt

FFORDELING.INVERS
Se også
Returnerer den inverse for Fsannsynlighetsfordelingen. Hvis p =
FFORDELING(x;...), så er
FFORDELING.INVERS(p;...) = x.
F-fordelingen kan brukes i en F-test hvor
spredningsgraden i to datasett sammenlignes. Du kan for eksempel analysere
fordelingen av inntekter i Norge og Sverige hvis du vil finne ut om de to landene
har en lignende spredningsgrad når det gjelder inntekt.
Syntaks
FFORDELING.INVERS(sannsynlighet;frihetsgrader1;frihetsgrader2)
Sannsynlighet er en sannsynlighet knyttet til den kumulative F-fordelingen.
Frihetsgrader1

er tellerens frihetsgrader.

Frihetsgrader2

er nevnerens frihetsgrader.

Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer
FFORDELING.INVERS feilverdien #VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer
FFORDELING.INVERS feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader1 eller frihetsgrader2 ikke er et heltall, avkortes verdien.
Hvis frihetsgrader1 < 1 eller frihetsgrader1 ≥ 10^10, returnerer
FFORDELING.INVERS feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader2 < 1 eller frihetsgrader2 ≥ 10^10, returnerer
FFORDELING.INVERS feilverdien #NUM!.
FFORDELING.INVERS kan brukes til å returnere kritiske verdier fra Ffordelingen. Utdataene fra en variansanalyse vil for eksempel ofte inkludere data

for en F-tabell, F-sannsynlighet og den kritiske verdien for F med et
signifikansnivå på 0,05. Hvis du vil returnere den kritiske verdien for F, bruker
du signifikansnivået som sannsynlighetsargumentet i FFORDELING.INVERS.
Med en angitt sannsynlighetsverdi søker FFORDELING.INVERS at verdi x slik
at FFORDELING(x, frihetsgrader1, frihetsgrader2) = sannsynlighet. Derfor er
presisjon av FFORDELING.INVERS avhengig av presisjon av FFORDELING.
FFORDELING.INVERS bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har
funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
0,01
1 6
2

B
Beskrivelse
Sannsynlighet knyttet til den
kumulative F-fordelingen
Tellerens frihetsgrader

3 4

Nevnerens frihetsgrader
Formel
Beskrivelse (Resultat)
4
Den inverse for F=FFORDELING.INVERS(A2;A3;A4) sannsynlighetsfordelingen med
vilkårene ovenfor (15,20675)

Vis alt

FISHER
Se også
Returnerer Fisher-transformasjonen ved x.
Denne transformasjonen produserer en
funksjon som har normal fordeling heller
enn skjev. Bruk funksjonen til å utføre
hypotesetesting på
korrelasjonskoeffisienten.
Syntaks
FISHER(x)
X er en numerisk verdi du vil finne transformasjonen for.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer FISHER feilverdien #VERDI!.
Hvis x ≤ -1 eller hvis x ≥ 1, returnerer FISHER feilverdien #NUM!.
Ligningen for Fisher-transformasjonen er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =FISHER(0,75) Fisher-transformasjonen ved 0,75 (0,972955)

Vis alt

FISHERINV
Se også
Returnerer den inverse av Fishertransformasjonen. Bruk denne
transformasjonen til å analysere
korrelasjoner mellom dataområder eller matriser. Hvis y = FISHER(x), så er
FISHERINV(y) = x.
Syntaks
FISHERINV(y)
Y er verdien du vil utføre den inverse transformasjonen for.
Kommentarer
Hvis y er ikke-numerisk, returnerer FISHERINV feilverdien #VERDI!.
Ligningen for den inverse av Fisher-transformasjonen er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Den inverse av Fisher-transformasjonen ved
2 =FISHERINV(0,972955)
0,972955 (0,75)

Vis alt

PROGNOSE
Se også
Beregner, eller forutsier, en fremtidig
verdi basert på eksisterende verdier. Den
beregnede verdien er en y-verdi for en gitt
x-verdi. De kjente verdiene er eksisterende
x-verdier og y-verdier, og den nye verdien
beregnes ved hjelp av lineær regresjon. Du kan bruke denne funksjonen til å
forutse fremtidig salg, krav til inventar, eller trender blant forbrukerne.
Syntaks
PROGNOSE(x; kjente_y; kjente_x)
X er datapunktet som du vil forutse en verdi for.
Kjente_y

er den avhengige matrisen eller det avhengige dataområdet.

Kjente_x

er den uavhengige matrisen eller det uavhengige dataområdet.

Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer PROGNOSE feilverdien #VERDI!.
Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller inneholder ulikt antall datapunkt,
returnerer PROGNOSE feilverdien #I/T.
Hvis varians for kjente_x er lik null, returnerer PROGNOSE feilverdien
#DIV/0!.
Formelen for PROGNOSE er a+bx, der:

og:

og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og
GJENNOMSNITT(kjente_y).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjent Y
1
2
3
4
5
6

6
7
9
15
21

B
Kjent X
20
28
31
38
40

Formel

Beskrivelse (Resultat)
Forutsier en verdi for y når en x-verdi på
=PROGNOSE(30;A2:A6;B2:B6)
30 er angitt (10,60725)

Vis alt

FREKVENS
Se også
Beregner hvor ofte verdier forekommer i
et område med verdier, og returnerer en
loddrett matrise med tall. Bruk for
eksempel FREKVENS til å beregne
testresultatene som faller innenfor et
områder med resultater. Siden FREKVENS returnerer en matrise, må den skrives
inn som en matriseformel.
Syntaks
FREKVENS(datamatrise,intervallmatrise)
Datamatrise er en matrise med verdier eller en referanse til et sett verdier du vil
beregne frekvensene for. Hvis datamatrise ikke inneholder noen verdier,
returnerer FREKVENS en matrise med nuller.
Intervallmatrise er en matrise med intervaller eller en referanse til intervaller
du vil gruppere verdiene i datamatrisen i. Hvis intervallmatrise ikke inneholder
noen verdier, returnerer FREKVENS antall elementer i datamatrisen.
Kommentarer
FREKVENS skrives inn som en matriseformel etter at du har merket et
område med tilstøtende celler der du vil vise den returnerte distribusjonen.
Den returnerte matrisen inneholder ett element mer enn intervallmatrise.
Det ekstra elementet i den returnerte matrisen returnerer antallet verdier
over det høyeste intervallet. Når du for eksempel beregner tre områder med
verdier (intervaller) som er skrevet inn i tre celler, må du passe på at angir
FREKVENS i fire celler for resultatene. Den ekstra cellen returnerer antall
verdier i datamatrisen som er større enn den tredje intervallverdien.
FREKVENS ignorerer tomme celler og tekst.
Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.

Eksempel
Dette eksemplet antar at alle testresultatene er heltall.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Resultater

1
2
3
4
5
6
7
8

79
85
78
85
50
81
95
88
97

B
Intervaller
70
79
89

Formel

Beskrivelse (Resultat)

9 =FREKVENS(A2:A10;B2:B5) Antall resultater mindre enn eller lik 70 (1)
10
Antall resultater i intervallet 71-79 (2)
Antall resultater i intervallet 80-89 (4)
Antall resultater større enn eller lik 90 (2)
Obs! Formelen i eksemplet må skrives inn som en matriseformel. Når du har
kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du området A13:A16 fra og med
formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke angis som en matriseformel, er enkeltresultatet 1.

Vis alt

FTEST
Se også
Returnerer resultatet av en F-test. En Ftest returnerer den ensidig sannsynligheten
for at variansen i matrise1 og matrise2
ikke er signifikant forskjellig. Bruk
funksjonen til å bestemme om to utvalg
har ulik varians. Hvis du for eksempel har testresultater fra offentlige og private
skoler, kan du undersøke om disse skolene har ulike variansnivå i testresultatene.
Syntaks
FTEST(matrise1; matrise2)
Matrise1

er første matrise eller dataområde.

Matrise2

er andre matrise eller dataområde.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis antall datapunkt i matrise1 eller matrise2 er mindre enn to, eller hvis
variansen til matrise1 eller matrise2 er lik null, returnerer FTEST
feilverdien #DIV/0!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data1
1
2
3
4
5
6

6
7
9
15
21

B
Data2
20
28
31
38
40

Formel
Beskrivelse (Resultat)
=FTEST(A2:A6;B2:B6) F-test for datasettene ovenfor (0,648318)

Vis alt

GAMMAFORDELING
Se også
Returnerer gammafordelingen. Du kan
bruke funksjonen til å studere variabler
som muligens har en skjev fordeling.
Gammafordelingen brukes vanligvis ved
køanalyse.
Syntaks
GAMMAFORDELING(x; alfa; beta; kumulativ)
X er verdien du vil beregne fordelingen for.
Alfa er en parameter for fordelingen.
Beta er en parameter for fordelingen. Hvis beta = 1, returnerer GAMMADIST
standard gammafordeling.
Kumulativ er en logisk verdi som bestemmer formen på funksjonen. Hvis
kumulativ er SANN, returnerer GAMMAFORDELING den kumulative
fordelingsfunksjonen. Hvis kumulativ er USANN, returneres
sannsynlighetsfunksjonen for tetthet.
Kommentarer
Hvis x, alfa eller beta er ikke-numeriske, returnerer GAMMAFORDELING
feilverdien #VERDI!.
Hvis x < 0, returnerer GAMMAFORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerer GAMMAFORDELING feilverdien
#NUM!.
Ligningen for gammafunksjonen for sannsynlig tetthet er:

Standard gammafunksjon for sannsynlig tetthet er:

Når alfa = 1, returnerer GAMMAFORDELING den eksponentielle
fordelingen med:

For et positivt heltall n, når alfa = n/2, beta = 2, og kumulativ = SANN,
returnerer GAMMAFORDELING (1 - KJI.FORDELING(x)) med n
frihetsgrader.
Når alfa er et positiv heltall, er GAMMAFORDELING også kjent som
Erlang-fordelingen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
Verdien du vil beregne
10
fordelingen for
Alfaparameter for
9
fordelingen
Betaparameter for
2
fordelingen
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Sannsynlig gammafordeling
=GAMMAFORDELING(A2;A3;A4;USANN) med vilkårene ovenfor
(0,032639)
Kumulativ gammafordeling
=GAMMAFORDELING(A2;A3;A4;SANN) med vilkårene ovenfor
(0,068094)

Vis alt

GAMMAINV
Se også
Returnerer den inverse av den kumulative
gammafordelingen. Hvis p =
GAMMAFORDELING(x;...), så er
GAMMAINV(p;...) = x
Du kan bruke funksjonen til å studere en
variabel som muligens har skjev fordeling.
Syntaks
GAMMAINV(sannsynlighet; alfa; beta)
Sannsynlighet er sannsynligheten knyttet til gammafordelingen.
Alfa er en parameter for fordelingen.
Beta er en parameter for fordelingen. Hvis beta = 1, returnerer GAMMAINV
standard gammafordeling.
Kommentarer
Hvis et av argumentene er ikke-numeriske, returnerer GAMMAINV
feilverdien #VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer GAMMAINV
feilverdien #NUM!.
Hvis alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, returnerer GAMMAINV feilverdien #NUM!.
Med en angitt sannsynlighetsverdi søker GAMMAINV at verdi x er slik at
GAMMAFORDELING (x, alpha, beta, A, B) = sannsynlighet. Derfor er
presisjon av GAMMAINV avhengig av presisjon av GAMMAFORDELING.
GAMMAINV bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet
resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
0,068094
Sannsynlighet knyttet til gammafordelingen
9
Alfaparameter for fordelingen
2
Betaparameter for fordelingen
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Den inverse av den kumulative
=GAMMAINV(A2;A3;A4)
gammafordelingen med vilkårene ovenfor (10)

Vis alt

GAMMALN
Se også
Returnerer den naturlige logaritmen til
gammafunksjonen, Γ(x).
Syntaks
GAMMALN(x)
X er verdien du vil beregne GAMMALN for.
Kommentarer
Hvis x er ikke-numerisk, returnerer GAMMALN feilverdien #VERDI!.
Hvis x ≤ 0, returnerer GAMMALN feilverdien #NUM!.
Tallet e opphøyd til GAMMALN(i) potens, der i er et heltall, returnerer
samme resultat som (i - 1)!.
GAMMALN beregnes på følgende måte:

der:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (Resultat)
1
Den naturlige logaritmen til gammafunksjonen ved 4
2 =GAMMALN(4)
(1,791759)

Vis alt

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK
Se også
Returnerer det geometriske gjennomsnittet
av en matrise eller et område med positive
data. Du kan for eksempel bruke
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK til å
beregne gjennomsnittlig vekstrate, når en
sammensatt rente med variabel rentefot er angitt.
Syntaks
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(tall1; tall2; ...)
Tall1; tall2;... er fra 1 til 30 argumenter du vil beregne gjennomsnittet for. Du
kan også bruke enkeltmatriser eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter atskilt med semikolon.
Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis noe datapunkt ≤ 0, returnerer GJENNOMSNITT.GEOMETRISK
feilverdien #NUM!.
Formelen for det geometriske gjennomsnitt er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
8
7
11
4
3
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Det geometriske gjennomsnitt
=GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(A2:A8) av datasettet ovenfor
(5,476987)

Vis alt

VEKST
Se også
Beregner forventet eksponentiell vekst ved
hjelp av eksisterende data. VEKST
returnerer y-verdiene for en serie med nye
x-verdier som du angir ved hjelp av
eksisterende x- og y-verdier. Du kan også
bruke regnearkfunksjonen VEKST for å tilpasse en eksponentiell kurve til
eksisterende x- og y-verdier.
Syntaks
VEKST(kjente_y;kjente_x;nye_x,konst)
Kjente_y
b*m^x.

er settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y =

Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med
kjente_x som en separat variabel.
Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en
egen variabel.
Hvis noen av tallene i kjente_y er 0 eller negative, returnerer VEKST
feilverdien #NUM!.
Kjente_x er et valgfritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i
forholdet y = b*m^x.
Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variabler. Hvis det
bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder
med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene.
Hvis flere variabler blir brukt, må kjente_y være en vektor (dvs. et område
med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).
Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den

samme størrelsen som kjente_y.
Nye_x er nye x-verdier som du vil at funksjonen VEKST skal returnere de
tilsvarende y-verdiene for.
Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, på
samme måte som kjente_x. Hvis kjente_y er en enkelt kolonne, må derfor
kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i en enkelt
rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.
Hvis nye_x utelates, blir den satt til det samme som kjente_x.
Hvis både kjente_x og nye_x utelates, blir de satt til matrisen {1;2;3;...},
som er samme størrelse som kjente_y.
Konst er en logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 1
eller ikke.
Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.
Hvis konst er USANN, settes b til lik 1 og m-verdiene justeres slik at y =
m^x.
Kommentarer
Formler som returnerer matriser, må settes inn som matriseformler etter at
riktig antall celler er merket.
Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker
du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å
skille mellom rader.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
Dette eksemplet bruker samme data som KURVE-eksemplet. Den første
formelen viser tilsvarende verdier som kjente verdier. Den andre formelen
forutsier neste måneds verdier, hvis den eksponentielle trenden fortsetter.

1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
Måned
Enheter
Formel (tilsvarende enheter)
11
33 100
=VEKST(B2:B7;A2:A7)
12
47 300
13
69 000
14
102 000
15
150 000
16
220 000
Måned Formel (forutsette enheter)
17
=VEKST(B2:B7;A2:A7; A9:A10)
18

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, merker du området C2:C7 eller B9:B10 med start
i formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke angis som en matriseformel, er enkeltresultatene 32618,20377 og
320196,7184.

Vis alt

GJENNOMSNITT.HARMONISK
Se også
Returnerer det harmoniske gjennomsnittet
av et datasett. Det harmoniske
gjennomsnittet er den resiproke av det
aritmetiske gjennomsnittet av resiproke
tall.
Syntaks
GJENNOMSNITT.HARMONISK(tall1;tall2; ...)
Tall1; tall2;... er fra 1 til 30 argumenter du vil beregne gjennomsnittet for. Du
kan også bruke enkeltmatriser eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter atskilt med semikolon.
Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis et datapunkt er Iik ≤ 0, returnerer GJENNOMSNITT.HARMONISK
feilverdien #NUM!.
Det harmoniske gjennomsnittet er alltid mindre enn det geometriske
gjennomsnittet, som alltid er mindre enn det aritmetiske gjennomsnittet.
Formelen for det harmoniske gjennomsnittet er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
8
7
11
4
3
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Det harmoniske gjennomsnitt
=GJENNOMSNITT.HARMONISK(A2:A8) av datasettet ovenfor
(5,028376)

Vis alt

HYPGEOM.FORDELING
Se også
Returnerer den hypergeometriske
fordelingen. HYPGEOM.FORDELING
returnerer sannsynligheten for et gitt antall
vellykkede forsøk, når størrelsen på
utvalget, antall vellykkede forsøk i
populasjonen og populasjonens størrelse er angitt. Bruk
HYPGEOM.FORDELING ved problemstillinger med en avgrenset populasjon,
der utfallet av hver observasjon enten er positiv eller negativ, og der hvert utvalg
av en gitt størrelse er valgt med lik sannsynlighet.
Syntaks
HYPGEOM.FORDELING(utvalg_s;utvalgsstørrelse;suksesser;
populasjonsstørrelse)
Utvalg_s

er antallet suksesser i utvalget.

Utvalgsstørrelse er størrelsen på utvalget.
Suksesser er antallet vellykkede forsøk i populasjonen.
Populasjonsstørrelse er størrelsen på populasjonen.
Kommentarer
Alle argumenter avkortes til heltall.
Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer
HYPGEOM.FORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis utvalg_s < 0 eller utvalg_s er større enn den minste av utvalgsstørrelse
eller suksesser, returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis utvalg_s er mindre enn det største av 0 eller (utvalgsstørrelse populasjonsstørrelse + suksesser), returnerer HYPGEOM.FORDELING
feilverdien #NUM!.

Hvis utvalgsstørrelse < 0 eller utvalgsstørrelse > populasjonsstørrelse,
returnerer HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis suksesser < 0 eller suksesser > populasjonsstørrelse, returnerer
HYPGEOM.FORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis populasjonsstørrelse < 0, returnerer HYPGEOM.FORDELING
feilverdien #NUM!.
Formelen for den hypergeometriske fordelingen er:

der:
x = utvalg_s
n = utvalgsstørrelse
M = suksesser
N = populasjonsstørrelse
HYPGEOM.FORDELING brukes ved utvalgstesting uten tilbakelegging i
en populasjon med avgrenset størrelse.
Eksempel
Et utvalg med sjokolader inneholder 20 biter. 8 biter er med karamell, og de
resterende 12 bitene er med nøtter. Hvis en person velger 4 tilfeldige biter, vil
følgende funksjon returnere sannsynligheten for at akkurat 1 av bitene er med
karamell.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5

B
Beskrivelse
Antallet vellykkede forsøk i
1
utvalget
4
Størrelsen på utvalget
Antallet vellykkede forsøk i
8
populasjonen
20
Størrelsen på populasjonen
Formel
Beskrivelse (Resultat)
Den hypergeometriske
fordelingen for utvalget og
=HYPGEOM.FORDELING(A2;A3;A4;A5)
populasjonen ovenfor
(0,363261)

Vis alt

SKJÆRINGSPUNKT
Se også
Beregner punktet der en linje skjærer yaksen ved hjelp av eksisterende x-verdier
og y-verdier. Skjæringspunktet er basert
på en regresjonslinje for beste tilpasning
som tegnes gjennom de kjente x- og yverdiene. Bruk SKJÆRINGSPUNKT-funksjonen når du vil bestemme verdien
for den avhengige variablen når den uavhengige variablen er lik null. Du kan for
eksempel bruke SKJÆRINGSPUNKT til å forutsi et metalls elektriske motstand
ved 0°C når datapunktene ble målt ved romtemperatur eller høyere.
Syntaks
SKJÆRINGSPUNKT(kjente_y; kjente_x)
Kjente_y

er det avhengige settet observasjoner eller data.

Kjente_x

er det uavhengige settet observasjoner eller data.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier
eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis kjente_y og kjente_x inneholder forskjellig antall datapunkt eller ikke
inneholder noen datapunkt, returnerer SKJÆRINGSPUNKT feilverdien
#I/T!.
Formelen for skjæringspunktet av regresjonslinjen, a, er:

der stigningstallet, b, er beregnet til:

og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og
GJENNOMSNITT(kjente_y).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjent Y
1
2
3
4
5

2
3
9
1
8

B
Kjent X
6
5
11
7
5

Formel

Beskrivelse (Resultat)

6 =SKJÆRINGSPUNKT(A2:A6; Punkt der linjen skjærer y-aksen ved å bruke
B2:B6)
x-verdiene og y-verdiene ovenfor
(0,0483871)

Vis alt

KURT
Se også
Returnerer kurtosis til et datasett. Kurtosis
beskriver den relative kurvaturen i
fordelingen i et datasett sammenlignet
med en normal fordeling. Positiv kurtosis
indikerer en relativt toppet fordeling.
Negativ kurtosis indikerer en relativt flat fordeling.
Syntaks
KURT(tall1;tall2; ...)
Tall1; tall2; ... er fra 1 til 30 argumenter du vil beregne kurtosis for. Du kan
også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter skilt med semikolon.
Kommentarer
Argumentene skal være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis det er mindre enn fire datapunkt, eller hvis standardavviket for
utvalget er lik null, returnerer KURT feilverdien #DIV/0!.
Kurtosis defineres som:

der:

s er standardavviket for utvalget.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
5
2
3
4
5
6
4
7

11

Formel
Beskrivelse (resultat)
=KURT(A2:A11) Kurtosis for datasettet ovenfor (-0,1518)

Vis alt

N.STØRST
Se også
Returnerer den n-te største verdien i et
datasett. Funksjonen brukes til å velge en
verdi basert på verdiens relative posisjon.
Du kan for eksempel bruke N.STØRST til
å returnere den største, nest største eller
tredje største verdien.
Syntaks
N.STØRST(matrise;n)
Matrise er matrisen eller dataområdet som du vil beregne den n-te største
verdien av.
N er posisjonen (fra den største) i matrisen eller utvalget for verdien som
funksjonen skal returnere.
Kommentarer
Hvis matrise er tom, returnerer N.STØRST feilverdien #NUM!.
Hvis n ≤ 0, eller hvis n er større enn antall datapunkt, returnerer N.STØRST
feilverdien #NUM!.
Hvis x er antallet datapunkt i et område, returnerer N.STØRST(matrise;1) den
største verdien og N.STØRST(matrise;x) returnerer den minste verdien.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6

3
5
3
5
4

B
Data
4
2
4
6
7

Formel
Beskrivelse (resultat)
=N.STØRST(A2:B6;3) Tredje største tallet i tallene ovenfor (5)
=N.STØRST(A2:B6;7) Sjuende største tallet i tallene ovenfor (4)

Vis alt

RETTLINJE
Se også
Beregner statistikken for en linje ved å
bruke "minste kvadraters" metode for å
beregne en rett linje som er best tilpasset
dataene, og returnerer en matrise som
beskriver linjen. Ettersom denne
funksjonen returnerer en matrise av verdier, må den skrives inn som en
matriseformel.
Formelen for linjen er:
y = mx + b eller
y = m1x1 + m2x2 + ... + b (hvis det er flere områder med x-verdier)
der den avhengige y-verdien er en funksjon av de uavhengige x-verdiene. Mverdiene er koeffisienter som svarer til hver enkelt x-verdi, og b er en
konstantverdi. Legg merke til at y, x og m kan være vektorer. Matrisen som
RETTLINJE returnerer, er {mn,mn-1,...,m1,b}. RETTLINJE kan også returnere
flere regresjonsstatistikker.
Syntaks
RETTLINJE(kjente_y;kjente_x,konst;stats)
Kjente_y
b.

er settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y = mx +

Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med
kjente_x som en separat variabel.
Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en
egen variabel.
Kjente_x

er et valgfritt sett med x-verdier som du eventuelt kjenner i forholdet

y = mx + b.
Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variabler. Hvis det
bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder
med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene.
Hvis flere variabler blir brukt, må kjente_y være en vektor (dvs. et område
med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).
Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den
samme størrelsen som kjente_y.
Konst er en logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 0
eller ikke.
Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.
Hvis konst er USANN, angis b til er lik 0, og m-verdiene tilpasses til y =
mx.
Stats er den logiske verdien som angir om ekstra regresjonsstatistikk skal
returneres.
Hvis stats er SANN, returnerer RETTLINJE den ekstra
regresjonsstatistikken, slik at den returnerte matrisen blir {mn;mn1,...;m1;b;sen;sen-1,...;se1;seb;r 2;sey; F;df;ssreg;ssresid}.
Hvis stats er USANN eller utelates, returnerer RETTLINJE bare mkoeffisientene og konstanten b.
Den ekstra regresjonsstatistikken er som følger:
Statistikk
Beskrivelse
se1;se2,...;sen Standard feilverdier for koeffisientene m1,m2,...,mn.
Standard feilverdi for konstanten b (seb = #N/A når konst er
seb
USANN).
Determinantens koeffisient. Sammenligner beregnede og faktiske
y-verdier, og områder i verdi fra 0 til 1. Hvis den er 1, blir det en
perfekt korrelasjon i eksemplet Det er ingen forskjell mellom
den beregnede y-verdien og den faktiske y-verdien. I den andre

r2

yttergrensen er det slik at hvis determinantens koeffisient er 0,
kan ikke regresjonsligningen brukes til å forutse en y-verdi. Hvis
du vil ha informasjon om hvordan r2 beregnes, se
"Kommentarer" senere i dette emnet.

sey

Standard feilverdi for y-beregningen.
F-statistikken, eller F-observert verdi. Bruk F-statistikken til å
bestemme om den observerte relasjonen mellom de avhengige og
uavhengige variablene inntreffer tilfeldig.
Frihetsgrader. Bruk frihetsgradene til å hjelpe å finne F-kritiske
verdier i en statistikktabell. Sammenlign verdiene du finner i
tabellen, med F-statistikken som returneres av RETTLINJE, for å
bestemme et tillitsnivå for modellen. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du beregner df, se "Kommentarer" senere i dette
emnet. Eksempel 4 nedenfor viser bruken av F og df.
Regresjonssummen av kvadrater.
Restsummen av kvadrater. Hvis du vil ha informasjon om
hvordan ssreg og ssresid beregnes, se "Kommentarer" senere i
dette emnet.

F

df

ssreg
ssresid

Følgende illustrasjon viser i hvilken rekkefølge den ekstra regresjonsstatistikken
returneres.

Kommentarer
Du kan beskrive alle rette linjer med stigningstallet og y-skjæringspunktet:
Stigningstall (m):
Hvis du vil finne stigningstallet for en linje, ofte skrevet som m, tar du to
punkt på linjen, (x1,y1) og (x2,y2). Stigningstallet er lik (y2 - y1)/(x2 - x1).
Y-skjæringspunkt (b):
Y-skjæringspunktet for en linje, ofte skrevet som b, er verdien av y ved
punktet der linjen krysser y-aksen.

Ligningen av en rett linje er y = mx + b. Når du kjenner verdiene av m og b,
kan du beregne alle punktene på linjen ved å legge y- og x-verdien inn i
ligningen. Du kan også bruke TREND-funksjonen.
Når du bare har én uavhengig y-variabel, kan du finne verdiene for
stigningstallet og y-skjæringspunktet direkte ved hjelp av følgende formler:
Stigningstall:
=INDEKS(RETTLINJE(kjente_y,kjente_x),1)
Y-skjæringspunkt:
=INDEKS(RETTLINJE(kjente_y,kjente_x),2)
Nøyaktigheten av linjen som beregnes av RETTLINJE, avhenger av graden
av punkt i dataene. Jo mer lineære dataene er, jo mer nøyaktig blir
RETTLINJE-modellen. RETTLINJE bruker de minste kvadraters metode
for å bestemme beste tilpassing av dataene. Når du bare har én uavhengig xvariabel, baseres beregningene for m og b på følgende formler:

der x og y er utvalgsgjennomsnitt, for eksempel x =
GJENNOMSNITT(kjente_x) og y = GJENNOMSNITT(kjente_y).
Funksjonene RETTLINJE og KURVE beregner henholdsvis den rette linjen
og den eksponentielle kurven som passer best til dataene. Du må imidlertid
selv avgjøre hvilket av de to resultatene som passer best til dataene. Du kan
beregne TREND(kjente_y,kjente_x) for en rett linje, eller VEKST(kjente_y,
kjente_x) for en eksponentiell kurve. Disse funksjonene, uten argumentet
nye_ x, returnerer en matrise med y-verdier som forutses langs linjen eller
kurven ved dine faktiske datapunkt. Du kan deretter sammenligne de
anslåtte verdiene med de faktiske verdiene. Det er enklere å se forskjellene
mellom verdiene dersom du fremstiller dem grafisk i et diagram.
I regresjonsanalyser beregner Microsoft Excel den kvadrerte differansen
mellom den anslåtte og den faktiske y-verdien for hvert punkt. Summen av
disse kvadrerte differansene kalles kvadrert residualsum, ssresid. Microsoft

Excel beregner deretter den totale summen kvadratene, sstotal. Når konst =
SANN eller utelatt, er den totale summen lik suymmen av de kvadrerte
differansene mellom de faktiske y-verdiene og gjennomsnittet av yverdiene. Når konst = USANN, er den totale summen lik summen av
kvadratene for de faktiske y-verdiene (uten fratrekk av den
gjennomsnittlige y-verdien fra hver enkelt individuelle y-verdi). Deretter
kan regresjonssummen for kvadratene, ssreg, bli funnet fra: ssreg = sstotal ssresid. Jo lavere den kvadrerte residualsummen for kvadrater er
sammenlignet med kvadrert totalsum, jo større er verdien av determinantens
koeffisient, r2, som er en indikator på hvor godt ligningen fra
regresjonsanalysen forklarer forholdet mellom variablene. r2 er lik
ssreg/sstotal.
Noen ganger kan det hende at én eller flere av X kolonnene (anta at Y and
X er i kolonner) ikke har ekstra forutsett verdi hvis det finnes andre Xkolonner. Med andre ord: Ved å eliminerere én eller flere X-kolonner, kan
det føre til forutsette Y-verdier som er like nøyaktige. I dette tilfellet bør
disse overflødige X-kolonnene utelates fra regresjonsmodellen. Dette
fenomenet kalles “kolinearitet” fordi enhver overflødig X-kolonne kan
uttrykkes som en sum av intervaller av nødvendige X-kolonner.
RETTLINJE kontrollerer om det finnes kolinearitet og fjerner overflødige
X-kolonner fra regresjonsmodellen når de identifiseres. X-kolonner som er
blitt fjernet, kan gjenkjennes i utdata for RETTLINJE ved å ha både 0
koeffisienter og 0 se. Hvis én eller flere kolonner er fjernet som
overflødige, påvirkes df fordi df er avhengig av antallet X-kolonner som
faktisk er brukt til forutseende formål. Hvis du vil se beregningen av df mer
detaljert, se eksempel 4 nedenfor. Hvis df er endret fordi overflødige Xkolonner er blitt fjernet, er også verdier av sey and F påvirket. Kolinearitet
bør være relativ sjeldent i praksis. Det er imidlertid ett tilfelle der det kan
dukke opp, og det er når noen X-kolonner bare inneholder 0 og 1 som
indikatorer på om et emne i et eksperiment regnes som medlem av en
bestemt gruppe eller ikke. Hvis konst er SANN eller utelatt, setter
RETTLINJE effektivt inn en ekstra X-kolonne på alle 1 for å vise
skjæringspunktet. Hvis du har en kolonne med 1 for hvert emne hvis det er
hannkjønn eller 0 hvis ikke, og du også har en kolonne med 1 for hvert
emne hvis det er hunnkjønn eller 0 hvis ikke, er den sistnevnte kolonnen
overflødig fordi oppføringer i den kan hentes ved å trekke oppføringen i
kolonnen “hannkjønn indikator” fra oppføringen i den ekstra kolonnen på
alle 1 som er lagt til av RETTLINJE.
df beregnes som vist når ingen X-kolonner er fjernet fra modellen på grunn

av kolinearitet. Hvis det finnes k-kolonner med kjente_x og konst er SANN
eller utelatt, er df = n – k – 1. Hvis konst er USANN , er df = n - k. I begge
tilfeller er hver X-kolonne fjernet fordi kolineariteten øker df med 1.
Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.
Når du skriver inn en matrisekonstant, for eksempel kjent_x, som et
argument, må du bruke komma for å skille verdier i samme rad, og
semikolon for å skille rader. Skilletegn kan være forskjellige avhengig av de
lokale innstillingene i Regionale innstillinger i Kontrollpanelet.
Du bør være oppmerksom på at y-verdiene som regresjonsligningen anslår,
ikke nødvendigvis er gyldige dersom de er utenfor området for de yverdiene du brukte til å sette opp ligningen.
Eksempel 1 Stigningstall og Y-skjæringspunkt
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjent Y
1 1

B
Kjent X
0

2 9
4
3 5
2
4 7
3
5
Formel
Formel
=RETTLINJE(A2:A5;B2:B5;;USANN)
Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, merker du området A7:B7 med start i
formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke er angitt som en matriseformel, er enkeltresultatet 2.
Når den legges inn som matrise, returneres stigningstall (2) og skjæringspunkt
mot Y-aksen (1).
Eksempel 2 Enkel lineær regresjon
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

B

Måned
1
2
3
4
5
6
7

Salg

1
2
3
4
5
6

3 100
4 500
4 400
5 400
7 500
8 100

Formel
=SUMMER(RETTLINJE(B2:B7;
A2:A7)*{9,1})

Beskrivelse (Resultat)
Forventet salg for niende måned
(11 000)

Vanligvis er SUMMER({m,b}*{x,1}) lik mx + b, den beregnede y-verdien for
en gitt x-verdi. Du kan også bruke TREND-funksjonen.
Eksempel 3 Flerlineær regresjon
Anta at en byggmester vurderer å kjøpe å gruppe bygninger beregnet for
småbedrifter i et etablert forretningsområde.
Byggmesteren kan bruke flerlineær regresjonsanalyse til å beregne verdien av et
kontorbygg i et gitt område basert på følgende variabler.
Variabel
Refererer til
y
Taksert verdi på kontorbygget
x1
Gulvareal i kvadratmeter
x2
Antall kontorer
x3
Antall innganger
x4
Alder på kontorbygget
I dette eksemplet forutsettes det at det eksisterer en rettlinjet relasjon mellom
hver uavhengige variabel (x1, x2, x3 og x4) og den avhengige variabelen (y),
verdien på kontorbygg i området.
Byggmesteren velger et tilfeldig utvalg på 11 kontorbygg av 1 500 alternativer,
og henter følgende data. "Halv inngang" betyr leveringsinngang for varer.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Gulvareal (x1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B

C

D

Kontorer Innganger Alder
(x2)
(x3)
(x4)

2 310
2 333
2 356
2 379
2 402
2 425
2 448
2 471

2
2
3
3
2
4
2
2

2
2
1,5
2
3
2
1,5
2

20
12
33
43
53
23
99
34

2494

3

3

23

2 517
2 540

4
2

4
3

55
22

Formel

Taksert

142 000
144 000
151 000
150 000
139 000
169 000
126 000
142 900
1 630
000
169 000
149 000

=RETTLINJE(E2:E12;A2:D12;SANN;SANN)
Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, merker du området A14:E18 med start i
formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke er angitt som en matriseformel, er enkeltresultatet -234,2371645.
Når angitt som en matrise, returneres regresjonsstatistikken nedenfor. Bruk
denne nøkkelen til å identifisere statistikken du vil ha.

Ligningen for sammensatt regresjon y = m1*x1 + m2*x2 + m3*x3 + m4*x4 + b
kan nå hentes ved hjelp av verdiene fra 14:
y = 27,64*x1 + 12 530*x2 + 2 553*x3 - 234,24*x4 + 52 318
Byggmesteren kan nå beregne den takserte verdien av et kontorbygg i det samme
området som er på 2 500 kvadratmeter, har tre kontorer og to innganger, og som
er 25 år gammelt, ved hjelp av følgende ligning:
y = 27,64*2500 + 12530*3 + 2553*2 - 234,24*25 + 52318 = kr 158,261
Eller du kan kopiere følgende tabell til celle A21 i eksempelarbeidsboken.
Gulvareal Kontorer Innganger Alder
(x1)
(x2)
(x3)
(x4)
25 000

3

2

25

Taksert verdi (y)
=D14*A22 + C14*B22 + B14*C22 +
A14*D22 + E14

Du kan også bruke TREND-funksjonen til å beregne denne verdien.
Eksempel 4 Bruke F- og R2-statistikken
I det forrige eksemplet hadde determinantens koeffisient, eller r2, verdien
0,99675 (se celle A17 i utdataene for RETTLINJE), som indikerer en sterk
relasjon mellom de uavhengige variablene og salgsprisen. Du kan bruke F-

statistikken til å bestemme om disse resultatene, med en så høy r2-verdi, har
oppstått ved en tilfeldighet.
Tenk deg at det for øyeblikket ikke er noen relasjon mellom variablene, men at
du har valgt et sjeldent utvalg av 11 kontorbygg som forårsaker at
statistikkanalysen viser en sterk relasjon. Begrepet "Alfa" brukes for
sannsynligheten for at det feilaktig konkluderes at det finnes en relasjon.
F og df i utdata for RETTLINJE kan brukes til å anslå sannsynligheten av en
høyere F-verdi som har oppstått ved en tilfeldighet. F kan sammenlignes med de
kritiske verdiene i publiserte F-fordelingstabeller, eller FDIST i Excel kan brukes
til å beregne sannsynligheten for en større F-verdi som oppstår ved en
tilfeldighet. Den passende F-fordeling har frihetsgradene v1 og v2. Hvis n er
antall datapunkt og konst er SANN eller utelatt, er v1 = n – df – 1 and v2 = df.
(Hvis konst er USANN, da er v1 = n – df og v2 = df.) FDIST i Excel (F,v1,v2)
returnerer sannsynligheten for en høyere F-verdi som oppstår ved en tilfeldighet.
I eksempel 4 er df = 6 (celle B18) og F = 459.753674 (celle A18).
Forutsatt at en Alfa-verdi er 0,05, v1 = 11 – 6 – 1 = 4 og v2 = 6, er det kritiske
nivået for F 4,53. Siden F = 459,753674 er mye høyere enn 4,53, er det ekstremt
usannsynlig at en så høy F-verdi oppstod ved en tilfeldighet. (Med Alfa = 0,05
bør hypotesen om at det ikke er noe forhold mellom kjente_y og kjente_x
forkastes når F overskrider det kritiske nivået, 4,53.) Ved å bruke FDIST i Excel
kan du få frem sannsynligheten for at en så høy F-verdi oppstod ved en
tilfeldighet. FDIST(459,753674, 4, 6) = 1,37E-7, ekstremt lite sannsynlig. Du
kan konkludere med å finne det kritiske nivået for F i en tabell, eller (ved å
bruke FDIST i Excel) med at regresjonsligningen er nyttig til å anslå den takserte
verdien av kontorbygg i dette området. Husk at det er kritisk å bruke riktige
verdier for v1 og v2, som ble beregnet i forrige avsnitt.
Eksempel 5 Beregne T-statistikken
En annen hypotesetest vil avgjøre om hver stigningstallskoeffisient kan brukes
ved beregningen av den takserte verdien av et kontorbygg i eksempel 3. Hvis du
for eksempel vil kontrollere den statistiske betydningen av alderskoeffisienten,
dividerer du -234,24 (stigningstallskoeffisient for alder) på 13,268 (den
beregnede standardfeilen for alderskoeffisienter i celle A15). Den t-observerte
verdien er:

t = m4 ÷ se4 = -234.24 ÷ 13,268 = -17,7
Hvis absoluttverdien for t høy nok, kan det konkluderes med at
stigningstallskoeffisienten kan brukes ved beregningen av den takserte verdien
av et kontorbygg i eksempel 3. Tabellen nedenfor viser absoluttverdiene for de tobserverte verdiene.
Hvis du slår opp i en tabell i en statistikkhåndbok, vil du se at t-kritisk, tosidig,
med 6 frihetsgrader og Alfa = 0,05 er 2,447. Denne kritiske verdien kan også
finnes ved å bruke TINV-funksjonen i Excel TINV(0.05,6) = 2,447. Fordi den
absolutte verdien av t, 17,7, er større enn 2,447, er alder en viktig variabel ved
beregning av den takserte verdien av et kontorbygg. Hver av de andre
uavhengige variablene kan kontrolleres mht statistisk signifikans på lignende
måte. Nedenfor følger t-observerte verdier for hver av de uavhengige variablene.
Variabel
t-observert verdi
Gulvareal
5,1
Antall kontorer 31,3
Antall innganger 4,8
Alder
17,7
Disse verdiene har alle en absoluttverdi over 2,447, og derfor kan alle variablene
i regresjonsligningen brukes til å forutse den beregnede verdien på kontorbygg i
området.<SPAN FPRev

Vis alt

KURVE
Se også
Beregner ved regresjonsanalyse en
eksponentiell kurve som tilpasser dataene,
og returnerer en matrise av verdier som
beskriver kurven. Ettersom denne
funksjonen returnerer en matrise av
verdier, må den skrives inn som en matriseformel.
Ligningen for kurven er:
y = b*m^x eller
y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_) (hvis der er flere x-verdier)
der den avhengige y-verdien er en funksjon av de uavhengige x-verdiene. Mverdiene er grunntall som samsvarer med x-verdien til hver eksponent, og b er en
konstant verdi. Merk at y, x og m kan være vektorer. Matrisen som KURVE
returnerer, er {mn,mn-1,...,m1,b}.
Syntaks
KURVE(kjente_y;kjente_x;konst;stats)
Kjente_y
b*m^x.

er settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y =

Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med
kjente_x som en separat variabel.
Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en
egen variabel.
Kjente_x er et valgfritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i
forholdet y = b*m^x.

Matrisen kjente_x kan inneholde ett eller flere sett med variabler. Hvis bare
én variabel brukes, kan kjente_y og kjente_x være områder i alle former, så
lenge de har lik størrelse. Hvis mer enn én variabel brukes, må kjente_y
være et celleområde med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne
(også kjent som en vektor).
Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den
samme størrelsen som kjente_y.
Konst er en logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 1
eller ikke.
Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.
Hvis konst er USANN, angis b til er lik 1, og m-verdiene tilpasses til y =
m^x.
Stats er den logiske verdien som angir om ekstra regresjonsstatistikk skal
returneres.
Hvis stats er SANN, returnerer KURVE den ekstra regresjonsstatistikken,
slik at den returnerte matrisen blir {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r
2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Hvis stats er USANN eller utelates, returnerer KURVE bare mkoeffisientene og konstanten b.
Hvis du vil ha mer informasjon om ekstra regresjonsstatistikk, se RETTLINJE.
Kommentarer
Jo mer en tegning av dataene ligner en eksponentiell kurve, jo bedre vil den
beregnede linjen passe til dataene. Akkurat som RETTLINJE, returnerer
KURVE en matrise med verdier som beskriver et forhold mellom verdiene,
men RETTLINJE tilpasser en rett linje til dataene, mens KURVE tilpasser
en eksponentiell kurve. Hvis du vil ha mer informasjon, se RETTLINJE.
Når du bare har én uavhengig y-variabel, kan du finne verdiene for
stigningstallet (m) og y-skjæringspunktet (b) direkte ved hjelp av følgende
formler:

Stigningstall (m):
INDEKS(KURVE(kjente_y,kjente_x),1)
Y-skjæringspunkt (b):
INDEKS(KURVE(kjente_y,kjente_x),2)
Du kan bruke ligningen y = b*m^x til å forutse fremtidige verdier av y, men
i Microsoft Excel kan du la VEKST-funksjonen gjøre dette for deg. Hvis du
vil har mer informasjon, se VEKST.
Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.
Når du skriver inn en matrisekonstant, for eksempel kjent_x, som et
argument, må du bruke kommaer for å skille verdier i den samme raden, og
semikolon for å skille rader. Skilletegn kan være forskjellige avhengig av de
lokale innstillingene i Regionale innstillinger i Kontrollpanelet.
Legg merke til at y-verdiene som forutses av regresjonsligningen, kanskje
ikke er gyldige hvis de er utenfor området for de y-verdiene du brukte for å
bestemme ligningen.
Eksempel 1: m-koeffisientene og konstanten b
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter

Formelrevisjonsmodus.
A
Måned
1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
Formel
=KURVE(B2:B7,A2:A7; SANN; USANN)

B
Enheter
33 100
47 300
69 000
102 000
150 000
220 000
Formel

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, merker du området A9:B9 med start i
formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke er angitt som en matriseformel, er enkeltresultatet 1,463275628.
Når angitt som en matrise, returneres m-koeffisientene og konstanten b.
y = b*m1^x1, eller ved hjelp av verdiene fra matrisen:
y = 495,3 * 1,4633x
Du kan beregne salget for kommende måneder ved å bytte ut månednummeret
for x i denne ligningen, eller du kan bruke VEKST-funksjonen.
Eksempel 2: Fullstendig statistikk
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Måned
1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16

B
Enheter
33 100
47 300
69 000
102 000
150 000
220 000

Formel
=KURVE(B2:B7,A2:A7, SANN, SANN)

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, merker du området A9:B13 med start i
formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke er angitt som en matriseformel, er enkeltresultatet 1,463275628.
Når angitt som en matrise, returneres regresjonsstatistikken nedenfor. Bruk
denne nøkkelen til å identifisere statistikken du vil ha.

Du kan bruke den ekstra regresjonsstatistikken (cellene A10:B13 i matrisen
over) for å bestemme hvor nyttig ligningen er til å forutse fremtidige verdier.
Viktig! Metodene du bruker for å teste en ligning ved hjelp av KURVE, er de
samme du bruker for RETTLINJE. Den ekstra statistikken som returneres av
KURVE, er imidlertid basert på følgende lineære modell:
ln y = x1 ln m1 + ... + xn ln mn + ln b
Du bør huske dette når du evaluerer den ekstra statistikken, særlig sei- og sebverdiene, som skal sammenlignes med ln mi og ln b, ikke med mi og b. Hvis du
vil ha mer informasjon, ser du i en håndbok for avansert statistikk.

Vis alt

LOGINV
Se også
Returnerer den inverse av den lognormale,
kumulative fordelingsfunksjon av x, der
ln(x) normalt blir fordelt med parametrene
middelverdi og standardavvik. Hvis p =
LOGNORMFORD(x;...), så er
LOGINV(p;...) = x.
Du kan bruke lognormal fordeling til å analysere logaritmisk omformede data.
Syntaks
LOGINV(sannsynlighet;middelverdi;standardavvik)
Sannsynlighet er en sannsynlighet forbundet med den lognormale fordelingen.
Middelverdi er middelverdien til ln(x).
Standardavvik

er standardavviket til ln(x).

Kommentarer
Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer LOGINV feilverdien
#VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer LOGINV
feilverdien #NUM!.
Hvis standardavvik ≤ 0, returnerer LOGINV feilverdien #NUM!.
Den inverse av lognormal fordeling er lik:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Data
Beskrivelse
0,039084
Sannsynligheten knyttet til den lognormale fordelingen
1 3,5
Middelverdien for ln(x)
2 1,2
Standardavviket for ln(x)
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
Den inverse av den lognormale, kumulative
=LOGINV(A2;
fordelingsfunksjonen med ovenstående betingelser
A3; A4)
(4,000028)

Vis alt

LOGNORMFORD
Se også
Returnerer den kumulative lognormale
fordelingen av x, der ln(x) er
normalfordelt med parametrene
middelverdi og standardavvik. Bruk
funksjonen til å analysere data som har
blitt transformert logaritmisk.
Syntaks
LOGNORMFORD(x; middelverdi; standardavvik)
X er verdien du evaluerer funksjonen etter.
Middelverdi er middelverdien til ln(x).
Standardavvik

er standardavviket til ln(x).

Kommentarer
Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer LOGNORMFORD
feilverdien #VERDI!.
Hvis x ≤ 0, eller hvis standardavvik ≤ 0, returnerer LOGNORMFORD
feilverdien #NUM!.
Formelen for den lognormale kumulative fordelingsfunksjon er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
4
Verdien du vil evaluere funksjonen etter (x)
3,5
Middelverdien til ln(x)
1,2
Standardavviket til ln(x)
Formel
Beskrivelse (resultat)
Kumulativ, lognormal fordeling ved 4 med
=LOGNORMFORD(A2;A3;A4)
ovenstående betingelser (0,039084)

Vis alt

STØRST
Se også
Returnerer den største verdien i et datasett.
Syntaks
STØRST(tall1;tall2;...)
Tall1; tall2; ...

er fra 1 til 30 tall du vil finne den høyeste verdien for.

Kommentarer
Du kan angi argumenter som er tall, tomme celler, logiske verdier eller tall
representert som tekst. Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke
kan oversettes til tall, forårsaker feil.
Hvis et argument er en matrise eller en referanse, brukes bare tallene i
matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller
feilverdier i matrisen eller referansen blir oversett.
Hvis argumentet ikke inneholder tall, returnerer STØRST verdien 0.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
7
9
27
2

1
2
3
4
5
Formel
6 =STØRST(A2:A6)
=STØRST(A2:A6;
30)

Beskrivelse (resultat)
Returnerer det største tallet fra tallene ovenfor (27)
Returnerer det største tallet av tallene ovenfor og 30
(30)

Vis alt

MAKSA
Se også
Returnerer den høyeste verdien i en
argumentliste. Tekst, logiske verdier som
SANN og USANN samt tall blir
sammenlignet.
MAKSA har likheter med MINA. Se
eksemplene under MINA hvis du vil ha mer informasjon.
Syntaks
MAKSA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2; ...

er 1 til 30 verdier du vil finne den største verdien for.

Kommentarer
Argumentene du angir, kan være tall, tomme celler, logiske verdier eller
tekstrepresentasjoner av tall. Hvis argumentet er en feilverdi, forårsaker det
en feil. Hvis du ikke vil at beregningen skal omfatte tekst eller logiske
verdier, kan du i stedet bruke regnearkfunksjonen MAKS.
Hvis argumentet er en matrise eller en referanse, blir bare verdier i denne
matrisen eller referansen brukt. Tomme celler og tekstverdier i matrisen
eller referansen blir ignorert.
Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen.
Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null).
Hvis argumentene ikke inneholder verdier, returnerer MAKSA 0 (null).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6

0
0,2
0,5
0,4
SANN
Formel

Beskrivelse (resultat)
Returnerer det største tallet fra tallene ovenfor. SANN
=MAKSA(A2:A6)
evalueres til 1 (1)

Vis alt

MEDIAN
Se også
Returnerer medianen til tallene som er gitt.
Medianen er det tallet som ligger i midten
av et sett med tall, det vil si at halvparten
av tallene har verdier som er høyere enn
medianen, og halvparten har verdier som
er lavere.
Syntaks
MEDIAN(tall1;tall2; ...)
Tall1; tall2; ...

er fra 1 til 30 tall som du skal finne medianen til.

Kommentarer
Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall. Excel undersøker alle tallene i hvert referanse- eller
matriseargument.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis antallet tall i settet er et partall, beregner MEDIAN gjennomsnittet av
de to tallene i midten. Se den andre formelen i eksemplet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
Formel
Beskrivelse (resultat)
7 =MEDIAN(A2:A6) Medianen til de fem første tallene i listen ovenfor (3)
Medianen til alle tallene ovenfor, eller gjennomsnittet av
=MEDIAN(A2:A7)
3 og 4 (3,5)

Vis alt

MIN
Se også
Returnerer det laveste tallet i en liste over
argumenter.
Syntaks
MIN(tall1;tall2; ...)
Tall1; tall2; ...

er fra 1 til 30 tall du vil finne den laveste verdien for.

Kommentarer
Du kan angi argumenter som er tall, tomme celler, logiske verdier eller tall
representert som tekst. Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke
kan oversettes til tall, forårsaker feil.
Hvis et argument er en matrise eller en referanse, brukes bare tallene i
denne matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller
feilverdier i matrisen eller referansen, ignoreres. Hvis du ikke vil at logiske
verdier og tekst skal ignoreres, bør du i stedet bruke MINA.
Hvis argumentet ikke inneholder tall, returnerer MIN verdien 0.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6

10
7
9
27
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
=MIN(A2:A6) Returnerer det minste av tallene ovenfor (2)
=MIN(A2:A6;0) Returnerer det minste tallet av tallene ovenfor og 0 (0)

Vis alt

MINA
Se også
Returnerer den minste verdien i
argumentlisten. Tekst, logiske verdier som
SANN og USANN samt tall blir
sammenlignet.
Syntaks
MINA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2; ...

er 1 til 30 verdier du vil finne den minste verdien for.

Kommentarer
Argumentene du angir, kan være tall, tomme celler, logiske verdier eller
tekstrepresentasjoner av tall. Hvis argumentet er en feilverdi, forårsaker det
en feil. Hvis du ikke vil at beregningen skal omfatte tekst eller logiske
verdier, kan du i stedet bruke regnearkfunksjonen MIN.
Hvis argumentet er en matrise eller en referanse, blir bare verdier i denne
matrisen eller referansen brukt. Tomme celler og tekstverdier i matrisen
eller referansen blir ignorert.
Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen.
Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null).
Hvis argumentene ikke inneholder verdier, returnerer MINA 0.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5
6

A
Data
USANN
0,2
0,5
0,4
0,8
Formel

Beskrivelse (resultat)
Returnerer det minste av tallene ovenfor. USANN evalueres
=MINA(A2:A6)
til 0 (0)

Vis alt

MODUS
Se også
Returnerer den hyppigst forekommende
verdien i en matrise eller et dataområde.
Som MEDIAN, er MODUS et
plasseringsmål.
Syntaks
MODUS(tall1; tall2; ...)
Tall1; tall2;... er fra 1 til 30 argumenter du vil beregne modus for. Du kan også
bruke enkeltmatriser eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter
adskilt med semikolon.
Kommentarer
Argumentene bør være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis datasettet ikke inneholder noen repeterende datapunkt, returnerer
MODUS feilverdien #I/T!.
Modus er den hyppigst forekommende verdien, medianen er middelverdien og
gjennomsnittet er et gjennomsnitt av verdiene. Ingen enkeltmål på midttendenser
gir et fullstendig bilde av dataene. Anta at dataene er samlet i tre områder,
halvparten rundt en enkelt, lav verdi og halvparten rundt to høyere verdier. Både
GJENNOMSNITT og MEDIAN kan returnere en verdi som ligger i det relativt
tomme midtområdet, mens MODUS kan returnere den dominerende, lave
verdien.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7

5,6
4
4
3
2
4
Formel

Beskrivelse (resultat)
Modus, eller det hyppigst forekommende tallet ovenfor
=MODUS(A2:A7)
(4)

Vis alt

NEGBINOM.FORDELING
Se også
Returnerer den negative binomiske
fordelingen. NEGBINOM.FORDELING
returnerer sannsynligheten for at det vil
være antall_f mislykkede forsøk før det
antall_s-te vellykkede forsøket, når den
konstante sannsynligheten for å få et vellykket forsøk er sannsynlig_s.
Funksjonen ligner binomisk fordeling, bortsett fra at antallet vellykkede forsøk
er fast, og antallet forsøk varierer. På samme måte som for
BINOM.FORDELING, antar man at hvert forsøk er uavhengig.
Anta at du må finne 10 mennesker med feilfrie reflekser, og at du er klar over at
sannsynligheten for å finne en kandidat med slike kvalifikasjoner er 0,3.
NEGBINOM.FORDELING beregner sannsynligheten for at du vil intervjue et
visst antall ukvalifiserte kandidater før du har funnet alle de 10 kvalifiserte
kandidatene.
Syntaks
NEGBINOM.FORDELING(antall_f;antall_s;sannsynlig_s)
Antall_f er antallet mislykkede forsøk.
Antall_s

er terskelverdi for antall vellykkede forsøk.

Sannsynlig_s

er sannsynligheten for en suksess.

Kommentarer
Antall_f og antall_s blir avrundet til heltall.
Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer
NEGBINOM.FORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis sannsynlig_s < 0 eller hvis sannsynlig_s > 1, returnerer
NEGBINOM.FORDELING feilverdien #NUM!.

Hvis antall_f < 0 eller antall_s < 1, returnerer NEGBINOM.FORDELING
feilverdien #NUM!.
Formelen for den negative binomiske fordeling er:

der:
x er antall_f, r er antall_s, og p er sannsynlighet_s.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
10
1 5

B
Beskrivelse
Antall mislykkede forsøk
Terskelverdi for antall vellykkede
forsøk

2 0,25
Sannsynligheten for en suksess
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4
Negativ binomisk fordeling for
=NEGBINOM.FORDELING(A2;A3;A4) ovenstående betingelser
(0,055049)

Vis alt

NORMALFORDELING
Se også
Returnerer normalfordelingen for en angitt
middelverdi og et standardavvik.
Funksjonen har mange statistiske
anvendelser, som for eksempel testing av
hypoteser.
Syntaks
NORMALFORDELING(x; middelverdi; standardavvik; kumulativ)
X er verdien du ønsker fordelingen for.
Middelverdi er den aritmetiske middelverdien for fordelingen.
Standardavvik

er standardavviket til fordelingen.

Kumulativ er en logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis
kumulativ er lik SANN, returnerer NORMALFORDELING den kumulative
normalfordelingen; hvis NORMALFORDELING er lik USANN, returneres
normalfordelingen.
Kommentarer
Hvis middelverdi eller standardavvik ikke er numeriske, returnerer
NORMALFORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis standardavvik ≤ 0, returnerer NORMALFORDELING feilverdien
#NUM!.
Hvis middelverdi = 0, standardavvik = 1 og kumulativ = SANN, returnerer
NORMALFORDELING standard normalfordelingen, som kalles
NORMSFORDELING.
Formelen for den normale tetthetsfunksjonen (kumulativ = USANN) er:

Når kumulativ = SANN er formelen integralet fra negativ uendelig til x av
den gitte formelen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
42
40
1
1,5
2
3

Formel

B
Beskrivelse
Verdien du vil finne
fordelingen for
Fordelingens aritmetiske
middelverdi
Fordelingens standardavvik
Beskrivelse (resultat)
Kumulativ fordeling for

4 =NORMALFORDELING(A2;A3;A4;SANN) ovenstående betingelser
(0,908789)
Punktsannsynlighet for
=NORMALFORDELING(A2;A3;A4;USANN) ovenstående betingelser
(0,10934005)

Vis alt

NORMINV
Se også
Returnerer den inverse av den kumulative
normalfordeling for angitt middelverdi og
standardavvik.
Syntaks
NORMINV(sannsynlighet; middelverdi; standardavvik)
Sannsynlighet er en sannsynlighet som korresponderer med normalfordelingen.
Middelverdi er den aritmetiske middelverdien for fordelingen.
Standardavvik

er standardavviket til fordelingen.

Kommentarer
Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer NORMINV feilverdien
#VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0, eller hvis sannsynlighet > 1, returnerer NORMINV
feilverdien #NUM!.
Hvis standardavvik ≤ 0, returnerer NORMINV feilverdien #NUM!.
Hvis middelverdi = 0 og standardavvik = 1, bruker NORMINV standard
normalfordeling (se NORMSINV).
Med en angitt sannsynlighetsverdi søker NORMINV at verdi x er slik at
NORMALFORDELING (x, middelverdi, standardavvik, SANN) =
sannsynlighet. Derfor er presisjon av NORMINV avhengig av presisjon av
NORMALFORDELING. NORMINV bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis
søket ikke har funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
Sannsynlighet som samsvarer med
0,908789
normalfordelingen
40
Fordelingens aritmetiske middelverdi
1,5
Fordelingens standardavvik
Formel
Beskrivelse (resultat)
Den inverse av kumulativ normalfordeling for
=NORMINV(A2;A3;A4)
ovenstående betingelser (42)

Vis alt

NORMSFORDELING
Se også
Returnerer standard, kumulativ
normalfordeling. Fordelingen har en
middelverdi lik null og et standardavvik
lik én. Bruk funksjonen i stedet for en
matrise med standard-normale
kurveområder.
Syntaks
NORMSFORDELING(z)
Z er verdien du vil finne fordelingen for.
Kommentarer
Hvis z ikke er numerisk, returnerer NORMSFORDELING feilverdien
#VERDI!.
Formelen for den standard-normale tetthetsfunksjonen er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (resultat)
1
Kumulativ normalfordeling ved
2 =NORMSFORDELING(1,333333)
1,333333 (0,908789)

Vis alt

NORMSINV
Se også
Returnerer den inverse av standard,
kumulativ normalfordeling. Fordelingen
har en middelverdi lik null og et
standardavvik lik én.
Syntaks
NORMSINV(sannsynlighet)
Sannsynlighet er en sannsynlighet som korresponderer med normalfordelingen.
Kommentarer
Hvis sannsynlighet ikke er numerisk, returnerer NORMSINV feilverdien
#VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0, eller hvis sannsynlighet > 1, returnerer NORMINV
feilverdien #NUM!.
Med en angitt sannsynlighetsverdi søker NORMSINV at verdi z er slik at
NORMSFORDELING(z) = sannsynlighet. Derfor er presisjon av NORMSINV
avhengig av presisjon av NORMSFORDELING. NORMSINV bruker en
interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100
gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel

B
Beskrivelse (resultat)
1
Den inverse av standard, kumulativ
2 =NORMSINV(0,908789) normalfordeling, med en sannsynlighet på
0,908789 (1,3333)

Vis alt

PEARSON
Se også
Returnerer
produktmomentrelasjonskoeffisienten
Pearsons R, en indeks uten dimensjoner
som ligger i området -1,0 til 1,0 inklusive,
og reflekterer graden av lineær relasjon
mellom to datasett.
Syntaks
PEARSON(matrise1; matrise2)
Matrise1

er et sett uavhengige verdier.

Matrise2

er et sett avhengige verdier.

Kommentarer
Argumentene skal være tall eller navn, matrisekonstanter eller referanser
som inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis matrise1 og matrise2 er tomme eller har et ulikt antall datapunkt,
returnerer PEARSON feilverdien #I/T.
Formelen for produktmomentrelasjonskoeffisienten Pearsons Rthe Pearson,
r, er:

der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og
GJENNOMSNITT(matrise2).

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Uavhengige verdier
1
2
3
4
5
6

9
7
5
3
1

B
Avhengige verdier
10
6
1
5
3

Formel

Beskrivelse (resultat)
Produktmomentkorrelasjonskoeffisienten
=PEARSON(A2:A6;B2:B6)
(Pearsons r) for datasettene ovenfor (0,699379)

Vis alt

PERSENTIL
Se også
Returnerer den n-te persentil av verdiene i
et område. Du kan bruke funksjonen til å
etablere en terskel for aksept. Du kan for
eksempel bestemme deg for å undersøke
kandidater som scorer mer enn den 90.
persentilen.
Syntaks
PERSENTIL(matrise; n)
Matrise er matrisen eller dataområdet som definerer relativ posisjon.
N er persentilverdien i området 0..1, inklusive.
Kommentarer
Hvis matrise er tom eller inneholder flere enn 8191 datapunkt, returnerer
PERSENTIL feilverdien #NUM!.
Hvis n ikke er numerisk, returnerer PERSENTIL feilverdien #VERDI!.
Hvis n er < 0 eller hvis n > 1, returnerer PERSENTIL feilverdien #NUM!.
Hvis n ikke er et multiplum av 1/(n - 1), interpolerer PERSENTIL for å
bestemme verdien av n-te persentil.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5

1
3
2
4
Formel
Beskrivelse (resultat)
=PERSENTIL(A2:A5;0,3) 30. persentil av listen ovenfor (1,9)

Vis alt

PROSENTDEL
Se også
Returnerer prosentdelen til en verdi i et
datasett. Funksjonen kan brukes til å
evaluere den relative plasseringen av en
observasjon i et datasett. Du kan for
eksempel bruke PROSENTDEL til å
evaluere den relative plasseringen av resultatet fra en personlighetstest i en
populasjon av testresultater.
Syntaks
PROSENTDEL(matrise; x; gjeldende_sifre)
Matrise er matrisen eller dataområdet med numeriske verdier som
representerer relativ plassering.
X er verdien som du vil finne rangeringen for.
Gjeldende_sifre er en valgfri verdi som identifiserer antallet signifikante sifre
for den returnerte prosentverdien. Hvis den blir utelatt, bruker PROSENTDEL
tre sifre (0,xxx).
Kommentarer
Hvis matrise er tom, returnerer PROSENTDEL feilverdien #NUM!.
Hvis gjeldende_sifre < 1, returnerer PROSENTDEL feilverdien #NUM!.
Hvis x ikke tilsvarer en av verdiene i matrise, interpolerer PROSENTDEL
for å returnere den korrekte prosentdelen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
13
12
11
8
4
3
2
1
1
1
Formel

Beskrivelse (resultat)
Prosentdel av 2 i listen ovenfor (0.333, fordi 3
=PROSENTDEL(A2:A11,2) verdier er mindre enn 2, og 6 er større enn 2;
3/(3+6)=0.333)
=PROSENTDEL(A2:A11;4) Prosentdelen til 4 i listen ovenfor (0,555)
=PROSENTDEL(A2:A11,8) Prosentdel av 8 i listen ovenfor (0,666)
Prosentdel av 5 i listen ovenfor (0.583, en

=PROSENTDEL(A2:A11,5) fjerdedel av veien mellom PROSENTDEL av 4 og
PROSENTDEL av 8)
Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Vis alt

PERMUTER
Se også
Returnerer antallet permutasjoner for et
gitt antall objekter som kan velges fra et
antall objekter. En permutasjon er et
hvilket som helst sett eller delsett av
objekter eller hendelser der den interne
rekkefølgen er viktig. Permutasjoner er forskjellig fra kombinasjoner som ikke
tar hensyn til den interne rekkefølgen. Bruk denne funksjonen til
sannsynlighetsberegninger av lotteritype.
Syntaks
PERMUTER(tall; valgt_antall)
Tall er et heltall som beskriver antall objekter.
Valgt_antall er et heltall som beskriver antall objekter i hver permutasjon.
Kommentarer
Begge argumentene avrundes til heltall.
Hvis tall eller valgt_antall ikke er numeriske, returnerer PERMUTER
feilverdien #VERDI!.
Hvis tall ≤ 0 eller hvis valgt_antall < 0, returnerer PERMUTER feilverdien
#NUM!.
Hvis tall < valgt_antall, returnerer PERMUTER feilverdien #NUM!.
Ligningen for antallet permutasjoner er:

Eksempel
La oss si at du vil beregne sannsynligheten for å velge et vinnernummer i et
lotteri. Hvert lotterinummer inneholder tre tall som hver kan være fra 0 til og

med 99. Følgende funksjon beregner antallet mulige permutasjoner.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse

100
Antall objekter
1
3
Antall objekter i hver permutasjon
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
Mulige permutasjoner for ovenstående betingelser
=PERMUTER(A2;A3)
(970200)

Vis alt

POISSON
Se også
Returnerer Poissons
sannsynlighetsfordeling. En vanlig
anvendelse av Poissonfordelingen er å
forutsi antallet begivenheter over en viss
tid, som for eksempel antall biler som
ankommer en tollstasjon på ett minutt.
Syntaks
POISSON(x; middelverdi; kumulativ)
X er antall begivenheter.
Middelverdi er den forventede tallverdien.
Kumulativ er en logisk verdi som bestemmer typen av den returnerte
sannsynlighetsfordelingen. Hvis kumulativ er lik SANN, returnerer POISSON
den kumulative Poisson-sannsynligheten for at en tilfeldig antall hendelser vil
være mellom null og x inklusive. Hvis kumulativ er lik USANN, returneres
Poissons normalfordelte sannsynlighet for at antallet hendelser skal være
nøyaktig lik x.
Kommentarer
Hvis x ikke er et heltall, blir det avrundet.
Hvis x eller middelverdi ikke er numeriske, returnerer POISSON
feilverdien #VERDI!.
Hvis x < 0, returnerer POISSON feilverdien #NUM!.
Hvis middelverdi ≤ 0, returnerer POISSON feilverdien #NUM!.
POISSON beregnes som følger.
For kumulativ = USANN:

For kumulativ =SANN:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
2
Antall begivenheter
5
Forventet middelverdi
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
Kumulativ Poisson-sannsynlighet med
3 =POISSON(A2;A3;SANN) ovenstående betingelser (0,124652)

=POISSON(A2;A3;USANN) Poisson-punktsannsynlighet med ovenstående
betingelser (0,084224)

Vis alt

SANNSYNLIG
Se også
Returnerer sannsynligheten for at verdier i
et område ligger mellom to grenser. Hvis
øvre_grense ikke er gitt, returneres
sannsynligheten for at verdiene i xområdet er lik nedre_grense.
Syntaks
SANNSYNLIG(x_område; utfallsområde; nedre_grense; øvre_grense)
X_område er et område med numeriske verdier for x som har tilknyttede
verdier for sannsynlighet.
Utfallsområde er et sett sannsynlige verdier tilknyttet verdiene i x_området.
Nedre_grense er den nedre grensen til verdien du vil finne en sannsynlighet
for.
Øvre_grense er en valgfri øvre grense til verdien du vil finne en sannsynlighet
for.
Kommentarer
Hvis en av verdiene i utfallsområde ≤ 0, eller hvis en av verdiene i
utfallsområde > 1, returnerer SANNSYNLIG feilverdien #NUM!.
Hvis summen av verdiene i utfallsområde ¹ 1, returnerer SANNSYNLIG
feilverdien #NUM!.
Hvis øvre_grense utelates, returnerer SANNSYNLIG sannsynligheten for å
være lik nedre_grense.
Hvis x_område og utfallsområde inneholder ulikt antall datapunkt,
returnerer SANNSYNLIG feilverdien #I/T.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
x
0
1 1
2 2
3 3
4
Formel
5 =SANNSYNLIG(A2:A5;B2:B5;2)

B
Sannsynlighet
0,2
0,3
0,1
0,4

Beskrivelse (resultat)
Sannsynligheten for at x er 2 (0,1)
Sannsynligheten for at x ligger mellom
=SANNSYNLIG(A2:A5;B2:B5;1;3)
1 og 3 (0,8)

Vis alt

KVARTIL
Se også
Returnerer kvartilen til et datasett.
Kvartiler brukes ofte i salg og
undersøkelser til å dele en populasjon inn i
grupper. Du kan for eksempel bruke
KVARTIL for å finne de 25 % høyeste
lønningene i en populasjon.
Syntaks
KVARTIL(matrise; kvart)
Matrise er en matrise eller celleområde med numeriske verdier som du vil
finne kvartilet for.
Kvart viser hvilken verdi som skal returneres.
Hvis kvart er lik Returnerer KVARTIL
0
Minimumsverdi
1
Første kvartil (25. persentil)
2
Middelverdi (50. persentil)
3
Tredje kvartil (75. persentil)
4
Maksimumsverdi
Kommentarer
Hvis matrise er tom, returnerer KVARTIL feilverdien #NUM!.
Hvis ikke kvart er et heltall, blir det avrundet.
Hvis kvart < 0 eller hvis kvart > 4, returnerer KVARTIL feilverdien
#NUM!.
MIN, MEDIAN, og STØRST returnerer den samme verdi som KVARTIL
når kvart er lik henholdsvis 0, 2, og 4.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
4
7
8
9
10
12
Formel
Beskrivelse (resultat)
=KVARTIL(A2:A9;1) Første kvartil (25. persentil) til dataene ovenfor (3,5)

Vis alt

RANG
Se også
Returnerer rangeringen av et tall, eller
plassen tallet har i en rekke. Rangeringen
av et tall er tallets størrelse sett i forhold til
de andre verdiene på listen. (Hvis du
sorterer listen, vil rangeringen av tallet
være identisk med den plasseringen tallet får på den sorterte listen.)
Syntaks
RANG(tall; ref; rekkefølge)
Tall er tallet du vil finne rangeringen av.
Ref er en matrise med eller en referanse til en liste med tall. Verdier i
argumentet ref som ikke er numeriske, blir oversett.
Rekkefølge er et tall som angir hvordan verdien i argumentet tall skal rangeres.
Hvis rekkefølge er lik null eller utelatt, rangerer Excel tall som om ref var
en liste sortert i synkende rekkefølge.
Hvis rekkefølge er en annen verdi enn null, rangerer Excel tall som om ref
var en liste sortert i stigende rekkefølge.
Kommentarer
RANG gir like tall samme rangering. Hvis det finnes like tall i listen du
skal ordne, vil imidlertid slike tall påvirke rangeringen av tallene som
kommer etter. Hvis du for eksempel har en liste over heltall sortert i
stigende rekkefølge og tallet 10 opptrer to ganger og er rangert som
nummer 5, vil tallet 11 bli rangert som nummer 7 (og ingen tall blir rangert
som nummer 6).
Til noen formål vil du kanskje bruke en rangeringsdefinisjon som tar
uavgjorte resultater i betraktning. I det forrige eksemplet ville du hatt en

revidert rangering på 5.5 for tallet 10. Dette kan gjøres ved å legge til
korrigeringsfaktoren nedenfor i verdien som er returnert av RANG. Denne
korrigeringsfaktoren er passende både i tilfellet der rangeringen er beregnet
i synkende rekkefølge (rekkefølge er lik null eller utelatt) og i stigende
rekkefølge (rekkefølge er lik en annen verdi enn null).
Korrigeringsfaktor for uavgjorte resultater=[ANTALL(ref) + 1 –
RANG(tall, ref, 0) – RANG(tall, ref, 1)]/2.
I eksemplet nedenfor er RANG(A2,A1:A5,1) lik 3. Korrigeringsfaktoren er
(5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5, og den reviderte rangeringen som tar uavgjorte
resultater i betraktning, er 3 + 0,5 = 3,5. Hvis tall bare forekommer én gang
i ref, er korrigeringsfaktoren 0, siden RANG ikke må justeres for et
uavgjort resultat.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

Data
1
2
3
4
5
6

7
3,5
3,5
1
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
=RANG(A3;A2:A6;1) Rangeringen av 3,5 i listen ovenfor (3)
=RANG(A2;A2:A6;1) Rangeringen av 7 i listen ovenfor (5)

Vis alt

RKVADRAT
Se også
Returnerer den kvadrerte
produktmomentkorrelasjonskoeffisienten
(r) til den lineære regresjonslinjen
gjennom datapunkt i kjente_y og kjente_x.
Hvis du vil ha mer informasjon, se
PEARSON. Den kvadrerte r-verdien kan tolkes som andelen av varians i y som
kan tilskrives varians i x.
Syntaks
RKVADRAT(kjente_y; kjente_x)
Kjente_y

er en matrise eller et område som inneholder datapunkt.

Kjente_x

er en matrise eller et område som inneholder datapunkt.

Kommentarer
Argumentene skal være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller har ulikt antall datapunkt,
returnerer RKVADRAT feilverdien #I/T.
Ligningen for produktmomentrelasjonskoeffisienten Pearsons Rthe
Pearson, r, er:

og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og
GJENNOMSNITT(kjente_y).

RKVADRAT returnerer r2, som er kvadratet av denne
produktkorrekasjonskoeffisienten.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjente_y

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
9
1
8
7
5

B
Kjente_x
6
5
11
7
5
4
4

Formel

Beskrivelse (resultat)
Kvadratet av

=RKVADRAT(A2:A8;B2:B8) produktmomentkorrelasjonskoeffisienten
(Pearsons r) gjennom datapunktene ovenfor
(0,05795)

Vis alt

SKJEVFORDELING
Se også
Returnerer skjevheten i en fordeling.
Skjevfordeling karakteriserer fordelingen
rundt dens middelverdi. Positiv
skjevfordeling indikerer en fordeling med
en asymmetrisk side som heller mot
positive verdier. Negativ skjevfordeling indikerer en fordeling med en
asymmetrisk side som heller mot negative verdier.
Syntaks
SKJEVFORDELING(tall1; tall2;...)
Tall1; tall2; ... er fra 1 til 30 argumenter du vil beregne skjevfordeling for. Du
kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter atskilt av semikolon.
Kommentarer
Argumentene skal være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis det er mindre enn tre datapunkt, eller utvalgets standardavvik er lik
null, returnerer SKJEVFORDELING feilverdien #DIV/0!.
Ligningen for skjevfordeling defineres som:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
4
5
2
3
4
5
6
4
7
Formel

Beskrivelse (resultat)
Skjevheten for en fordeling av verdiene
=SKJEVFORDELING(A2:A11)
ovenfor (0,359543)

Vis alt

STIGNINGSTALL
Se også
Returnerer stigningstallet for en lineær
regresjonslinje gjennom datapunkt ved
kjente_y og kjente_x. Stigningstallet er
den vertikale distansen dividert med den
horisontale distansen mellom to vilkårlig
valgte punkt på linjen. Dette er forandringshastigheten langs regresjonslinjen.
Syntaks
STIGNINGSTALL(kjente_y; kjente_x)
Kjente_y er en matrise eller et celleområde som inneholder numeriske,
avhengige datapunkt.
Kjente_x

er et sett med uavhengige datapunkt.

Kommentarer
Argumentene skal være tall eller navn, matriser eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller har et ulikt antall datapunkt,
returnerer STIGNINGSTALL feilverdien #I/T.
Ligningen for stigningstallet til regresjonslinjen er:

og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og
GJENNOMSNITT(kjente_y).

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjente_y
1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
9
1
8
7
5

B
Kjente_x
6
5
11
7
5
4
4

Formel

Beskrivelse (resultat)
Stigningstallet for den lineære
=STIGNINGSTALL(A2:A8;B2:B8) regresjonslinjen gjennom datapunktene
ovenfor (0,305556)

Vis alt

N.MINST
Se også
Returnerer den n-te minste verdien i et
datasett. Bruk funksjonen til å returnere
verdier med en bestemt relativ posisjon i
datasettet.
Syntaks
N.MINST(matrise; n)
Matrise er en matrise eller et område med numeriske data som du vil finne den
n-te minste verdien i.
N er plasseringen (fra den minste) i matrisen eller dataområdet som skal
returneres.
Kommentarer
Hvis matrise er tom, returnerer N.MINST feilverdien #NUM!.
Hvis n ≤ 0 eller hvis k overgår antallet datapunkt, returnerer, N.MINST
feilverdien #NUM!.
Hvis n er antallet datapunkt i matrisen, er N.MINST(matrise;1) lik den
minste verdien, og N.MINST(matrise;n) lik den største verdien.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
5
2
3
4
6
4
7

B
Data
1
4
8
3
7
12
54
8
23

Formel
Beskrivelse (resultat)
=N.MINST(A2:A10;4) 4. laveste tallet i den første kolonnen (4)
=N.MINST(B2:B10;2) Nest laveste tallet i den andre kolonnen (3)

Vis alt

NORMALISER
Se også
Returnerer en normalisert verdi fra en
fordeling karakterisert ved middelverdi og
standardavvik.
Syntaks
NORMALISER(x; middelverdi; standardavvik)
X er verdien du vil normalisere.
Middelverdi er den aritmetiske middelverdien for fordelingen.
Standardavvik

er standardavviket til fordelingen.

Kommentarer
Hvis standardavvik ≤ 0, returnerer NORMALISER feilverdien #NUM!.
Ligningen for den normaliserte verdien er:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

B
Beskrivelse
42
Verdien som skal normaliseres
40
Fordelingens aritmetiske middelverdi
1,5
Fordelingens standardavvik
Formel
Beskrivelse (resultat)
Normalisert verdi av 42 med ovenstående
=NORMALISER(A2;A3;A4)
betingelser (1,333333)

Vis alt

STDAV
Se også
Beregner standardavvik basert på et
utvalg. Standardavviket er et mål for hvor
stor spredningen er i forhold til
gjennomsnittet (middelverdien).
Syntaks
STDAV(tall1;tall2;...)
Tall1; tall2; ... er 1 til 30 tallargumenter som utgjør et utvalg fra en populasjon.
Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter atskilt av semikolon.
Kommentarer
STDAV antar at argumentene er et utvalg av befolkningen. Hvis dataene
representerer hele befolkningen, kan du beregne standardavviket ved hjelp
av STDAVP.
Standardavviket beregnes ved hjelp av med forventningsrettet estimator (n1-metoden).
STDAV bruker følgende formel:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1,tall 2,…) og n er
utvalgsstørrelsen.
Logiske verdier, som SANN og USANN og tekst, blir oversett. Hvis
logiske verdier og tekst ikke skal ignoreres, bruker du regnearkfunksjonen
STDAVVIKA.
Eksempel

Anta at 10 verktøy som stanses ut fra den samme maskinen i løpet av en
produksjonsperiode, blir plukket ut som en tilfeldig stikkprøve og undersøkt med
hensyn til bruddstyrke.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299

11

Formel
Beskrivelse (resultat)
=STDAV(A2:A11) Standardavvik for bruddstyrke (27,46391572)

Vis alt

STDAVVIKA
Se også
Estimerer standardavvik på grunnlag av et
utvalg. Standardavviket er et mål for hvor
stor spredningen er i forhold til
gjennomsnittet (middelverdien). Tekst og
logiske verdier som SANN og USANN
blir inkludert i beregningen.
Syntaks
STDAVVIKA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2; ... er 1 til 30 verdier som utgjør et utvalg fra en populasjon. Du
kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for
argumenter atskilt av semikolon.
Kommentarer
STDAVVIKA forutsetter at argumentene er et utvalg fra populasjonen. Hvis
dataene representerer hele populasjonen, må du beregne standardavviket
ved hjelp av STDAVVIKPA.
Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen.
Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null). Hvis
du ikke vil at beregningen skal omfatte tekst eller logiske verdier, kan du i
stedet bruke regnearkfunksjonen STDAV.
Standardavviket beregnes ved hjelp av med forventningsrettet estimator (n1-metoden).
STDAVVIKA bruker følgende formel:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(verdi 1,verdi 2,…) og n
er utvalgsstørrelsen.

Eksempel
Anta at 10 verktøy som stanses ut fra den samme maskinen i løpet av en
produksjonsperiode, blir plukket ut som en tilfeldig stikkprøve og undersøkt med
hensyn til bruddstyrke.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350

9 1303
10 1299
11

Formel

Beskrivelse (resultat)
Standardavvik for bruddstyrke for alle verktøyene
=STDAVVIKA(A2:A11)
(27,46391572)

Vis alt

STDAVP
Se også
Beregner standardavvik basert på hele
populasjonen gitt som argumenter.
Standardavviket er et mål for hvor stor
spredningen er i forhold til gjennomsnittet
(middelverdien).
Syntaks
STDAVP(tall1;tall2,...)
Tall1; tall2; ... er 1 til 30 tallargumenter som utgjør en populasjon. Du kan også
bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter
atskilt av semikolon.
Tekst og logiske verdier som SANN og USANN, ignoreres. Hvis logiske
verdier og tekst ikke skal ignoreres, bruker du regnearkfunksjonen
STDAVVIKPA.
Kommentarer
STDAVP forutsetter at argumentene er hele populasjonen. Hvis dataene
representerer et utvalg fra populasjonen, må du beregne standardavviket
ved hjelp av STDAV.
Hvis utvalgene er store, returnerer STDAV og STDAVP tilnærmet like
verdier.
Standardavviket beregnes ved hjelp av n-metoden.
STDAVP bruker følgende formel:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1,tall 2,…) og n er
utvalgsstørrelsen.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formel

Beskrivelse (resultat)
Standardavviket for bruddstyrke, gitt at bare 20

=STDAVP(A2:A11) verktøy produseres (26,05455814)

Vis alt

STDAVVIKPA
Se også
Beregner standardavvik basert på at hele
populasjonen er oppgitt som argumenter.
Standardavviket er et mål for hvor stor
spredningen er i forhold til gjennomsnittet
(middelverdien).
Syntaks
STDAVVIKPA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2; ... er 1 til 30 verdier som utgjør en populasjon. Du kan også
bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter
atskilt av semikolon.
Kommentarer
STDAVVIKPA forutsetter at argumentene omfatter hele populasjonen. Hvis
dataene representerer et utvalg fra populasjonen, må du beregne
standardavviket ved hjelp av STDAVVIKA.
Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen.
Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null). Hvis
du ikke vil at beregningen skal omfatte tekst eller logiske verdier, kan du i
stedet bruke regnearkfunksjonen STDAVP.
Hvis utvalgene er store, returnerer STDAVVIKA og STDAVVIKPA
tilnærmet like verdier.
Standardavviket beregnes ved hjelp av n-metoden.
STDAVVIKPA bruker følgende formel:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(verdi 1,verdi 2,…) og n
er utvalgsstørrelsen.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formel

Beskrivelse (resultat)
Standardavviket for bruddstyrke, gitt at bare 10

=STDAVVIKPA(A2:A11) verktøy produseres (26,05455814)

Vis alt

STANDARDFEIL
Se også
Returnerer standardfeilen for den
predikerte y-verdien for hver x i
regresjonen. Standardfeilen er et mål for
graden av feil i den predikerte y-verdien
for hver enkelt x.
Syntaks
STANDARDFEIL(kjente_y; kjente_x)
Kjente_y

er en matrise eller et område som inneholder avhengige datapunkt.

Kjente_x

er en matrise eller et område som inneholder uavhengige datapunkt.

Kommentarer
Argumentene må enten være tall eller navn, matriser, eller referanser som
inneholder tall.
Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier
eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien
null, derimot, blir tatt med.
Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller har et ulikt antall datapunkt,
returnerer STANDARDFEIL feilverdien #I/T.
Ligningen for standardfeilen for den forutsagte y-verdien er:

og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og
GJENNOMSNITT(kjente_y), og n er utvalgsstørrelsen.
Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Kjente_y
1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
9
1
8
7
5

B
Kjente_x
6
5
11
7
5
4
4

Formel

Beskrivelse (resultat)
Standardfeilen for den predikerte y=STANDARDFEIL(A2:A8;B2:B8) verdien for hver x i regresjonen
(3,305719)

Vis alt

TFORDELING
Se også
Returnerer prosentpunktene
(sannsynlighet) for Student t-fordelingen
der en numerisk verdi (x) er en beregnet
verdi for t, som prosentpunktene beregnes
for. T-fordelingen brukes i hypotesetesting
av små datasett. Bruk funksjonen i stedet for en tabell med kritiske verdier for tfordelingen.
Syntaks
TFORDELING(x; frihetsgrader; sider)
X er den numeriske verdien du vil beregne fordelingen for.
Frihetsgrader er et heltall som viser antallet frihetsgrader.
Sider angir antallet fordelingssider som skal returneres. Hvis sider = 1,
returnerer TFORDELING den ensidige fordelingen. Hvis sider = 2, returnerer
TFORDELING den tosidige fordelingen.
Kommentarer
Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer TFORDELING
feilverdien #VERDI!.
Hvis frihetsgrader < 1, returnerer TFORDELING feilverdien #NUM!.
Argumentene frihetsgrader og sider avrundes til heltall.
Hvis sider er en verdi forskjellig fra 1 eller 2, returnerer TFORDELING
feilverdien #NUM!.
Hvis x < 0, returnerer TFORDELING feilverdien #NUM!. .
Hvis sider = 1, beregnes TFORDELING som TFORDELING = p( x>x ),
der X er en tilfeldig variabel som følger t-fordelingen. Hvis sider = 2,
beregnes TFORDELING som TFORDELING = p(|X| > x) = p(X > x eller
X < -x).

Siden x < 0 ikke er tillatt, må du for å kunne bruke TFORDELING når x <
0, være oppmerksom på at TFORDELING(-x,df,1) = 1 –
TFORDELING(x,df,1) = P(X > -x) og TFORDELING(-x,df,2) =
TFORDELING(x df,2) = P(|X| > x).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
1,96
Verdien fordelingen skal evalueres etter
Frihetsgrader
1 60
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =TFORDELING(A2;A3;2) Tosidig fordeling (0,054644927 eller 5,46
prosent)
Ensidig fordeling (0,027322463 eller 2,73
=TFORDELING(A2;A3;1)
prosent)

Obs! Hvis du vil vise tallet som en prosent, merker du cellen og velger Celler
på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Prosent fra Formatboksen.

Vis alt

TINV
Se også
Returnerer t-verdien av Student tfordelingen som en funksjon for
sannsynligheten og frihetsgradene.
Syntaks
TINV(sannsynlighet; frihetsgrader)
Sannsynlighet er sannsynligheten tilknyttet til den tosidige Student t-fordelingen.
Frihetsgrader er antallet frihetsgrader som brukes til å kjennetegne fordelingen.
Kommentarer
Hvis et av argumentene ikke er numerisk, returnerer TINV feilverdien
#VERDI!.
Hvis sannsynlighet < 0, eller hvis sannsynlighet > 1, returnerer TINV
feilverdien #NUM!.
Hvis frihetsgrader ikke er et heltall, strykes desimalene.
Hvis frihetsgrader < 1, returnerer TINV feilverdien #NUM!.
TINV returnerer verdien t, slik at P(|X| > t) = sannsynlighet der X er en
tilfeldig variabel som følger t-fordelingen, og P(|X| > t) = P(X < -t eller X >
t).
En ensidig t-verdi kan returneres ved å erstatte sannsynlighet med
2*sannsynlighet. For en sannsynlighet på 0,05 og frihetsgrader på 10, blir
den tosidige verdien beregnet med TINV(0,05;10), som returnerer 2,28139.
Den ensidige verdien for samme sannsynlighet og frihetsgrader kan
beregnes med TINV(2*0,05;10), som returnerer 1,812462.
Obs! I bestemte tabeller beskrives sannsynlighet som (1-p).
Med en angitt sannsynlighetsverdi søker TINV at verdi x slik at
TFORDELING(x, degrees_freedom, 2) = sannsynlighet. Derfor er presisjon

av TINV avhengig av presisjon av TFORDELING. TINV bruker en
interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100
gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

B
Beskrivelse
Sannsynligheten knyttet til den tosidige Student t0,054645
1
fordelingen
2 60
Frihetsgrader
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
T-verdien av Student t-fordelingen med ovenstående
=TINV(A2;A3)
betingelser (1,959997462)

Vis alt

TREND
Se også
Returnerer verdier langs en lineær trend.
Tilpasser en rett linje ved hjelp av minste
kvadraters metode, til matrisene kjente_y
og kjente_x. Returnerer y-verdier langs
linjen for matrisen med de angitte nye_x.
Syntaks
TREND(kjente_y; kjente_x; nye_x; konst)
Kjente_y
b.

er settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y = mx +

Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med
kjente_x som en separat variabel.
Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en
egen variabel.
Kjente_x er et valgfritt sett med x-verdier som du eventuelt kjenner i forholdet
y = mx + b.
Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variable. Hvis det
bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder
med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene.
Hvis flere variabler blir brukt, må kjente_y være en vektor (dvs. et område
med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).
Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den
samme størrelsen som kjente_y.
Nye_x er nye x-verdier som du vil at TREND skal gi samsvarende y-verdier
for.

Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, på
samme måte som kjente_x. Hvis kjente_y er en enkelt kolonne, må derfor
kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i en enkelt
rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.
Hvis argumentet nye_x er utelatt, blir det satt lik kjente_x.
Hvis både kjente_x og nye_x er utelatt, blir de satt lik matrisen {1;2;3;...}
dvs. med samme størrelse som kjente_y.
Konst er en logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 0
eller ikke.
Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.
Hvis konst er lik USANN, blir b satt lik null, og m-verdiene justert, slik at y
= mx.
Kommentarer
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft Excel tilpasser en
linje til data, se funksjonen RETTLINJE.
Du kan bruke funksjonen TREND til å tilpasse polynomer ved å bruke
samme variabel opphøyd i forskjellige potenser. La oss for eksempel si at
kolonne A inneholder y-verdier, og at kolonne B inneholder x-verdier. Du
kan da sette inn x^2 i kolonne C, x^3 i kolonne D, og så videre, og deretter
tilpasse kolonnene B til D til kolonne A.
Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.
Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker
du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å
skille mellom rader.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
Den første formelen viser tilsvarende verdier som kjente verdier. Den andre
formelen forutser neste måneds verdier, hvis den lineære trenden fortsetter.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A

B

Måned

Kostnad

1
kr 133 890
2
kr 135 000
3
kr 135 790
4
kr 137 300
5
kr 138 130
6
kr 139 100
7
kr 139 900
8
kr 141 120
9
kr 141 890
10
kr 143 230
11
kr 144 000
12
kr 145 290
Måned
Formel (forutsett kostnad)
13
=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)
14
15

C
Formel (tilsvarende
kostnad)
=TREND(B2:B13;A2:A13)

16
17
Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert
eksemplet til et tomt regneark, merker du området C2:C13 eller B15:B19 med
start i formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis
formelen ikke angis som en matriseformel, er enkeltresultatene 133953,3333 og
146171,5152.

Vis alt

TRIMMET.GJENNOMSNITT
Se også
Returnerer den interne middelverdien til et
datasett. TRIMMET.GJENNOMSNITT
beregner middelverdien ved å ekskludere
en viss prosent av datapunkt fra toppen og
bunnen av datasettet. Du kan bruke denne
funksjonen i analyser der du ønsker å ekskludere ekstreme verdier.
Syntaks
TRIMMET.GJENNOMSNITT(matrise; prosent)
Matrise er matrisen eller området med verdier som du vil trimme og finne
gjennomsnittet av.
Prosent er prosentandelen av datapunkt som skal ekskluderes fra beregningen,
angitt som desimaltall. Hvis prosent for eksempel er = 0,2, vil 4 punkt bli
trimmet fra et datasett på 20 punkt (20x0,2): 2 fra toppen av settet og 2 fra
bunnen av settet.
Kommentarer
Hvis prosent< 0 eller prosent > 1, returnerer TRIMMET.GJENNOMSNITT
feilverdien #NUM!.
TRIMMET.GJENNOMSNITT runder antallet datapunkt som ekskluderes,
til nærmeste produkt av 2. Hvis prosent= 0,1, vil 10 % av 30 datapunkt
være lik 3 punkt. For å beholde symmetrien, vil
TRIMMET.GJENNOMSNITT ekskludere en enkelt verdi fra toppen og en
enkelt verdi fra bunnen av datasettet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
5
6
7
2
3
4
5
1
2
3
Formel

Beskrivelse (resultat)
Den interne middelverdien til
datasettet ovenfor, med 20
=TRIMMET.GJENNOMSNITT(A2:A12;0,2) prosent ekskludert fra

beregningen (3,777778)

Vis alt

TTEST
Se også
Returnerer sannsynligheten tilknyttet en
Student T-test. Bruk funksjonen TTEST
for å bestemme om det er sannsynlig at to
utvalg kan ha kommet fra de samme
underliggende populasjoner med samme
middelverdi.
Syntaks
TTEST(matrise1; matrise2; sider; type)
Matrise1

er det første datasettet.

Matrise2

er det andre datasettet.

Sider angir antallet fordelingssider. Hvis sider = 1, bruker TTEST den ensidige
fordelingen. Hvis sider = 2, bruker TTEST den tosidige fordelingen.
Type er typen av t-test.
Hvis type er lik
Blir denne testen utført
1
Gjennomsnitt for to parvise utvalg
2
To utvalg som antar lik varians (homoskedastisk)
3
To utvalg som antar ulik varians (heteroskedastisk)
Kommentarer
Hvis matrise1 og matrise2 har et ulikt antall datapunkt, og type = 1 (parvis),
returnerer TTEST feilverdien #I/T.
Argumentene sider og type avrundes til heltall.
Hvis sider eller type ikke er numeriske, returnerer TTEST feilverdien
#VERDI!.
Hvis sider er en verdi forskjellig fra 1 eller 2, returnerer TTEST feilverdien

#NUM!.
TTEST bruker dataene i matrise1 og matrise2 til å beregne en ikke-negativ
t-statistikk. Hvis sider=1, returnerer TTEST sannsynligheten for en høyere
verdi i t-statistikken under forutsetning av at matrise1 og matrise2 er utvalg
fra populasjoner med samme gjennomsnitt. Verdien som returneres av
TTEST hvis sider=2, er det dobbelte av det som returneres hvis side=1, og
tilsvarer sannsynligheten for en høyere absoluttverdi i t-statistikken under
forutsetningen “populasjoner med samme gjennomsnitt”.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data 1
3
1 4
2 5
3 8

B
Data 2
6
19
3
2

4
5
6
7
8
9
10

9
1
2
4
5

14
4
5
17
1
Formel

Beskrivelse (resultat)
Sannsynligheten knyttet til en Student T-test
=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1) for to parvise utvalg, med en tosidig
fordeling (0,196016)

Vis alt

VARIANS
Se også
Estimerer varians basert på et utvalg.
Syntaks
VARIANS(tall1;tall2;...)
Tall1; tall2; ...

er 1 til 30 tallargumenter som utgjør et utvalg fra en populasjon.

Kommentarer
VARIANS antar at argumentene er et utvalg av populasjonen. Hvis dataene
representerer hele populasjonen, beregner du variansen ved hjelp av
VARIANSP.
Logiske verdier, for eksempel SANN, USANN og tekst, blir oversett. Hvis
logiske verdier og tekst ikke skal overses, kan du bruke regnearkfunksjonen
VARIANSA.
VARIANS bruker følgende formel:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1,tall 2,…) og n er
utvalgsstørrelsen.
Eksempel
Anta at 10 verktøy som stanses ut fra den samme maskinen i løpet av en
produksjonsperiode, blir plukket ut som en tilfeldig stikkprøve og undersøkt med
hensyn til bruddstyrke.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formel

Beskrivelse (resultat)
Variansen for bruddstyrke for alle verktøyene
=VARIANS(A2:A11)
(754,2666667)

Vis alt

VARIANSA
Se også
Estimerer varians basert på et utvalg. I
tillegg til tall, blir tekst og logiske verdier
som SANN og USANN inkludert i
beregningen.
Syntaks
VARIANSA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2; ...
populasjon.

er 1 til 30 verdiargumenter som utgjør et utvalg fra en

Kommentarer
VARIANSA forutsetter at argumentene utgjør et utvalg fra populasjonen.
Hvis dataene representerer hele populasjonen, må du beregne variansen ved
hjelp av VARIANSPA.
Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen.
Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null). Hvis
du ikke vil at beregningen skal omfatte tekst eller logiske verdier, kan du i
stedet bruke regnearkfunksjonen VARIANS.
VARIANSA bruker følgende formel:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(verdi 1,verdi 2,…) og n
er utvalgsstørrelsen.
Eksempel
Anta at 10 verktøy som stanses ut fra den samme maskinen i løpet av en
produksjonsperiode, blir plukket ut som en tilfeldig stikkprøve og undersøkt med

hensyn til bruddstyrke.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formel
=VARIANSA(A2:A11)

Beskrivelse (resultat)

Beregner variansen for bruddstyrke (754,2666667)

Vis alt

VARIANSP
Se også
Beregner varians basert på hele
populasjonen.
Syntaks
VARIANSP(tall1;tall2,...)
Tall1; tall2; ...

er 1 til 30 tallargumenter som utgjør en populasjon.

Kommentarer
VARIANSP forutsetter at argumentene utgjør hele populasjonen. Hvis
dataene representerer et utvalg av populasjonen, må du beregne variansen
ved hjelp av VARIANS.
Formelen for VARIANSP er:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1,tall 2,…) og n er
utvalgsstørrelsen.
Logiske verdier, som SANN og USANN og tekst, blir oversett. Hvis
logiske verdier og tekst ikke skal overses, kan du bruke regnearkfunksjonen
VARIANSPA.
Eksempel
Anta at alle 10 verktøyene som stanses ut fra den samme maskinen i løpet av en
produksjonsperiode, blir plukket ut og undersøkt med hensyn til bruddstyrke.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?

1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formel

Beskrivelse (resultat)
Variansen for bruddstyrke for alle verktøyene, gitt
=VARIANSP(A2:A11)
at bare 10 verktøy produseres (678,84)

Vis alt

VARIANSPA
Se også
Beregner varians basert på hele
populasjonen. I tillegg til tall, blir tekst og
logiske verdier som SANN og USANN
inkludert i beregningen.
Syntaks
VARIANSPA(verdi1;verdi2;...)
Verdi1; verdi2; ...

er 1 til 30 verdiargumenter som utgjør en populasjon.

Kommentarer
VARIANSPA forutsetter at argumentene omfatter hele populasjonen. Hvis
dataene utgjør et utvalg fra populasjonen, må du beregne variansen ved
hjelp av VARIANSA.
Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen.
Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null). Hvis
du ikke vil at beregningen skal omfatte tekst eller logiske verdier, kan du i
stedet bruke regnearkfunksjonen VARIANSP.
Formelen for VARIANSPA er :

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(verdi 1,verdi 2,…) og n
er utvalgsstørrelsen.
Eksempel
Anta at alle 10 verktøyene som stanses ut fra den samme maskinen i løpet av en
produksjonsperiode, blir plukket ut og undersøkt med hensyn til bruddstyrke.
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Styrke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formel

Beskrivelse (resultat)
Variansen for bruddstyrke for alle verktøyene, gitt
=VARIANSPA(A2:A11)
at bare 10 verktøy produseres (678,84)

Vis alt

WEIBULLFORDELING
Se også
Returnerer Weibull-fordelingen. Bruk
denne fordelingen i pålitelighetsanalyser,
slik som å beregne en enhets
gjennomsnittlige brukstid før feil oppstår.
Syntaks
WEIBULLFORDELING(x; alfa; beta; kumulativ)
X er verdien du evaluerer funksjonen etter.
Alfa er en parameter til fordelingen.
Beta er en parameter til fordelingen.
Kumulativ bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er lik SANN,
returnerer WEIBULLFORDELING den kumulative fordelingsfunksjonen. Hvis
kumulativ er lik USANN, returnerer WEIBULLFORDELING den sannsynlige
tetthetsfunksjonen.
Kommentarer
Hvis x, alfa eller beta ikke er numeriske, returnerer
WEIBULLFORDELING feilverdien #VERDI!.
Hvis x < 0, returnerer WEIBULLFORDELING feilverdien #NUM!.
Hvis alfa ≤ 0, eller hvis beta ≤ 0, returnerer WEIBULLFORDELING
feilverdien #NUM!.
Ligningen for den kumulative Weibull fordelingsfunksjonen er:

Ligningen for Weibull-funksjonen for sannsynlig tetthet er:

Når alfa = 1, returnerer WEIBULLFORDELING den eksponentielle
fordelingen med:

Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
105
20
1 100
2
3

Formel

B
Beskrivelse
Verdien funksjonen skal
evalueres etter
Alfa-parameter for
fordelingen
Beta-parameter for
fordelingen
Beskrivelse (resultat)
Kumulativ Weibull-

4 =WEIBULLFORDELING(A2;A3;A4;SANN) fordelingsfunksjon med
ovenstående betingelser
(0,929581)
Weibull-funksjonen for
sannsynlig tetthet med
=WEIBULLFORDELING(A2;A3;A4;USANN)
ovenstående betingelser
(0,035589)

Vis alt

ZTEST
Se også
Returnerer den ensidige
sannsynlighetsverdien for en z-test. For et
gitt, hypotetisk gjennomsnitt for
populasjonen, μ0, returnerer ZTEST
sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet
vil være høyere enn gjennomsnittet for observasjonene i datasettet (matrise), det
vil si utvalgsgjennomsnittet som er observert.
Hvis du vil se hvordan ZTEST kan brukes i en formel for å beregne en tosidig
sannsynlighetsverdi, se "Merknader" nedenfor.
Syntaks
ZTEST(matrise,μ0,sigma)
Matrise er matrisen eller området med data du vil teste μ0 mot.
μ0 er verdien du vil teste.
Sigma er populasjonens (kjente) standardavvik. Hvis sigma er utelatt, brukes
utvalgets standardavvik.
Kommentarer
Hvis matrise er tom, returnerer ZTEST feilverdien #N/A.
ZTEST beregnes slik når sigma ikke er utelatt:

eller når sigma er utelatt:

der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT (matrise), s er utvalgets
standardavvik STDAV (matrise), og n er antallet observasjoner i utvalget
ANTALL (matrise).
ZTEST representerer sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være
høyere enn den observerte verdien GJENNOMSNITT (matrise) når det
underliggende gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Ut fra symmetrien i
normal fordeling returnerer ZTEST en verdi som er høyere enn 0,5 hvis
GJENNOMSNITT (matrise) < μ0.
Følgende Excel-formel kan brukes til å beregne den tosidige
sannsynligheten at utvalgsgjennomsnittet vil være lenger fra μ0 (i begge
retninger) enn GJENNOMSNITT (matrise) når det underliggende
gjennomsnittet for populasjonen er μ0:
=2 * MIN(ZTEST(matrise,μ0,sigma), 1 - ZTEST(matrise,μ0,sigma).
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
3
6
7
8
6
5
4
2
1
9

1
2
3
4
5
6
Formel
Beskrivelse (resultat)
7
Ensidig sannsynlighetsverdi for en z-test for
datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt
8 =ZTEST(A2:A11;4)
for populasjonen på 4 (0,090574)
9
Tosidig sannsynlighetsverdi for en z-test for
10 =2 *
11 MIN(ZTEST(A2:A11,4), datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt
1 - ZTEST(A2:A11,4)) for populasjonen på 4 (0,181149)
Ensidig sannsynlighetsverdi for en z-test for
=ZTEST(A2:A11,6)
datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt
for populasjonen på 6 (0,863043)
=2 *
Tosidig sannsynlighetsverdi for en z-test for
MIN(ZTEST(A2:A11,6), datasettet ovenfor, med hypotetisk gjennomsnitt
1 - ZTEST(A2:A11,6)) for populasjonen på 6 (0,273913)

Tekst- og datafunksjoner
STIGENDE Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana
i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn.
BAHTTEKST Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)
TEGNKODE Returner tegnet som svarer til kodenummeret
RYDD Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
KODE Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
KJEDE.SAMMEN Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
VALUTA Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
EKSAKT Kontrollerer om to tekstverdier er like
FINN Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små
bokstaver)
FASTSATT Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
JIS Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en
tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn.
VENSTRE Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
LENGDE Returnerer antall tegn i en tekststreng
SMÅ Konverterer tekst til små bokstaver
DELTEKST Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra
posisjonen du angir
FURIGANA Trekker ut fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng.

STOR.FORBOKSTAV Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor
forbokstav
ERSTATT Erstatter tegn i en tekst
GJENTA Gjentar tekst et angitt antall ganger
HØYRE Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi
SØK Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små
bokstaver)
BYTT.UT Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
T Konverterer argumentene til tekst
TEKST Formaterer et tall og konverterer det til tekst
TRIMME Fjerner mellomrom fra tekst
STORE Konverterer tekst til store bokstaver
VERDI Konverterer et tekstargument til et tall

STIGENDE

Se også
For språk med dobbeltbyte-tegnsett (DBCS - Double-byte character set) endres
tegn med full bredde (dobbeltbyte) til tegn med halv bredde (enkeltbyte).
Syntaks
STIGENDE(tekst)
Tekst er teksten eller cellereferansen som inneholder teksten du vil endre. Hvis
tekst ikke inneholder noen bokstaver, endres ikke tekst.
Eksempler
=STIGENDE("EXCEL")
=STIGENDE("

er lik "EXCEL"

")

er lik "

"

Vis alt

BAHTTEKST
Se også
Konverterer et tall til Thai-tekst og legger
til et "Baht"-suffiks.
I Microsoft Excel for Windows kan du
endre Baht-formatet til en annen stil ved
hjelp av Regionale innstillinger i
Kontrollpanel.
I Excel for Macintosh kan du endre Baht-tallformatet til en annen stil ved hjelp
av Control Panel for Numbers.
Syntaks
BAHTTEKST(tall)
Tall er et tall du vil konvertere til tekst, eller en referanse til en celle som
inneholder et tall, eller en formel som evalueres som et tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1
2

1 234
Formel

Beskrivelse (Resultat)
Viser tallet som tekst. (Ett tusen to hundre og trettifire
=BAHTTEKST(A2)
Baht i Thai-tekst)

Vis alt

TEGNKODE
Se også
Returnerer tegnet som er angitt av et tall.
Bruk TEGNKODE til å oversette tall i
tegntabeller som du kan få i filer fra andre
datamaskintyper, til tegn.
Operativmiljø
Tegnsett
Macintosh
Macintosh-tegnsett
Windows
ANSI
Syntaks
TEGNKODE(tall)
Tall er et tall mellom 1 og 255 som angir hvilket tegn du vil ha. Tegnet er fra
tegnsettet datamaskinen bruker.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =TEGNKODE(65) Viser tegn 65 i settet (A)
3 =TEGNKODE(33) Viser tegn 33 i settet (!)

Vis alt

RENSK
Se også
Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut,
fra teksten. Bruk RENSK på tekst du har
importert fra andre programmer, og som
inneholder tegn du ikke kan skrive ut med
ditt operativsystem. Du kan for eksempel
bruke RENSK til å fjerne noen datamaskinkoder på lavnivå som ofte ligger i
begynnelsen og slutten på datafiler, og som ikke kan skrives ut.
Syntaks
RENSK(tekst)
Tekst er all regnearkinformasjon der du vil fjerne tegn som ikke kan skrives ut.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
=TEGNKODE(7)&"tekst"&TEGNKODE(7)
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2
Fjerner tegnet som ikke kan
=RENSK(A2)
skrives ut, TEGNKODE(7), fra
strengen ovenfor (tekst).

Vis alt

KODE
Se også
Returnerer en numerisk kode for det første
tegnet i en tekststreng. Koden svarer til det
tegnsettet datamaskinen bruker.
Operativmiljø
Tegnsett
Macintosh
Macintosh-tegnsett
Windows
ANSI
Syntaks
KODE(tekst)
Tekst er teksten der du vil finne koden for det første tegnet.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2 =KODE("A") Viser den numeriske koden for A (65)
3 =KODE("!") Viser den numeriske koden for ! (33)

Vis alt

KJEDE.SAMMEN
Se også
Kjeder flere tekstenheter sammen til en
tekstenhet.
Syntaks
KJEDE.SAMMEN (tekst1;tekst2;...)
Tekst1; tekst2;... er mellom 1 og 30 tekstenheter som skal kjedes sammen til en
enkelt tekstenhet. Tekstenhetene kan være strenger, tall eller referanser til
enkeltceller.
Kommentarer
"&"-operatoren kan brukes til å kjede sammen tekstelementer i stedet for
KJEDE.SAMMEN.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
bekkørret
1 arten
2 32
3
Formel
Beskrivelse
4 =KJEDE.SAMMEN("Bestand i Kjeder sammen en setning fra dataene
bekk av";A3;" ";A2;" er
ovenfor (Bestand i bekk av arten bekkørret
";A4;"/km")
er 32/km)

Vis alt

VALUTA
Se også
Funksjonen som er beskrevet i dette
hjelpeemnet, konverterer tall til
tekstformat og bruker et valutasymbol.
Navnet på funksjonen (og sybolet den
bruker) avhengier av språklige
innstillinger.
Denne funksjonen konverterer tall til tekst med valutaformat, med desimalene
rundet av til det antall desimaler du har angitt. Formatet som blir brukt er kr
# ##0,00; kr # ##0,00.
Syntaks
VALUTA(tall;desimaler)
Tall er et tall, en referanse til en celle som inneholder et tall, eller en formel
som returnerer et tall.
Desimaler er antallet sifre til høyre for desimaltegnet. Hvis desimaler er et
negativt tall, avrundes tall til venstre for desimaltegnet. Hvis du utelater
desimaler, brukes verdien 2.
Kommentarer
Hovedforskjellen mellom å formatere en celle som inneholder et tall med
kommandoen Celler på Format-menyen, og å formatere et tall direkte med
funksjonen VALUTA, er at VALUTA konverterer resultatet til tekst. Et tall som
blir formatert med kommandoen Celler, er fremdeles et tall. Du kan fortsatt
bruke tall som er formatert med VALUTA i formler, fordi tall som er satt inn
som tekstverdier, konverteres til tall når programmet foretar en beregning.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4
5

A
Data
1234,567
-1234,567
-0,123
99,888
Formel
Beskrivelse (Resultat)
=VALUTA(A2; Viser det første tallet i et valutaformat med to sifre til høyre
2)
for desimaltegnet (kr 1 234,57)
=VALUTA(A2; Viser det første tallet i et valutaformat med to sifre til
-2)
venstre for desimaltegnet (kr 1 200)
=VALUTA(A3; Viser det andre tallet i et valutaformat med to sifre til
-2)
venstre for desimaltegnet ((kr 1 200))
=VALUTA(A4; Viser det tredje tallet i et valutaformat med fire sifre til
4)
høyre for desimaltegnet ((kr 0,1230))
Viser det fjerde tallet i et valutaformat med to sifre til
=VALUTA(A5)
venstre for desimaltegnet (kr 99,89)

Vis alt

EKSAKT
Se også
Sammenligner to tekststrenger og
returnerer SANN hvis de er nøyaktig like.
Hvis ikke, returneres USANN. EKSAKT
skiller mellom store og små bokstaver,
men ignorerer formateringsforskjeller.
Bruk EKSAKT til å teste tekst som skrives inn i et dokument.
Syntaks
EKSAKT(tekst1;tekst2)
Tekst1 er den første tekststrengen.
Tekst2 er den andre tekststrengen.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Første streng
Andre streng
ord
ord
Ord
ord
ord
1 o rd
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2
3 =EKSAKT(A2;B2) Kontrollerer om strengene i den første raden er like
(SANN)
4
Kontrollerer om strengene i den andre raden er like
=EKSAKT(A3;B3)
(USANN)
Kontrollerer om strengene i den tredje raden er like
=EKSAKT(A4;B4)
(USANN)

Vis alt

FINN
Se også
Gjelder også for:
FINNB
FINN finner en tekststreng (finn) inni en
annen tekststreng (innen_tekst), og
returnerer nummeret som svarer til startposisjonen for finn, teksten du søker
etter, regnet fra det første tegnet i innen_tekst. Du kan også bruke SØK til å
finne en tekststreng inni en annen streng, men i motsetning til SØK skiller FINN
mellom store og små bokstaver og tillater ikke jokertegn.
FINNB finner en tekststreng (finn) inni en annen tekststreng (innen_tekst), og
returnerer nummeret som svarer til startposisjonen for finn, teksten du søker
etter. Dette er basert på antall byte hvert tegn opptar, regnet fra det første tegnet i
innen_tekst. Denne funksjonen er beregnet på dobbeltbyte-tegn. Du kan også
bruke SØKB til å finne en tekststreng inni en annen.
Syntaks
FINN(finn;innen_tekst;startpos)
FINNB(finn;innen_tekst;startpos)
Finn er teksten du vil finne.
Innen_tekst er teksten som inneholder teksten du vil finne.
Startpos angir hvilket tegn søket skal starte ved. Det første tegnet i innen_tekst
er tegn nummer 1. Hvis du utelater startpos, brukes verdien 1.
Tips!
Bruk startpos når du vil hoppe over et bestemt antall tegn. Sett at du arbeider

med tekststrengen "AHB0176.Hudkrem for unge menn". Hvis du vil finne
plasseringen til den første forekomsten av "H" i den beskrivende delen av
teksten, angir du verdien for startpos som 8, slik at den delen av teksten som
utgjør produktnummeret, ikke inngår i søket. FINN søker fra det åttende tegnet i
strengen, finner teksten du søker etter, argumentet finn, ved det neste tegnet, og
returnerer tallet 9. FINN returnerer alltid antallet tegn fra begynnelsen av
innen_tekst, medregnet tegnene du hopper over hvis startpos er større enn 1.
Kommentarer
Hvis finn er lik "" (tom tekst), avpasses den til det første tegnet i
søkestrengen (det vil si tegnet angitt med startpos eller 1).
Finn kan ikke inneholde jokertegn.
Hvis finn ikke finnes i innen_tekst, returnerer FINN og FINNB feilverdien
#VERDI!.
Hvis startpos ikke er større enn null, returnerer FINN og FINNB feilverdien
#VERDI!.
Hvis startpos er større enn lengden på innen_tekst, returnerer FINN og
FINNB feilverdien #VERDI!.
Eksempel 1 (FINN)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Anna Andersen
Formel
Beskrivelse (Resultat)
1
=FINN(&quotA";A2) Posisjonen for den første "A" i strengen ovenfor (1)
2
=FINN(&quota";A2) Posisjonen for den første "a" i strengen ovenfor (4)
Posisjonen for den første "A" i strengen ovenfor,
=FINN("A";A2;3)
regnet fra det tredje tegnet (6)
Eksempel 2 (FINN)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

Data
Keramiske isolasjonsmateriale
#124-TD45-87
Kobberslanger #12-671-6772
Reostater #116010
1
Formel
Beskrivelse (Resultat)
2
Trekker ut tekst fra posisjon 1 til posisjonen
3 =MID(A2;1;FINN("#";A2;1)-1) for "#" i den første strengen ovenfor
(Keramiske isolatorer)
4
Trekker ut tekst fra posisjon 1 til posisjonen
=MID(A3;1;FINN("#";A3;1)-1) for "#" i den andre strengen ovenfor
(Kobberslanger)
Trekker ut tekst fra posisjon 1 til posisjonen
=MID(A4;1;FINN("#";A4;1)-1) for "#" i den tredje strengen ovenfor
(Reostater)
Eksempel (FINNB)
I eksemplene nedenfor returnerer FINN 2 fordi "" er i 2. posisjon i strengen, og
FINNB returnerer 3 fordi hvert tegn telles etter antall byte. Det første tegnet
består av 2 byte, så det andre tegnet begynner ved byte 3.
=FINN(" ","
=FINNB(" ","

")

er lik 2

")

er lik 3

Vis alt

FASTSATT
Se også
Runder av et tall til et angitt antall
desimaler, formaterer tallet til
desimalformat ved å bruke komma og
punktum, og returnerer resultatet som
tekst.
Syntaks
FASTSATT(tall;desimaler;ingen_tusenskille)
Tall er tallet du vil runde av og konvertere til tekst.
Desimaler er antallet sifre til høyre for desimaltegnet.
Ingen_tusenskille er en logisk verdi som, hvis SANN, hindrer FASTSATT i å
ta med tusenskilletegn i teksten som returneres.
Kommentarer
Tall i Microsoft Excel kan aldri ha mer enn 15 signifikante sifre, men
desimaler kan ha inntil 127 tegn.
Hvis desimaler er et negativt tall, avrundes tall til venstre for desimaltegnet.
Hvis du utelater desimaler, brukes verdien 2.
Hvis ingen_tusenskille er USANN eller utelates, inneholder teksten som
returneres, tusenskilletegn som vanlig.
Hovedforskjellen mellom å formatere en celle som inneholder et tall med
kommandoen Celler på Format-menyen, og å formatere et tall direkte med
funksjonen FASTSATT, er at FASTSATT konverterer resultatet til tekst. Et
tall som er formatert med kommandoen Celler, er fortsatt et tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
1234,567
-1234,567
44,332
Formel
1
2 =FASTSATT(A2; 1)
3
4 =FASTSATT(A2; -1)

Beskrivelse (Resultat)
Avrunder det første tallet ett siffer til høyre for
desimaltegnet (1 234,6)
Avrunder det første tallet ett siffer til venstre for
desimaltegnet (1 230)
=FASTSATT(-1234,567; Avrunder det andre tallet ett siffer til venstre for
-1; SANN)
desimaltegnet, uten tusenskilletegn (-1230)
Avrunder det tredje tallet to sifre til venstre for
=FASTSATT(44,332)
desimaltegnet (44,33)

JIS

Se også
Funskjonen beskrevet i dette hjelpeemnet konverterer halvbreddes (enkelbyte)
bokstaver innen en tegnstreng til fullbreddes (dobbelbyte) tegn. Navnet på
funksjonen (og tegnet den konverterer) avhengier av språklige innstillinger.
Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en
tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn for japansk.
Syntaks
JIS(tekst)
Tekst er teksten eller cellereferansen som inneholder teksten du vil endre. Hvis
teksten ikke inneholder noen engelske bokstaver eller katakana med halv bredde,
endres ikke teksten.
Eksempel
=JIS("EXCEL")
=JIS("

")

er lik "EXCEL"

er lik "

"

Vis alt

VENSTRE
Se også
Gjelder også for:
VENSTREB
VENSTRE returnerer det første tegnet
eller de første tegnene i en tekststreng,
basert på antallet tegn du angir.
VENSTREB returnerer det første tegnet eller de første tegnene i en tekststreng,
basert på antallet byte du angir. Denne funksjonen brukes i forbindelse med
dobbeltbyte-tegn.
Syntaks
VENSTRE(tekst;antall_tegn)
VENSTREB(tekst;antall_byte)
Tekst er tekststrengen som inneholder tegnene du vil trekke ut.
Antall_tegn angir antallet tegn du vil at VENSTRE skal trekke ut.
Antall_tegn må være større enn eller lik null.
Hvis antall_tegn er større enn tekstlengden, returnerer VENSTRE all
teksten.
Hvis antall_tegn er utelatt, antas det å være 1.
Antall_byte angir antall tegn du vil at VENSTREB skal trekke ut, i byte.
Eksempel(VENSTRE)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Salgspris
1
Sverige
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
=VENSTRE(A2;4) Fire første tegnene i den første strengen (Salg)
=VENSTRE(A3) Første tegnet i den andre strengen (S)
Eksempel (VENSTREB)
VENSTREB("

";4) er lik "

"

Vis alt

LENGDE
Se også
Gjelder også for:
LENGDEB
LENGDE returnerer antallet tegn i en
tekststreng.
LENGDEB returnerer antallet byte som brukes til å representere tegnene i en
tekststreng. Denne funksjonen brukes i forbindelse med dobbeltbyte-tegn.
Syntaks
LENGDE(tekst)
LENGDEB(tekst)
Tekst er teksten som du vil finne lengden på. Mellomrom teller som tegn.
Eksempel (LENGDE)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp

3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
6700 STORBY
1
2 En
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
4 =LENGDE(A2) Lengden på den første strengen (12)
=LENGDE(A3) Lengden på den andre strengen (0)
=LENGDE(A4) Lengden på den andre strengen, inkluderer 5 mellomrom (7)
Eksempel (LENGDEB)
=LENGDEB("

")

er lik 6

Vis alt

SMÅ
Se også
Gjør om store bokstaver i en tekststreng til
små bokstaver.
Syntaks
SMÅ(tekst)
Tekst er teksten du vil gjøre om til små bokstaver. Funksjonen SMÅ endrer ikke
tegn i argumentet som ikke er bokstaver.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

A
Data
1 L. E. Carlsen
2 Hus 27A
3
Formel
Beskrivelse (resultat)
=SMÅ(A2) Returnerer den første strengen i små bokstaver (l.e. carlsen)
=SMÅ(A3) Returnerer den andre strengen i små bokstaver (hus 27a)

Vis alt

DELTEKST
Se også
Gjelder også for:
DELTEKSTB
DELTEKST returnerer et angitt antall tegn
fra en tekststreng, regnet fra den
posisjonen du angir og basert på antall tegn du angir.
DELTEKSTB returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, regnet fra den
posisjonen du angir og basert på antall tegn du angir. Denne funksjonen er
beregnet for dobbeltbyte-tegn.
Syntaks
DELTEKST(tekst;startpos;antall_tegn)
DELTEKSTB(tekst;startpos;antall_byte)
Tekst er tekststrengen som inneholder tegnene som du vil trekke ut.
Startpos er posisjonen til det første tegnet i strengen du vil trekke ut fra tekst.
Det første tegnet i tekst har startpos nummer 1 og så videre.
Antall_tegn
tekst.

angir hvor mange tegn du vil at DELTEKST skal returnere fra

Antall_byte angir hvor mange tegn du vil at DELTEKSTB skal returnere fra
tekst, regnet i byte.
Kommentarer
Hvis startpos er større enn lengden på tekst, returnerer DELTEKST tom
tekst (").
Hvis startpos er mindre enn lengden på tekst, men startpos pluss antall_tegn

overskrider lengden på tekst, returnerer DELTEKST alle tegnene fra og
med startpos til slutten av tekst.
Hvis startpos er mindre enn 1, returnerer DELTEKST feilverdien #VERDI!.
Hvis antall_tegn er et negativt tall, returnerer DELTEKST feilverdien
#VERDI!.
Hvis antall_byte er et negativt tall, returnerer DELTEKSTB feilverdien
#VERDI!.
Eksempel (DELTEKST)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Væskeflyt
Formel

Beskrivelse (resultat)
1 =DELTEKST(A2;1;5) Returnerer fem tegn fra strengen ovenfor, begynner
med første tegn (Væske)

2

Returnerer 20 tegn fra strengen ovenfor, begynner
med det sjette (Flyt)
Fordi startpunktet er større enn lengden på strengen,
=DELTEKST(A2;20;5)
returneres tom tekst ()
=DELTEKST(A2;6;20)

Eksempel (DELTEKSTB)
=DELTEKSTB("

";1;6)

er lik "

"

FURIGANA

Se også
Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng.
Syntaks
FURIGANA(referanse)
Referanse er en tekststreng eller en referanse til en enkelt celle eller et
celleområde som inneholder en furigana-tekststreng.
Kommentarer
Hvis referansen er et celleområde, returneres furigana-tekststrengen i cellen
i det øverste venstre hjørnet av celleområdet.
Hvis referansen er et celleområde med sammensatte celler, returneres
feilverdien #I/T.
Eksempel
Hvis celle C4 inneholder "
sant:
=FURIGANA(C4)

er lik "

=FURIGANA(B7)

er lik "

" og celle B7 inneholder "
"
"

", er følgende

Vis alt

STOR.FORBOKSTAV
Se også
Endrer tekstens første bokstav til stor
bokstav, sammen med alle andre bokstaver
i teksten som følger noe annet enn en
bokstav. Alle enkeltord i en setning vil for
eksempel få stor forbokstav.
STOR.FORBOKSTAV endrer alle andre bokstaver til små.
Syntaks
STOR.FORBOKSTAV(tekst)
Tekst er tekst i anførselstegn, en formel som returnerer tekst, eller en referanse til
en celle hvor du vil gi ordene stor forbokstav.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som

returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
dette er en TITTEL
2 kroners verdi
1 76BudSjett
Formel
Beskrivelse (resultat)
2
3 =STOR.FORBOKSTAV(A2) Første strengen med store forbokstaver (Dette
Er En Tittel)
4
Andre strengen med store forbokstaver (2
=STOR.FORBOKSTAV(A3)
Kroners Verdi)
Tredje strengen med stor forbokstav
=STOR.FORBOKSTAV(A4)
(76Budsjett)

Vis alt

ERSTATT
Se også
Gjelder også for:
ERSTATTB
ERSTATT bytter ut en del av en
tekststreng med en annen tekststreng.
Hvilken del som byttes ut, er basert på antall tegn du angir.
ERSTATTB bytter ut en del av en tekststreng med en annen tekststreng. Hvilken
del som byttes ut, er basert på antall byte du angir. Denne funksjonen er beregnet
for dobbeltbyte-tegn.
Syntaks
ERSTATT(gammel_tekst; startpos; antall_tegn; ny_tekst)
ERSTATTB(gammel_tekst;startpos;antall_byte;ny_tekst)
Gammel_tekst er teksten der du vil bytte ut noen av tegnene.
Startpos angir plasseringen av tegnet i gammel_tekst som du vil erstatte med
ny_tekst.
Antall_tegn er antallet tegn i gammel_tekst som du vil at ERSTATT skal
erstatte med ny_tekst.
Antall_byte er antallet byte i gammel_tekst som du vil at ERSTATTB skal
erstatte med ny_tekst.
Ny_tekst er teksten som skal erstatte tegnene i gammel_tekst.
Eksempel (ERSTATT)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
abcdefghijk
2009
1
123456
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3
Erstatter fem tegn, regnet fra det sjette tegnet
4 =ERSTATT(A2;6;5;"*")
(abcde*k)
=ERSTATT(A3;3;2;"10") Erstatter de to siste sifrene i 2009 med 10 (2010)
=ERSTATT(A4;1;3;"@") Erstatter de tre første tegnene med @ (@456)
Eksempel (ERSTATTB)
I dette eksemplet blir de tre første dobbeltbyte-tegnene i celle C4 erstattet med "
":
=ERSTATTB(C4;1;6;"

")

Vis alt

GJENTA
Se også
Gjentar tekst et gitt antall ganger. Bruk
GJENTA når du vil fylle en celle med
gjentatte forekomster av en tekststreng.
Syntaks
GJENTA(tekst; antall_ganger)
Tekst er teksten du vil gjenta.
Antall_ganger er et positivt heltall som angir hvor mange ganger tekst skal
gjentas.
Kommentarer
Hvis antall_ganger har verdien 0, returnerer funksjonen GJENTA tom tekst
(").
Hvis antall_ganger ikke er et heltall, blir det avkortet.
Resultatet av funksjonen GJENTA kan ikke overskride 32 767 tegn. Hvis
det gjør det, returnerer GJENTA feilverdien #VERDI!.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
1
Formel
Beskrivelse (resultat)
2 =GJENTA("*-"; 3) Gjentar og viser strengen 3 ganger (*-*-*-)
3 =GJENTA("-";10) Gjentar og viser en bindestrek 10 ganger (----------)

Vis alt

HØYRE
Se også
Gjelder også for:
HØYREB
HØYRE returnerer det siste tegnet eller de
siste tegnene i en tekststreng, basert på
antallet tegn du angir.
HØYREB returnerer det siste tegnet eller de siste tegnene i en tekststreng, basert
på antallet byte du angir. Denne funksjonen brukes i forbindelse med
dobbeltbyte-tegn.
Syntaks
HØYRE(tekst;antall_tegn)
HØYREB(tekst;antall_byte)
Tekst er tekststrengen som inneholder tegnene som du vil trekke ut.
Antall_tegn

angir antallet tegn som du vil at HØYRE skal trekke ut.

Antall_byte angir antall tegn du vil at HØYREB skal trekke ut, basert på byte.
Kommentarer
Antall_tegn må være større enn eller lik null.
Hvis antall_tegn er større enn tekstlengden, returnerer HØYRE hele
teksten.
Hvis antall_tegn er utelatt, antas det å være 1.
Eksempel (HØYRE)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Salgspris
1
Delenummer
2
Formel
Beskrivelse (Resultat)
3
=HØYRE(A2;4) De siste 4 tegnene i den første strengen (pris)
=HØYRE(A3) Det siste tegnet i den andre strengen (r)
Eksempel (HØYREB)
=HØYREB("

";2)

er lik " "

Vis alt

SØK
Se også
Gjelder også for:
SØKB
SØK returnerer nummeret til det tegnet
der et angitt tegn eller en angitt tekststreng
først blir funnet, med start i startpos. Bruk SØK til å finne plasseringen av et
tegn eller en tekststreng inni en annen tekststreng, slik at du kan endre teksten
med funksjonene DELTEKST eller ERSTATT.
SØKB finner også en tekststreng (tekst) inni en annen tekststreng (innen_tekst),
og returnerer nummeret til startposisjonen for tekst. Resultatet er basert på antall
byte hvert tegn opptar, med start i startpos. Denne funksjonen er beregnet for
dobbeltbyte-tegn. Du kan også bruke FINNB til å finne en tekststreng inni en
annen.
Syntaks
SØK(tekst; innen_tekst; startpos)
SØKB(tekst;innen_tekst;startpos)
Tekst er teksten du vil finne. Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og
stjerne (*) i argumentet tekst. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst
enkelttegn, og en stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil
finne et spørsmålstegn eller en stjerne, må du sette tildetegn (~) foran tegnet.
Innen_tekst er teksten der du vil søke etter teksten i argumentet finn.
Startpos
Tips!

er tegnnummeret i innen_tekst som du vil starte søket fra.

Bruk startpos når du vil hoppe over et bestemt antall tegn. La oss for eksempel si
at du arbeider med tekststrengen "AHB0176.Hudkrem for unge menn". For å
finne plasseringen til den første forekomsten av "H" i den beskrivende delen av
teksten, kan du gi startpos verdien 8, slik at den delen av teksten som utgjør
produktnummeret, ikke inngår i søket. SØK søker fra det åttende tegnet i
strengen, finner tekst som det neste tegnet, og returnerer tallet 9. SØK returnerer
alltid antallet tegn fra begynnelsen av innen_tekst, medregnet tegnene du hopper
over hvis startpos er større enn 1.
Kommentarer
Funksjonene SØK og SØKB skiller ikke mellom store og små bokstaver
ved søk i tekst.
SØK og SØKB virker på samme måte som FINN og FINNB, bortsett fra at
FINN og FINNB skiller mellom store og små bokstaver.
Hvis funksjonen ikke finner teksten i argumentet finn, returneres feilverdien
#VERDI!.
Hvis argumentet startpos er utelatt, blir det satt lik 1.
Hvis startpos ikke er større enn 0 eller er større enn lengden på teksten i
argumentet innen_tekst, returneres feilverdien #VERDI!.
Eksempel (SØK)
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.

5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data
Kontoutdrag
Fortjenestemargin
margin
1
Formel
2
3 =SØK("t";A2;6)
4

Beskrivelse (resultat)
Plasseringen av den første "t"-en i
den første strengen, regnet fra
sjette posisjon (7)
Plasseringen av "margin" i
=SØK(A4;A3)
"Fortjenestemargin" (12)
Erstatter "margin" med"beløp"
=ERSTATT(A3;SØK(A4;A3);11,"beløp")
(Fortjenestebeløp)

Eksempel (SØKB)
I eksemplene nedenfor vil SØK returnere 2 fordi "" er i 2. posisjon i strengen, og
SØKB vil returnere 3 fordi hvert tegn telles etter antall byte. Det første tegnet
består av 2 byte, så det andre tegnet begynner i byte 3.
=SØK(" ";"
=SØKB(" ";"

")

er lik 2

")

er lik 3

Vis alt

BYTT.UT
Se også
Setter inn ny_tekst i stedet for
gammel_tekst i en tekststreng. Bruk
BYTT.UT når du vil erstatte en bestemt
tekst i en tekststreng, og ERSTATT når du
vil erstatte tekst som forekommer i en
bestemt posisjon i en tekststreng.
Syntaks
BYTT.UT(tekst; gammel_tekst; ny_tekst; forekomst_nr)
Tekst er teksten, eller referansen til cellen som inneholder teksten, som du vil
bytte ut tegn i.
Gammel_tekst er den teksten du vil bytte ut.
Ny_tekst er den teksten du vil erstatte gammel_tekst med.
Forekomst_nr angir hvilken forekomst av gammel_tekst som skal erstattes
med ny_tekst. Hvis du angir forekomst_nr, blir bare denne forekomsten av
gammel_tekst erstattet. Hvis argumentet er utelatt, blir hver forekomst av
gammel_tekst i text endret til ny_tekst.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Data

1
2
3
4

Salgsdata
1. kvartal 2008
1. kvartal 2011
Formel
=BYTT.UT(A2; "Salgs";
"Kostnads")
=BYTT.UT(A3; "1."; "2.";
1)
=BYTT.UT(A4; "1."; "2.";
2)

Beskrivelse (resultat)
Erstatter Salgs med Kostnads (Kostnadsdata)
Erstatter den første forekomsten av "1." med
"2." (2. kvartal 2008)
Erstatter den andre forekomsten av "1." med "2."
(2. kvartal 2011)

Vis alt

T
Se også
Returnerer teksten som verdi viser til.
Syntaks
T(verdi)
Verdi er den verdien du skal teste.
Kommentarer
Hvis verdi er eller refererer til tekst, returnerer T verdi. Hvis verdi ikke
refererer til tekst, returnerer T "" (tom tekst).
Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke funksjonen T i formler, fordi Excel
automatisk konverterer verdier når dette er nødvendig. Funksjonen er tatt
med for å sikre kompatibilitet med andre regnearkprogrammer.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.

4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.

1
2
3
4

A
Data
Nedbør
19
SANN
Formel
Beskrivelse (resultat)
=T(A2) Returnerer teksten fordi den første verdien er tekst (Nedbør)
=T(A3) Returnerer tom tekst fordi den andre verdien er et tall ()
=T(A4) Returnerer tom tekst fordi den tredje verdien er en logisk verdi ()

Vis alt

TEKST
Se også
Konverterer en verdi til tekst i et angitt
tallformat.
Syntaks
TEKST(verdi ; format)
Verdi er en numerisk verdi, en formel som gir en numerisk verdi som resultat
eller en referanse til en celle som inneholder en numerisk verdi.
Format er et tallformat i tekstform fra Format-boksen i kategorien Tall i
dialogboksen Formater celler.
Kommentarer
Format kan ikke inneholde et stjernetegn (*).
Når du formaterer en celle med et alternativ i kategorien Tall (kommandoen
Celler på Format-menyen), endres bare formatet, og ikke selve verdien.
Funksjonen TEKST konverterer en verdi til formatert tekst, og resultatet
kan ikke lenger beregnes som et tall.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Selger
Berg
Didriksen
Formel
1
2 =A2&" har solgt
3 "&TEKST(B2; "kr 0,00")&"
av enhet A."
=A3&" har solgt
"&TEKST(B3;"0 %")&" av
totalsalget."

B
Salg
2 800
40 %
Beskrivelse (resultat)
Kombinerer innholdet ovenfor til en setning
(Berg har solgt kr 2 800,00 av enhet A.)
Kombinerer innholdet ovenfor til en setning
(Didriksen har solgt 40 % av totalsalget.)

Vis alt

TRIMME
Se også
Fjerner alle mellomrom fra tekst, bortsett
fra enkle mellomrom mellom ord. Bruk
TRIMME når du vil fjerne mellomrom fra
tekst som har ulikt antall mellomrom
mellom ord, for eksempel i tekst fra et
annet program.
Syntaks
TRIMME(tekst)
Tekst er teksten som du vil fjerne mellomrom fra.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg

Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
Formel
1 =TRIMME("
2 Inntekter første
kvartal ")

B
Beskrivelse (resultat)
Fjerner foranstilte og etterfølgende mellomrom fra
teksten i formelen (Inntekter første kvartal)

Vis alt

STORE
Se også
Konverterer tekst til store bokstaver.
Syntaks
STORE(tekst)
Tekst er teksten du vil konvertere til store bokstaver. Tekst kan være en
referanse eller tekststreng.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A

Data
total
1 Avkastning
2
Formel
Beskrivelse (resultat)
3 =STORE(A2) Returnerer den første strengen i store bokstaver (TOTAL)
Returnerer den andre strengen i store bokstaver
=STORE(A3)
(AVKASTNING)

Vis alt

VERDI
Se også
Konverterer tekst til et tall.
Syntaks
VERDI(tekst)
Tekst er tekst i anførselstegn eller en referanse til en celle som inneholder
teksten du vil konvertere.
Kommentarer
Tekst kan angis i alle tall-, dato- og tidsformatene som Microsoft Excel
gjenkjenner. Hvis tekst ikke er i noen av disse formatene, returnerer VERDI
feilverdien #VERDI!.
Du trenger vanligvis ikke bruke funksjonen VERDI i formler, fordi Excel
automatisk konverterer tekst til tall der dette er nødvendig. Denne
funksjonen er tatt med for å sikre kompatibilitet med andre
regnearkprogrammer.
Eksempel
Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.
Hvordan?
1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.
2. Velg eksemplet i hjelpeemnet. Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

Velge et eksempel fra Hjelp
3. Trykk CTRL+C.
4. I regnearket merker du celle A1, og trykker CTRL+V.
5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som
returnerer resultatene, trykker du CTRL+` (grav aksent), eller velg
Formelrevisjon på Verktøy-menyen, og velger deretter
Formelrevisjonsmodus.
A
B
Formel
Beskrivelse (resultat)
1
=VERDI("kr 1 000") Returnerer tallet for strengen (1000)
2
=VERDI("16:48:00")- Serienummeret som tilsvarer 4 timer og 48 minutter,
3
VERDI("12:00:00") som er "16:48:00"-"12:00:00" (0,2 eller 4:48)
Obs! Hvis du vil vise tallet som et klokkeslett, merker du cellen og velger
Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter Klokkeslett
fra Format-boksen.

Vis alt

Smartflagg
Du kan spare tid ved å bruke smartflagg til å utføre handlinger i Microsoft Excel
som du vanligvis ville ha åpnet andre programmer for å utføre.
De purpurfargede trekantene i hjørnene i regnearkcellene indikerer
smartflaggene.

Smartflaggindikatorer
Økonomisk symbol Når du har skrevet inn et amerikansk aksjesymbol i en
regnearkcelle i Excel, for eksempel MSFT, kan du bruke smartflaggalternativene
til å få øyeblikkelig tilgang til publisert webinformasjon om en virksomhet, uten
å måtte åpne et eget webleservindu for Internett.
Du kan for eksempel klikke et smartflagg og deretter velge handlingen Siste
nyheter på MSN MoneyCentral. En webside med nyheter og informasjon om
virksomheten du valgte, åpnes i leseren. Når du er ferdig, kan du lukke leseren
og forsette å arbeide i Excel.
Navn på person En annen handling du kan utføre, er å legge til navnet og
adressen til en person fra regnearket i en Office Outlook 2003-kontaktmappe
uten å måtte kopiere informasjonen i Excel, åpne Outlook og deretter lime inn
informasjonen i Outlook.
Du skriver i stedet inn et navn, klikker Handlinger for smartflagg
og velger deretter handlingen Legg til i Kontakter.
Dialogboksen Kontakt åpnes med navn og adresse angitt. Hvis du vil, kan du
fylle ut tilleggsinformasjon. Deretter fortsetter du å arbeide i Excel.
Måten smartflagg fungerer på
I Excel gjenkjennes enkelte typer data som blir merket med smartflagg. Hvilke
handlinger du kan utføre, avhenger av dataene som gjenkjennes og merkes med
et smartflagg.

Hvis du for eksempel nylig sendte e-post til Anne Didriksen, og du skriver inn
navnet i en celle i et Excel-regneark, gjenkjennes navnet og gis et smartflagg
med handlinger du kan utføre, inkludert Send e-post, Planlegg et møte, Åpne
kontakt eller Legg til i Kontakter.
Smartflaggindikatorene vises i cellen i regnearket etter hvert som du skriver. Det
kan også hende de vises når du åpner et dokument som er lagret tidligere.
Obs! Smartflagg er som standard deaktivert i Excel.
Hvordan bruke smartflagg
Når Excel gjenkjenner forskjellige typer data, merkes dataene med en
smartflaggindikator, en purpurfarget trekant i en regnearkcelle. Hvis du vil finne
ut hvilke handlinger du kan utføre med et smartflagg, flytter du
innsettingspunktet over teksten med en smartflaggindikator til Handlinger for
smartflagg vises, og deretter klikker du pilen ved siden av knappen for å vise
en handlingsmeny.

Smartflaggindikator
Knappen Handlinger for smartflagg
Hvis du lagrer et Excel-dokument som inneholder smartflagg, som en webside,
kan enkelte oppgaver utføres på weben ved hjelp av Microsoft Internet Explorer
5 eller senere. Du kan også bruke smartflagg i e-postmeldingene i Outlook og i
Microsoft Word.
Hvordan få flere smartflagg
Du kan velge Flere smartflagg (velg Alternativer for Autokorrektur på
Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien Smartflagg) hvis du vil gå til
webområder for å finne nye smartflagg og handlinger.

Det kan hende du kan finne flere smartflagg opprettet av Microsoft, tredjeparts
selskaper eller IT-spesialister, som kan lage smartflagg og tilhørende handlinger
for de bestemte produktene eller tjenestene du arbeider med. Hvis du for
eksempel arbeider i en salgsavdeling, kan du kanskje klikke et "produktnavn"smartflagg i dokumentet som inneholder handlinger som å "kontrollere mengde"
i aksjekurs eller pris.
Obs! Smartflaggtypene som kommer med Excel, varierer etter hvilket språket
som er aktivert.

Andre knapper som kanskje vises i regnearket
Av og til kan det hende andre knapper vises når du arbeider i arbeidsboken.
Knappen Alternativer for Autokorrektur
Knappen Alternativer for Autokorrektur
vises først som en liten, blå boks
når du hviler musepekeren nær tekst som har blitt rettet automatisk, og endres til
et knappe-ikon når du peker på teksten.
Hvis det er tilfeller der du ikke vil at tekst skal rettes, kan du angre en retting
eller slå av eller på Alternativer for Autokorrektur ved å klikke knappen og gjøre
et valg.
Knappen Alternativer for innliming
Knappen Alternativer for innliming
vises rett nedenfor det innlimte utvalget
etter at du har limt inn tekst eller data. Når du klikker knappen, vises en liste som
lar deg bestemme hvordan informasjonen skal limes inn i regnearket.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket innhold du limer
inn, programmet du limer inn fra, og formatet på teksten der du limer inn
innholdet.
Knappen Autofyllalternativer
Knappen Autofyllalternativer
vises rett nedenfor det fylte
utvalget etter at du har fylt tekst eller data i et regneark. Når du klikker knappen,
vises en liste over alternativer for hvordan du kan fylle teksten eller dataene.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket innhold du fyller,
programmet du fyller fra, og formatet på teksten eller dataene du fyller.
Knappen Alternativer for feilkontroll
Knappen Spor feil
vises ved siden av cellen med en formelfeil, og en grønn
trekant vises øverst til venstre i cellen. Når du klikker pilen ved siden av Spor

feil

, vises en liste som inneholder alternativer for å kontrollere feil.
Knappen Alternativer for innsetting

Knappen Alternativer for innsetting
vises ved siden av innsatte celler, rader
eller kolonner. Når du klikker pilen ved siden av Alternativer for innsetting ,
vises en liste over formateringsalternativer.

Vis alt

Trekantindikatorer i celler
Trekanter i hjørnene i celler i Microsoft Excel angir formelfeil, kommentarer
eller alternativer for smartflagg.

En grønn trekant i det øverste venstre hjørnet i en celle angir at det er en feil i
formelen i cellen. Hvis du merker cellen, vises Spor feil . Klikk pilen ved
siden av knappen for å få en liste over alternativer.
Obs! Du kan endre fargen på trekantindikatoren for feilkontroll ved å velge
Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter velge kategorien Feilkontroll.

En rød trekant i det øverste høyre hjørnet av en celle angir at det er en
kommentar i cellen. Hvis du hviler musemarkøren over trekanten, kan du se
teksten i kommentaren.

Et lilla trekant nederst til høyre i en celle angir at det er et smartflagg. Hvis du
hviler musemarkøren over trekanten, vises Handlinger for smartflagg
. Klikk pilen ved siden av knappen for å få en liste over
alternativer for smartflagg.

Vis alt

Endre smartflaggalternativer
Aktivere eller deaktivere smartflagg
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og velg
deretter kategorien Smartflagg.
2. Merk av eller fjern merket for Merk data med smartflagg.
Endre smartflaggindikatorer
Du kan enten vise knappen Handlinger for smartflagg eller både knappen og
den purpurfargede trekanten.
1. Velg Alternativer for Autokorrektkur på Verktøy-menyen, og velg
deretter kategorien Smartflagg.
2. Velg Bare knapp eller Indikator og knapp fra listen Vis smartflagg som.
Kontrollere om en arbeidsbok inneholder nye smartflagg
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og velg
deretter kategorien Smartflagg.
2. Merk av for Merk data med smartflagg.
3. Velg Kontroller arbeidsbok for å finne alle smartflaggene i arbeidsboken.
Skjule smartflagg
Du kan skjule smartflaggene fra visning i en arbeidsbok.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og velg
deretter kategorien Smartflagg.
2. Velg Ingen fra listen Vis smartflagg som.
Lagre eller fjerne smartflagg
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og velg
deretter kategorien Smartflagg.

2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil lagre alle smartflagg, merker du av for Bygg inn
smartflagg i denne arbeidsboken.
Hvis du vil fjerne alle smartflagg, fjerner du merket for Merk data
med smartflagg og Bygg inn smartflagg i denne arbeidsboken.
3. Lukk og åpne arbeidsboken på nytt

Vis alt

Kontrollere om det finnes nye
smartflagg og handlinger
Ytterligere smartflagg og handlinger kan utvikles av Microsoft eller tredje parts
selskaper.
Du kan også finne smartflagg og handlinger opprettet av fagfolk innenfor
informasjonsteknologi for de bestemte produktene eller tjenestene du arbeider
med.

Kontrollere om det finnes nye smartflagg
1. Velg Alternativer for autokorrektur på Verktøy-menyen, og velg deretter
kategorien Smartflagg.
2. Velg Flere smartflagg.
En webside som viser en oversikt over smartflagg og handlinger, vises i
webleseren.

Vis alt

Hente aksjekurser
1. Kontroller at smartflagg er aktivert.
Hvordan?
1. Velg Autokorrektur-alternativene på Verktøy-menyen.
2. Velg kategorien Smartflagg, og merk deretter av for Merk data med
smartflagg.
2. Skriv inn et kjent norsk økonomisk symbol (for eksempel MSFT) i en celle.
Skriv inn symbolet med store bokstaver.
3. Klikk utenfor cellen.
4. Flytt markøren over den lilla trekanten i cellen nederst til høyre, og klikk
deretter pilen ved siden av Handlinger for smartflagg
å se en liste over alternativer.
5. Velg Sett inn aksjekurs som kan oppdateres.
6. I dialogboksen Sett inn aksjekurs velger du om du vil sette inn
aksjekursen i et nytt regneark eller i et bestemt område i gjeldende
regneark.
Dataene som returneres, kan ta mye plass i regnearket.
Obs! Du kan også bruke et tillegg til å sette inn en funksjon som henter
aksjekurser og aksjedata. Hvis du vil ha mer informasjon, se webområdet for
Microsoft Office.

for

Vis alt

Fjerne smartflagg
Fjerne et enkelt smartflagg fra en celle
1. Flytt innsettingspunktet over cellen til Handlinger for smartflagg
vises.
2. Klikk pilen ved siden av Handlinger for smartflagg
velg deretter Fjern dette smartflagget.

, og

Fjerne bestemte smartflagg
Denne fremgangsmåten fjerner noen smartflagg, men lar funksjonen være på.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. Under Gjenkjennere fjerner du merkene for smartflaggene du vil fjerne.
3. Velg OK.
4. Du må lukke arbeidsboken og åpne den på nytt før endringene kan tre i
kraft.
Fjerne alle smartflagg
Denne fremgangsmåten fjerner alle smartflagg, også smartflagg som er merket
av gjenkjennere du ikke lengre har, og smartflagg som gjenkjennes i et
dokument som er åpnet på datamaskinen til en annen person. Du kan ikke angre
denne handlingen.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. Fjern merket for Merk data med smartflagg, og fjern merket for Bygg inn
smartflagg i denne arbeidsboken.
3. Du må lukke arbeidsboken og åpne den på nytt før endringene kan tre i
kraft.

Vis alt

Bruke smartflagg
Du kan bruke smartflagg til å utføre handlinger i Microsoft Excel som du
vanligvis bruker andre programmer til å utføre. Hvis du for eksempel skriver inn
et økonomisk symbol som MSFT i en celle, vil knappen Handlinger for
smartflagg vise en liste over smartflagghandlinger du kan utføre. Den lilla
trekanten i hjørnet av en regnearkcelle angir smartflagg.

Smartflaggindikatorer
Knappen Handlinger for smartflagg
1. Kontroller at smartflagg er aktivert.
Hvordan?
1. Velg alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen.
2. Velg kategorien Smartflagg, og merk deretter av for Merk data med
smartflagg.
2. Flytt innsettingspunktet over den lilla trekanten helt til Handlinger for
smartflagg
vises.
3. Klikk pilen ved siden av Handlinger for smartflagg
se handlingene du kan utføre, og velg deretter en handling.

for å

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
smartflagg
Jeg vil ikke bruke smartflagg i arbeidsbøkene.
Du kan deaktivere smartflagg.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. Fjern merket for Bygg inn smartflagg i denne arbeidsboken.
3. Lukk arbeidsboken og åpne den på nytt.
Du kan også skjule alle smartflagg i en arbeidsbok.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. I boksen Vis smartflagg som velger du Ingen.
Jeg har deaktivert smartflagg, men de vises allikevel i arbeidsbøkene mine.
Du har kanskje kopiert tekst som inneholder et smartflagg fra et annet dokument
i arbeidsboken, eller smartflagg kan ha blitt gjenkjent i et dokument som er åpnet
på datamaskinen til en annen person.
Slik sletter du smartflaggene:
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. Fjern merket for Bygg inn smartflagg i denne arbeidsboken.
3. Lukk arbeidsboken og åpne den på nytt.
Slik fjerner du individuelle smartflagg etter hvert som de vises:

1. Flytt innsettingspunktet over teksten helt til Handlinger for smartflagg
vises.
2. Klikk pilen ved siden av Handlinger for smartflagg
velg deretter Fjern dette smartflagget.

, og

Jeg vil gjerne bruke smartflagg, men jeg vil ikke ha lilla trekanter i
regnearket.
Du kan skjule de lilla trekantene og allikevel bruke funksjonen smartflagg.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. Velg Bare knapp på listen Vis smartflagg som.
3. Flytt innsettingspunktet over teksten som kan gjenkjennes som et
smartflagg, for eksempel et økonomisk symbol.
4. Klikk pilen ved siden av Handlinger for smartflagg
kan velge en handling selv om den lilla trekanten ikke vises.

. Du

Størrelsen på arbeidsbokfilen er større når jeg bruker smartflagg i
arbeidsboken.
Smartflagg øker filstørrelsen. Når størrelsen er et problem, kan du deaktivere
alternativet for å innebygge og lagre smartflagg.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter
kategorien Smartflagg.
2. Fjern merket for Bygg inn smartflagg i denne arbeidsboken.

Smartflagg er ikke tilgjengelige
Jeg ser ingen smartflagg i arbeidsbøkene.
1. Velg Alternativer for Autokorrektur på Verktøy-menyen, og deretter

kategorien Smartflagg.
2. Merk av for Merk data med smartflagg.
3. På listen Vis smartflagg som må du kontrollere at enten Indikator og
knapp eller Bare knapp er merket.
Jeg kan ikke se smartflagg når jeg skriver navnet til en person.
Navn blir bare gjenkjent som smartflagg hvis du nylig har sendt en epostmelding til personen.

Lagre smartflagg
Noen smartflagg går tapt når jeg lagrer regnearket som en webside.
Smartflagg kan bare vises ved hjelp av Microsoft Internet Explorer 5 eller
nyere.
Smartflagg blir ikke lagret hvis brukeren velger å publisere til en webside i
stedet for å lagre arbeidsboken som en webside.

XML-tilordninger
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
Når du legger til et XML-skjema i arbeidsboken, opprettes et objekt som kalles
XML-tilordning. XML-tilordninger brukes til å opprette tilordnede områder og
administrere forholdet mellom tilordnede områder og elementer i XMLskjemaet. Disse tilordningene brukes i tillegg til å relatere innholdet i et tilordnet
område til elementer i skjemaet når du importerer eller eksporter XML-data.
En arbeidsbok kan inneholde mange XML-tilordninger. Hver XML-tilordning er
en selvstendig enhet, selv om flere tilordninger refererer til det samme skjemaet.
En XML-tilordning må inneholde et rotelement. Hvis du legger til et skjema som
definerer mer enn ett rotelement, vil du bli bedt om å velge rotelementet som du
kan bruke for den nye XML-tilordningen.

Legge til en XML-tilordning i en
arbeidsbok
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
1. Velg XML på Data-menyen og klikk deretter XML-kilde.
Oppgaveruten for XML-kilde åpnes.
2. Klikk XML-tilordninger.
3. Velg Legg til.
4. Velg stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder filen du vil
åpne, i listen Søk i.
5. Velg filen og velg deretter Åpne.
6. Klikk OK for å lukke XML-tilordninger-dialogboksen.
XML-tilordningen vises i oppgavruten for XML-kilde.

Endre XML-utvidelsespakken som er
tilknyttet et smart dokument
1. Velg XML på Data-menyen og klikk deretter XML-utvidelsespakker.
2. Gjør ett av følgende:
Klikk Fjern hvis du vil fjerne navnet til XML-utvidelsespakker og
egenskaper for URL-adresse fra dokumentet. XML-utvidelsespakken
er fremdeles tilgjengelig i listen Tilgjengelige XMLutvidelsespakker.
Hvis du vil erstatte den gjeldende XML-utvidelsespakken med den nye
XML-utvidelsespakken klikker du en annen XML-utvidelsespakke, og
deretter klikker du listen Legg ved i Tilgjengelige XMLutvidelsespakker.
XML-utvidelsespakker kan angis til å oppdateres regelmessig og
automatisk. Hvis du vil se på oppdateringer utenom intervallene,
klikker du Oppdater. Hvis en oppdatert XML-utvidelsespakke er
tilgjengelig, lastes de nye komponentene ned.

Vis alt

Importere et XML-dokument inn i en
eksisterende tilordning
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
1. Merk en celle i et tilordnet område som du vil importere XML-data til.
2. Klikk Importer på Liste-verktøylinjen.
3. Klikk stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder XMLdatafilen du vil importere, i Søk i-listen.
4. Finn og åpne mappen som filen ligger i, i mappelisten.
5. Klikk filen og klikk deretter Importer.
Tips!
Som standard overskrives eksisterende data i et tilordnet område når du
importerer data. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil legge til nye data i
eksisterende data når du importerer data:
1. Merk en celle i det tilordnede området.
2. Klikk Egenskaper for XML-tilordning på Liste-verktøylinjen.
3. Klikk Legg nye data til eksisterende XML-lister og klikk deretter OK.

Vis alt

Åpne en XML-datafil
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
1. Klikk Fil og klikk deretter Åpne.
2. Velg stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder filen du vil
åpne, i listen Søk i.
3. Finn og åpne mappen som filen ligger i, i mappelisten.
4. Velg filen og velg deretter Åpne.
Åpne XML-dialogboksen vises.
5. Velg et av følgende alternativer og klikk deretter OK.
Som en XML-liste
En XML-liste opprettes i en ny arbeidsbok.
Innholdet i filen importeres inn i XML-listen. Hvis XML-datafilen ikke
viser til et skjema, brukes skjemaet fra XML-datafilen.
Som en skrivebeskyttet arbeidsbok
XML-datafilen åpnes som en skrivebeskyttet arbeidsbok. Strukturen på
filen flates ut.
Bruke oppgaveruten for XML-kilde
Skjemaet i XML-datafilen vises i oppgaveruten for XML-kilde. Du kan
deretter dra elementer fra skjemaet til regnearket hvis du vil tilordne de
elementene til regnearket.
Hvis du åpner en XML-datafil som ikke refererer til et skjema, brukes
skjemaet fra XML-datafilen.

Vis alt

Lagre eller eksportere XML-data
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
Det er mange metoder du kan bruke til å lagre eller eksportere innholdet i
regnearket til en XML-datafil. Velg den passende metoden.
Lagre innholdet i et tilordnet område i en XML-datafil.
1. Velg Lagre på Fil-menyen.
Dette trinnet sikrer at endringer som gjøres i arbeidsboken, ikke går tapt når
den lagres som en XML-datafil.
2.
3.
4.
5.
6.

På Fil-menyen klikker du Lagre som.
Skriv inn et navn for XML-datafilen i Filnavn-boksen.
Klikk XML-data i Filtype-listen.
Klikk Lagre.
Klikk Fortsett hvis du får et varsel om at lagring av filen som XML-data
kan føre til tap av funksjoner.
7. Klikk XML-tilordningen du vil bruke, og klikk deretter OK hvis Eksporter
XML-dialogboksen vises.
Eksporter XML-dialogboksen vises bare hvis du har lagt til mer enn en
XML-tilordning i arbeidsboken.
Obs! Den aktive arbeidsboken er nå XML-datafilen. Hvis du vil fortsette å
arbeide i den opprinnelige arbeidsboken, bør du lukke XML-datafilen og åpne
den opprinnelige arbeidsboken på nytt.
Eksporter innholdet i et tilordnet område til en XML-datafil.
1. Klikk Eksporter på verktøylinjen Liste.
2. Klikk XML-tilordningen du vil bruke, og klikk deretter OK hvis Eksporter
XML-dialogboksen vises.

Eksporter XML-dialogboksen vises bare hvis du har lagt til mer enn en
XML-tilordning i arbeidsboken.
3. Skriv inn et navn for XML-datafilen i Filnavn-boksen.
4. Klikk Eksporter.
Lagre innholdet i arbeidsboken i et XML-regnearkformat.
1.
2.
3.
4.

Klikk Lagre som på Fil-menyen.
Skriv inn et navn på filen i boksen Filnavn.
Klikk XML-regneark i Filtype-listen.
Klikk Lagre.

Eksportere XML-data
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
Dette emnet beskriver noen regler Microsoft Excel bruker hver gang du
eksporterer XML-data.

Validering
Excel validerer data mot XML-tilordningen når alternativet Valider data mot
skjema for import og eksport er valgt i dialogboksen Egenskaper for XMLtilordning.

Regler som brukes under eksport av XML-data
Følgende regler brukes under eksport av XML-data:
UTF-8-koding brukes til å skrive dataene.
Alle navneområder er definert i rotelementet.
Kommentarnoder beholdes ikke.
Tomme elementer opprettes ikke når tomme celler finnes for et valgfritt
element.
Tomme elementer opprettes når tomme celler finnes for et obligatorisk
element.
Excel overskriver eksisterende navneområdeprefikser. Standard
navneområde er tilordnet prefikset ns0. Etterfølgende navneområder
tilordnes ns1, ns2 til ns<tall>, der <tall> er antall navneområder som er
skrevet til XML-filen.

Vis alt

Oppgaveruten til XML-kilden
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.

Liste over XML-tilordninger som er lagt til i arbeidsboken.
Hierarkisk elementliste i XML-tilordningen.
Angi alternativer knyttet til bruken av oppgaveruten til XML-kilden.
Forhåndsvis data i oppgaveruten Når avmerket, vises eksempeldata i
elementlisten hvis du har importert XML-data tilknyttet XML-tilordning i
den gjeldende økten i Excel.
Skjul hjelpetekst i oppgaveruten Når avmerket, skjules hjelpetekst som
vises under elementlisten.
Flett elementer automatisk under tilordning Når avmerket, utvides
XML-lister automatisk når du drar et element til en celle ved siden av
XML-listen.

Mine data har overskrifter Når avmerket, kan eksisterende data brukes
som kolonneoverskrift når du tilordner gjentatte elementer til et regneark.
Skjul ramme på inaktive lister Når avmerket, vises ikke rammene på en
XML-liste når celler utenfor listen er merket.
Åpner XML-tilordninger-dialogboksen der du kan legge til, slette eller gi nytt
navn til XML-tilordninger.
Bekrefter om du kan eksportere XML-data gjennom den gjeldende XMLtilordningen.
Hvordan tilordne XML-elementer til regnearket
1. Hvis du vil tilordne et eller flere elementer til regnearket, merker du
elementene i oppgaveruten til XML-kilden. Hvis du vil merke elementer
som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du et element og deretter
holder nede CTRL og klikker hvert element.
2. Dra de merkede elementene til stedet i regnearket der du vil at de skal vises.
Hva betyr ikonene i elementlisten?
Ikon

Elementtype
Overordnet element
Nødvendig overordnet element
Gjentatt overordnet element
Nødvendig gjentatt overordnet element
Underordnet element
Nødvendig underordnet element
Gjentatt underordnet element
Nødvendig gjentatt underordnet element
Attributt
Nødvendig attributt
Enkelt innhold i en komplisert struktur

XML-databindinger
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
En XML-databinding opprettes når du gjør følgende:
Importerer innhold i en XML-datafil til en eksisterende XML-tilordning.
Bruker en datahentingstjeneste (UXDC-fil) til å koble til en datakilde.

Retningslinjer for XML-databinding
Du bør vite følgende om XML-databindinger:
En XML-tilordning kan bare ha én XML-databinding.
En XML-databinding er bundet til alle tilordningene som er opprettet fra én
XML-tilordning.

Oppdatere en XML-databinding
Klikk Oppdater
datakilden.

på listeverktøylinjen for å importere de siste dataene fra

Kontrollere oppdateringsvirkemåte
Dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning inneholder innstillinger som
gjelder for en XML-databinding. Klikk Egenskaper for XML-tilordning
på
listeverktøylinjen for å vise dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning.
Følgende innstillinger i dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning gjelder
for XML-databindinger:
Valider data mot skjema for import og eksport Dette alternativet angir om
Excel validerer data mot XML-tilordningen når du importerer eller eksporterer
data. Dette alternativet er deaktivert som standard.
Lagre datakildedefinisjon i arbeidsbok Hvis du fjerner merket for dette
alternativet, slettes XML-bindingen fra arbeidsboken, men dataene beholdes i
regnearket. Dette alternativet er aktivert som standard.
Overskriv eksisterende data med nye data Eksisterende data overskrives
med nylig returnerte data. Dette alternativet er aktivert som standard.
Legg nye data til eksisterende XML-lister Innholdet i datakilden legges til i
de eksisterende dataene i regnearket. Dette alternativet er deaktivert som
standard.

XML-lister
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
XML-lister har likt utseende og lik funksjonalitet som Excel-lister. En XMLliste er en Excel-liste som er tilordnet til et eller flere XML-elementer. Hver
kolonne i XML-listen representerer et XML-element.

Opprette en XML-liste
En XML-liste opprettes ved å utføre en av følgende handlinger:
Velge Som en XML-liste i Åpne XML-dialogboksen når du åpner en
XML-datafil.
Dra et eller flere gjentatte elementer fra oppgaveruten for XML-kilde til
regnearket.
Når du oppretter en XML-liste ved å åpne en XML-fil eller ved å dra gjentatte
XML-elementer til et tomt område i regnearket, brukes XML-elementnavn
automatisk som kolonneoverskrifter for listen. Du kan endre
kolonneoverskriftene til hvilken som helst annen overskrift. XMLelementnavnene brukes imidlertid alltid når du eksporterer data fra tilordningen.

Bruke formler i en XML-liste
Du kan bruke formler i kolonner som er tilordnet til XML-elementer med en
XSD-datatype (XML Schema Definition) som Excel tolker som et tall, dato eller
tid. Formler i en XML-liste fylles nedover kolonnen når nye rader legges til i
listen, akkurat som i en Excel-liste. Se Kundestøtte for XSD-datatype (XML
Schema Definition) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Excel støtter
XSD-datatyper.

Skjule rammen på en XML-liste
Som standard vises XML-lister med en ramme. Hvis du vil deaktivere rammen,
klikker du Liste på Data-menyen, og deretter klikker du Skjul ramme på
inaktive lister.
Obs! Denne innstillingen påvirker alle Excel-lister, XML-lister og celler med èn
tilordning i arbeidsboken. Du kan ikke skjule rammen på en bestemt XML-liste.

Begrensinger for oppsettet i XMLlister
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
Det opprettes en XML-liste når et gjentatt XML-element tilordnes til et
regneark. Med XML-lister kan du lettere importere, eksportere, sortere, filtrere
og skrive ut data basert på en XML-datakilde. XML-lister har imidlertid noen
begrensninger om hvordan de ordnes i regnearket.
XML-lister er basert på rader som betyr at de vokser fra overskriftsraden og
nedover. Du kan ikke legge til nye oppføringer over eksisterende rader. Du kan
heller ikke transponere en XML-liste slik at de nye oppføringene legges til til
høyre.

Tilordne XML-elementer til et
regneark
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
1. Velg XML og klikk deretter XML-kilde på Data-menyen hvis du vil åpne
oppgaveruten for XML-kilde.
2. Hvis du vil tilordne et eller flere elementer til regnearket, merker du
elementene i oppgaveruten til XML-kilden. Hvis du vil merke elementer
som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du et element og deretter
holder du nede CTRL og klikker hvert element.
3. Dra de merkede elementene til stedet i regnearket der du vil at de skal vises.

XML-skjemaopprettelser som ikke
støttes
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.
I Microsoft Office Excel 2003 kan du importere og eksportere XML-data
gjennom en rekke XML-skjemaopprettelser. Det er imidlertid noen XMLskjemaopprettelser som du ikke kan bruke i Excel. Følgende liste viser detaljer
om XML-skjemaopprettelser som ikke kan importeres til Excel :
<any> <any> Med disse elementene kan du inkludere elementer som ikke er
deklarert av skjemaet.
<anyAttribute> <anyAttribute> Med disse elementene kan du inkludere
attributter som ikke er deklarert av skjemaet.
Rekursive strukturer I Excel kan du ikke bruke rekursive strukturer som er
dypere enn ett nivå.
Abstrakte elementer Abstrakte elementer skal deklareres i skjemaet, men aldri
brukes som elementer. Abstrakte elementer er avhengig av at andre elementer
blir erstattet med det abstrakte elementet.
Erstatningsgrupper Med erstatningsgrupper kan et element bli byttet ut når
det refereres til et annet element. Et element angir at det er medlem av
erstatningsgruppen til et annet element via attributtet <substitutionGroup>.
Blandet innhold Blandet innhold forekommer når et element inneholder et
underordnet element og enkel tekst utenfor et underordnet element. Et vanlig
tilfelle er når formateringskoder (for eksempel koder for fet skrift) brukes til å
merke data i et element.

Funksjoner og begrensninger i XMLregnearkformatet
Når du lagrer et Microsoft Excel-regneark i XML-regnearkformat, beholdes
mange Excel-funksjoner, men ikke alle. Du finner mer informasjon i tabellen
nedenfor.
Excel-funksjon
Resultat under lagring som XML-regneark
1904-datosystem
Beholdes
Stjerne som angir
Beholdes
totaler for OLAP-data
Revisjonssporingspiler Beholdes ikke
Bakgrunnsoppdatering.
Hente data for hvert
Beholdes
element i et sidefelt,
hver for seg
Beregnede felt
Beholdes
Beregnede elementer Beholdes
Cellemerknad
Beholdes
Endringer for ExcelBeholdes
kildedata
Tegn- og
Beholdes
celleformatering
Diagram og andre
Beholdes ikke
grafikkobjekter
Diagramark, makroark,
Beholdes ikke
dialogark
Betinget formatering Beholdes
Egendefinerte
Beholdes
beregninger
Egendefinert
Beholdes
sorteringsrekkefølge
Egendefinerte

visninger
Tilpassede feilverdier
og tomme celleverdier
Datakonsolidering
Begrensinger og
meldinger for
datavalidering
Distribuert justering
Lag med tegnede
objekter
Eksterne dataområder
Grupperte elementer i
felt
Formater med innrykk
Tekst med innrykk
Etiketter i formler
Lister
Flere skrifter i en
enkelt celle
Tallformater
Frakoblet kubefil
Disposisjon
Sidefelt i rader eller
kolonner

Passordinnstillinger

Beholdes ikke
Beholdes
Referansene beholdes ikke.
Beholdes
Beholdes
Beholdes ikke
Beholdes
Beholdes
Beholdes
Beholdes
Beholdes
Listefunksjonaliteten går tapt, men dataene beholdes.
Beholdes
Beholdes
Beholdes
Beholdes ikke
Beholdes
Data i passordbeskyttede regneark og arbeidsbøker kan
ikke lagres. Hvis du vil publisere data som er beskyttet,
må du ikke bruke passord. Du kan imidlertid lagre et
databasepassord med en regnearkspørring. Brukere må
da angi passordet når XML-regnearket åpnes.
Beholdes
Beholdes
Beholdes

Mønsterfyll
Pivottabellrapporter
Presisjon som vist
Funksjoner for utskrift
Beholdes
og utskriftsformat
R1C1-referansestil
Beholdes

Referanser til data i
andre regneark
Rotert eller loddrett
tekst
Scenarier
Delt
arbeidsbokinformasjon
Delsummer
Delsummer vises over
elementgrupper
Thai-justering
Overgangsinnstillinger
for Lotuskompatibilitet
Brukerdefinerte
funksjonskategorier
Prosjekter i Visual
Basic for Applications
Webspørringer

Beholdes
Beholdes
Beholdes ikke
Beholdes ikke
Tall og beregninger beholdes. Funksjoner for Grupper
og disponer beholdes ikke.
Beholdes
Beholdes
Beholdes
Beholdes ikke
Beholdes ikke
Beholdes

Støtte for XSD-datatype (XML
Schema Definition)
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.

Hvordan Excel behandler XSD-datatyper under
import av XML-data
I tabellen nedenfor finner du en oversikt over visningsformatet som brukes når et
element med en bestemt XSD-datatype importeres til et Excel-regneark. Data
med XSD-format i kolonnen Formater som ikke støttes, importeres som
tekstverdier.
XSD-datatype
time

dato/klokkeslett

date
gYear
gDay
gMonth
gYearMonth
gMonthDay
anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID

Excelvisningsformat

Formater som ikke støttes

tt:mm:ssZ
Tt:mm:ss.f-f
åååå-mm-ddTtt:mm:ssZ
åååå-mm-ddTtt:mm:ss+/-tt:mm
d/m/åååå t:mm
åååå-mm-ddTtt:mm:ss.f-f
År utenfor området 1900 til 9999
åååå-mm-ddZ
Dato *14/3/2001 åååå-mm-dd+/-tt:mm
År utenfor området 1900 til 9999
Tall, ingen
åååå+/-tt:mm
desimaler
År utenfor området 1900 til 9999
Tall, ingen
desimaler
Egendefinert
åååå-mm+/-tt:mm
mmm-åå
År utenfor området 1900 til 9999
Egendefinert dmmm
tt:mm:ss

IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token
boolean
decimal
float
double

Tekst

Boolsk verdi

Generelt

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger Generelt
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Innledende og etterfølgende nuller
droppes.
‘-’ og ‘+’ godtas, selv om bare negative
tegn vises.
Excel lagrer og beregner med 15 siffers
nøyaktighet.

Hvordan Excel-visningsformater er tilordnet til XSDdatatyper under eksport av XML-data
Når du eksporterer XML-data, samsvarer de eksporterte dataene med dataene
som vises i regnearket, i følgende tilfeller:
Excel-visningsformatet er Tekst.
Du har ikke endret visningsformatet for dataene
Hvis du endrer visningsformatet for en celle med numeriske data, datodata eller
klokkeslettdata, eksporteres cellens underliggende verdi. Du bruker for eksempel
et Prosent-visningsformat i en celle, som gir resultatet 51,50 %. Cellens verdi
eksporteres som 0,515.

Vis alt

Smarte dokumenter
Smarte dokumenter er dokumenter som er programmert til å gi deg hjelp når du
bruker dem. Flere typer dokumenter, for eksempel skjemaer og maler, fungerer
bra som smarte dokumenter.
Flere typer arbeidsbøker, for eksempel skjemaer og maler, fungerer bra som
smarte dokumenter. Smarte dokumenter fungerer spesielt bra for arbeidsbøker
som er del av en prosess. Det kan for eksempel hende at selskapet har en prosess
der de fyller ut skjemaer for årlig ansattutgifter ved å bruke en mal i Microsoft
Office Excel 2003. Hvis denne malen gjøres om til et smart dokument, kan det
kobles til en database som automatisk fyller ut noe av den nødvendige
informasjonen, for eksempel navn, ansattnummer og så videre. Når du fullfører
utgiftsrapporten, vises en knapp i det smarte dokumentet slik at det kan sendes til
neste trinn i prosessen. Det smarte dokumentet vet hvem den overordnede i
selskapet er og kan automatisk rutes til den personen. Det smarte dokumentet vet
hvor det befinner seg i utgiftsgjennomgangsprosessen og hva som bør skje
videre.
Med smarte dokumenter kan du bruke eksisterende innhold på nytt. Advokater
kan for eksempel bruke eksisterende standardtekst når de skriver kontrakter, og
journalister kan sette inn linjer for forfatternavn og annen vanlig brukt tekst.
Smarte dokumenter kan gjøre det lettere å dele informasjon. De kan samvirke
med en rekke databaser og bruke Microsoft BizTalk Server for å spore
arbeidsflyt. De kan til og med samvirke med andre Microsoft Officeprogrammer. Du kan for eksempel bruke smarte dokumenter til å sende epostmeldinger gjennom Microsoft Outlook uten å forlate dokumentet eller starte
Outlook.
Du kan konvertere Excel-arbeidsbøkene til smarte dokumenter ved å legge ved
XML-utvidelsespakker i dem. En XML-utvidelsespakke inneholder flere
komponenter, inkludert XML-filer (Extensible Markup Language) og et manifest
som refererer til de komponentene. Når du åpner et dokument som er lagt ved i
en utvidelsespakke, åpner Excel også oppgaveruten Dokumenthandlinger.
Ruten kan inneholde verktøy for å fullføre oppgaver og hjelp til å bruke det
smarte dokumentet. Spesialfunksjonene som et smart dokument inneholder,

avhenger av utvikleren eller IT-personen som oppretter dokumentet.
Hvis du ikke har utviklings- eller IT-ressurser, kan du laste ned smarte
dokumenter som er opprettet av tredjeparter. Hvis du er utvikler og vil vite mer
om hvordan du oppretter smarte dokumenter, se Smart Document Software
Development Kit på webområdet for Microsoft Developer Network (MSDN).
Obs! Når du første gang prøver å bruke smarte dokumenter, kan det hende det
vises en feilmelding om at du må installere kjøretidskomponenter for vanlige
språk, eller du må bruke en annen versjon av komponentene. Hvis du får en slik
feilmelding, kontakter du systemadministratoren.

Vis alt

Legge til eller slette et smart
dokument i en XML-utvidelsespakke
Hvis du vil legge til en XML-utvidelsespakke i et smart dokument, må du ha en
XML-utvidelsespakke tilgjengelig. Kontakt IT-ansvarlig for plasseringen til
løsningen for smarte dokumenter.
Legge til og legge ved en løsning for smarte dokumenter
Når du legger til en løsning for smarte dokumenter, vises den i listen over
tilgjengelige løsninger når du åpner et nytt smart dokument. Hvis du vil bruke en
løsning, må du legge den ved i dokumentet.
1. Velg XML på Data-menyen og klikk deretter XML-utvidelsespakker.
2. Klikk Legg til.
3. Finn plasseringen til manifest for løsningen du vil legge til, i dialogboksen
Installer XML-utvidelsespakke.
4. Klikk Åpne.
5. Klikk løsningen du vil legge til i dokumentet, i listen Tilgjengelige XMLutvidelsespakker.
6. Klikk Legg ved.
Slette en løsning for smarte dokumenter
1. Velg XML på Data-menyen og klikk deretter XML-utvidelsespakker.
2. Klikk løsningen du vil slette, i listen Tilgjengelige XMLutvidelsespakker.
3. Klikk Slett.
Obs! Når du sletter en løsning for smarte dokumenter, fjernes
registerinformasjonen for den løsningen. Dette avinstallerer ikke filer som er
installert på datamaskinen ved XML-utvidelsespakken, fordi det kan hende at
filen brukes av et annet smart dokument.

Vis alt

Om beskyttelse av regneark og
arbeidsbøker
I Microsoft Excel finnes det flere lag beskyttelse for å begrense hvem som får
tilgang til og kan endre dine Excel-data.
Obs! Funksjonene i Microsoft Excel som handler om å skjule data og beskytte
regneark og arbeidsbøker med passord, er ikke ment å skulle være metoder for å
sikre data eller beskytte konfidensiell informasjon i Excel. Du kan bruke disse
funksjonene til å presentere informasjon tydeligere ved å skjule data eller
formler som kan forvirre brukerne. Disse funksjonene hindrer andre brukere i å
gjøre tilfeldige endringer i dataene. Data som er skjulte eller låste i en
arbeidsbok, krypteres ikke. Hvis brukere får nok tid, kan de hente og endre alle
dataene i en arbeidsbok, så lenge de har tilgang til den. Hvis du vil hindre at data
endres og du vil beskytte konfidensiell informasjon, begrenser du tilgangen til
Excel-filer som inneholder slik informasjon, ved å lagre dem på steder som bare
er tilgjengelige for autoriserte brukere.
Regnearkbeskyttelse Du kan beskytte elementer i et regneark, for eksempel
celler som inneholder formler, mot all brukertilgang, eller du kan gi enkelte
brukere tilgang til områder du angir.
Beskyttelse på arbeidsboknivå Du kan beskytte arbeidsbokelementer, og du
kan beskytte en arbeidsbokfil mot innsyn og endringer. Hvis en arbeidsbok er
delt, kan du beskytte den slik at delingen ikke kan oppheves og hindre at
endringsloggen slettes.
Beskytte regnearkelementer
Beskytte elementer mot alle brukere
Du kan hindre brukere i å sette inn,
slette og formatere rader og kolonner, endre innholdet i låste celler og flytte
markøren til låste eller ulåste celler.
Alle celler i et regneark er låst, som standard. Før du beskytter et regneark, kan
du låse opp celler du vil at brukerne skal legge inn og endre data i, på to måter.
Hvis du vil låse opp cellene for alle brukerne, kan du gå til kategorien

Beskyttelse i dialogboksen Formater celler. Hvis du vil låse opp celler for
bestemte brukere, kan du bruke dialogboksen Tillat brukere å endre
områdene. Alle områder du angir i dialogboksen og ikke tilordner et passord, er
låst opp for alle brukere. Cellene som er ulåst, blir først beskyttet når du
beskytter regnearket.
Andre regnearkfunksjoner og elementer du kan begrense tilgangen til,
innbefatter hyperkoblinger, sortering, Autofilter, pivottabellrapporter, grafiske
objekter og scenarier. Beskyttelsen gjelder alle brukere og hele regnearket, ikke
enkeltbrukere eller dataområder.
I diagramark kan du beskytte innholdet av diagrammet mot endringer, og du kan
beskytte alle grafiske objekter på arket, for eksempel tekstbokser, mot å bli
endret eller slettet. Et beskyttet diagramark blir likevel oppdatert når
diagrammets kildedata endres.
Gi bestemte brukere tilgang til beskyttede områder Hvis du bruker
operativsystemet Windows 2000, kan du la bestemte brukere endre eller redigere
bestemte celler eller områder. Brukere som får tilgang, kan redigere celler selv
om de er låst. Tilgangsbegrensningene blir først aktivert når du beskytter
regnearket.
Brukerne du angir i dialogboksen Områdetillatelser, kan automatisk redigere
området uten å angi passord. Andre brukere blir bedt om å angi passord før de
kan redigere området. Hvis en celle tilhører mer enn ett område, kan brukere
som har lov til å redigere alle områdene, redigere cellen. Hvis en bruker forsøker
å redigere flere celler samtidig, men bare har tillatelse til å redigere noen av dem,
blir brukeren bedt om å merke og redigere cellene en for en.
Beskytte arbeidsbokelementer og -filer
Beskytte arbeidsbokelementer Du kan hindre brukere i å legge til eller
slette regneark, og i å vise skjulte regneark. Du kan også hindre brukere i å endre
størrelsen og plasseringen på vinduer du bruker til å vise en arbeidsbok. Slik
beskyttelse gjelder hele arbeidsboken.
Hvis du vil skjule en hel arbeidsbok slik at brukere ikke kan se den, men kan få
tilgang til innhold som makroer, bruker du Skjul-kommandoen på Vindumenyen, og deretter lagrer du den skjulte arbeidsboken.

Beskytte en delt arbeidsbok Du kan beskytte en delt arbeidsbok, slik at
andre brukere ikke kan oppheve delingen eller slette endringsloggen. Hvis du vil
kreve passord for å oppheve denne typen beskyttelse, må du aktivere
beskyttelsen før du deler arbeidsboken. Når du aktiverer beskyttelsen, blir
delingen automatisk slått på. Hvis du fjerner beskyttelsen fra disse funksjonene,
blir delingen slått av og hele endringsloggen slettet.
Du kan også beskytte delingen og endringsloggen uten passord. Du kan bruke
denne beskyttelsen når en arbeidsbok allerede er delt, da vil ikke delingen bli
slått av eller endringsloggen slettes når du opphever beskyttelsen.
Beskytte en arbeidsbokfil mot visning og redigering
Du kan hjelpe til å
begrense hvem som kan åpne og bruke data i en arbeidsbokfil ved å kreve et
passord for å vise eller lagre endringer i filen. Du kan angi to forskjellige
passord, ett som brukerne må legge inn for å åpne og vise filen, og et annet som
brukerne må oppgi før de kan redigere og lagre endringene i filen. Disse
passordene gjelder arbeidsbokfilen og er uavhengige av beskyttelsen du får i
dialogboksen Beskytt arbeidsbok.

Vis alt

Endre beskyttelse eller passord
Endre beskyttelsen eller passordet for et regneark
1. Bytt til det beskyttede regnearket.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn gjeldende passord, og deretter
velger du OK.
4. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt ark.
5. I listen Gi alle brukere av dette regnearket lov til å gjør du alle endringer
du vil i elementene som brukere vil kunne endre.
6. Skriv inn passordet i boksen Passord for å oppheve arkbeskyttelse.
7. Velg OK, og skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt om det.
Endre passordet for et område
1. Bytt til det beskyttede regnearket.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet for regnearket, og
deretter velger du OK.
4. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Tillat brukere å
endre områdene.
5. Velg området du vil endre passordet for, fra listen Områder som kan låses
opp ved hjelp av passord når regnearket er beskyttet.
6. Velg Endre, og velg deretter Passord.
7. Skriv inn det nye passordet for området i boksen Nytt passord.
8. Skriv inn det samme passordet i boksen Bekreft nytt passord, og velg
deretter OK to ganger.
9. Velg Beskytt ark.
10. Skriv inn passordet for regnearket i boksen Passord for å oppheve
arkbeskyttelse.
11. Velg OK, og skriv deretter inn passordet for regnearket på nytt for å
bekrefte det.

Endre brukere og hvilke celler de kan redigere
1. Åpne arbeidsboken, og bytt til det beskyttede regnearket.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet for regnearket, og
deretter velger du OK.
4. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Tillat brukere å
endre områdene.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre hvilke brukere som kan redigere et område
1. Velg området du vil endre brukere for, fra listen Områder som kan
låses opp ved hjelp av passord når regnearket er beskyttet.
2. Velg Endre, og velg deretter Tillatelser.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil blokkere en bruker midlertidig fra å redigere området,
velger du brukeren fra listen Navn, og deretter merker du av for
Nekt for brukeren.
Hvis du vil oppheve blokkeringen av en bruker, velger du
brukeren fra listen Navn, og deretter merker du av for Tillat for
brukeren.
Hvis du vil fjerne en bruker permanent, velger du brukeren fra
listen Navn, og deretter velger du Fjern.
Hvis du vil legge til en ny bruker, velger du Legg til, finner og
velger den nye brukeren, velger Legg til og deretter OK.
4. Velg OK, og hvis du blir spurt om å avslå brukere, velger du Ja, og
deretter velger du OK på nytt.
Endre hvilke celler som tas med i et område
1. Velg området der du vil endre cellene som er tatt med, fra listen
Områder som kan låses opp ved hjelp av passord når regnearket
er beskyttet.
2. Velg Endre.
3. Skriv inn eller velg det nye området i boksen Refererer til celler, og
velg deretter OK.

Fjerne beskyttelse for et område

6.
7.
8.
9.

1. Velg området du vil slette, fra listen Områder som kan låses opp ved
hjelp av passord når regnearket er beskyttet .
2. Velg Slett.
Når du er ferdig med å gjøre endringer i dialogboksen Tillat brukere å
endre områdene, velger du OK.
Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt ark.
Skriv inn passordet for regnearket i boksen Passord for å oppheve
arkbeskyttelse.
Velg OK, og skriv deretter inn passordet for regnearket på nytt for å
bekrefte det.
Endre beskyttelsen eller passordet for en arbeidsbok

1. Åpne den beskyttede arbeidsboken.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arbeidsbokbeskyttelse.
3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn gjeldende passord, og deretter
velger du OK.
4. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt
arbeidsbok.
5. Hvis du vil endre beskyttelsen, merker du av for Struktur og/eller
Vinduer.
6. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil beholde det samme passordet, skriver du det inn i boksen
Passord.
Hvis du vil endre passordet, skriver du inn et nytt passord i stedet.
7. Velg OK, og skriv inn passordet på nytt for å bekrefte det, hvis du blir bedt
om det.
Endre passordet for å vise og redigere en arbeidsbokfil
1.
2.
3.
4.

Åpne arbeidsboken.
Velg Lagre som på Fil-menyen.
Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.
Dobbeltklikk stjernene i boksene Passord for åpning eller Passord for
endring.

5. Skriv inn det nye passordet, og velg deretter OK.
6. Skriv inn det nye passordet på nytt når du blir bedt om det, og velg deretter
OK.
7. Velg Lagre.
8. Hvis du blir bedt om det, velger du Ja for å erstatte den eksisterende
arbeidsboken.
Merknader
Hvis du har beskyttet en delt arbeidsbok med et passord, kan du ikke endre
passordet uten at du opphever delingen av arbeidsboken, noe som sletter
endringsloggen.
Bruk avanserte passord som kombinerer små og store bokstaver, tall og
symboler. Enkle passord har ikke slike kombinasjoner. Avansert passord:
Y6dh!et5. Enkelt passord: House27. Bruk et avansert passord du husker,
slik at du ikke trenger skrive det ned.

Vis alt

Elementer du kan beskytte i regneark
og arbeidsbøker
Regneark og diagramark
Når du beskytter et diagramark eller regneark, kan du beskytte eller oppheve
beskyttelsen av enkeltelementer i arket, i dialogboksen Beskytt regneark
(Beskyttelse-menyen, Verktøy-kommandoen) ved å merke av for eller fjerne
merket for hvert element.
Regnearkelementer
Beskytt regneark og innholdet i låste celler
forhindrer det brukere fra å gjøre følgende:

Når dette alternativet er merket,

Foreta endringer i celler du ikke låste opp før du beskyttet regnearket, med
mindre du har gitt en bestemt bruker tillatelse til å redigere cellene i
dialogboksen La brukere endre områdene.
Vise rader eller kolonner som ble skjult før regnearket ble beskyttet.
Vise formlene for cellene du skjulte dem for før du beskyttet regnearket.
Velg låste celler Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å flytte pekeren
til celler der Låst er merket, i kategorien Beskyttelse i dialogboksen Formater
celler.
Velg ulåste celler Når merket et fjernet, forhindres brukere fra å flytte
pekeren til celler der Låst ikke er merket, i kategorien Beskyttelse i
dialogboksen Formater celler. Når det er tillatt for brukere å velge ulåste celler,
kan de trykke TAB-tasten for å flytte mellom de ulåste cellene i et beskyttet
regneark.
Formater celler Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å endre noen av
alternativene i dialogboksene Formater celler eller Betinget formatering. Hvis
du brukte betingede formater før du beskyttet regnearket, vil formateringen

fortsette å endres når en bruker angir en verdi som oppfyller en annen betingelse.
Formater kolonner Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å bruke
kommandoene på undermenyen Kolonne på Format-menyen, også å endre
kolonnebredde eller skjule kolonner.
Formater rader Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å bruke
kommandoene på undermenyen Rad på Format-menyen, også å endre radhøyde
eller skjule rader.
Sett inn kolonner
kolonner.
Sett inn rader

Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å sette inn
Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å sette inn rader.

Sett inn hyperkoblinger Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å sette
inn nye hyperkoblinger, selv i ulåste celler.
Slett kolonner Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å slette kolonner.
Legg merke til at hvis Slett kolonner er beskyttet og Sett inn kolonner ikke er
beskyttet, kan brukere sette inn kolonner de ikke kan slette.
Slett rader Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å slette rader. Legg
merke til at hvis Slett rader er beskyttet og Sett inn rader ikke er beskyttet, kan
brukere sette inn rader de ikke kan slette.
Sorter Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å bruke Sorterkommandoene på Data-menyen, eller Sorter-knappene på
standardverktøylinjen. Brukere kan ikke sortere områder som inneholder låste
celler i beskyttede regneark, til tross for denne innstillingen.
Bruk Autofilter Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å bruke
rullegardinpilene til å endre filteret i et autofiltrert område. Brukere kan ikke
opprette eller fjerne autofiltrerte områder i beskyttede regneark, til tross for
denne innstillingen.
Bruk pivottabellrapporter Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å
formatere, endre oppsettet, oppdatere og eller på andre måter endre
pivottabellrapporter eller opprette nye rapporter.

Rediger objekter
følgende:

Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å gjøre

Gjøre endringer i grafiske objekter, for eksempel datakart, innebygde
diagrammer, figurer, tekstbokser og kontroller, som du ikke låste opp før du
beskyttet regnearket. Hvis det for eksempel ligger en knapp som kjører en
makro i regnearket, kan du klikke knappen som kjører makroen, men ikke
slette den.
Gjøre endringer i et regneark, for eksempel formatering. Diagrammet vil
fortsatt bli oppdatert når du endrer kildedataene.
Legge til eller redigere merknader.
Redigere scenarier Når merket er fjernet, forhindres brukere fra å vise
scenarier du har skjult, endre scenarier der du har forhindret endringer og slette
disse scenariene. Brukere kan redigere verdier i endringscellene hvis cellene
ikke er beskyttet, og legge til nye scenarier.
Obs! Hvis du kjører en makro som inneholder en operasjon som er beskyttet i
regnearket, vises det en melding og makroen stopper.
Diagramarkelementer
Innhold Når dette er merket, er brukere forhindret fra å endre elementer som
er del av diagrammet, for eksempel dataserier, akser og forklaringer.
Diagrammet fortsetter å gjenspeile endringene som gjøres i kildedataene.
Objekter Når dette er merket, forhindres brukere fra å endre grafiske
objekter, blant annet former, tekstbokser og kontroller, med mindre du låser opp
objektene før du beskytter diagramarket.
Arbeidsbokelementer
Når du beskytter en arbeidsbok, kan du beskytte eller oppheve beskyttelsen av
strukturen i arbeidsboken eller arbeidsbokvinduer, i dialogboksen Beskytt
arbeidsbok (Beskyttelse-menyen, Verktøy-kommandoen) ved å merke av for
eller fjerne merket for hvert element.

Struktur

Når dette er merket, er brukere forhindret fra å:

Vise regneark du har skjult.
Flytte, slette, skjule eller endre navnene på regneark.
Sette inn nye regneark eller diagramark. Brukere kan legge til innebygde
diagrammer i eksisterende regneark ved å kjøre diagramveiviseren.
Flytte eller kopiere regneark til andre arbeidsbøker.
Vise kildedataene for en celle i dataområdet i pivottabellrapporter eller vise
sidefelt-sider på egne regneark.
For scenarier kan du opprette en sammendragsrapport for scenarier.
Bruke verktøyet i Analyseverktøy til å sette inn resultatene i et nytt
regneark.
Registrere nye makroer. Hvis du kjører en makro som inneholder en
operasjon som ikke kan utføres i en beskyttet regneark, vises det en
melding og makroen stopper.
Vinduer

Når dette er merket, er brukere forhindret fra å:

Endre størrelsen og posisjonen til vinduene i arbeidsboken når den åpnes.
Flytte, endre størrelse på eller lukke vinduene. Brukerne kan imidlertid
skjule og ta frem vinduer.
Obs! I Visual Basic-redigering kan programmerere beskytte makroer slik at de
ikke kan vises eller endres av brukere. Programmerere kan beskytte makroer ved
hjelp av kategorien Beskyttelse i dialogboksen Prosjektegenskaper i Visual
Basic-redigering (Verktøy-menyen, Prosjektegenskaper-kommandoen) Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se i Hjelp for Visual Basic-redigering.

Vis alt

Beskytte regneark eller arbeidsbøker
ved hjelp av passord
Beskytte regnearkelementer
Beskytte regnearkelementer fra alle brukere
1. Bytt til regnearket du vil beskytte.
2. Lås opp eventuelle celler som andre brukere skal kunne endre. Merk hver
enkelt celle eller hvert celleområde, velg Celler på Format-menyen,
deretter kategorien Beskyttelse, og fjern merket for Låst.
3. Skjul eventuelle formler som ikke skal være synlige. Merk cellene som
inneholder formlene, velg Celler på Format-menyen, deretter kategorien
Beskyttelse, og merk av for Skjult.
4. Lås opp eventuelle grafikkobjekter som andre brukere skal kunne endre.
Hvordan?
Det er ikke nødvendig å låse opp knapper eller kontroller for at andre skal
kunne bruke dem. Du kan låse opp innebygde diagrammer, tekstbokser og
andre grafikkobjekter som er opprettet med tegneverktøyene og som du vil
at andre brukere skal kunne endre. Hvis du vil se hvilke elementer i et
regneark som er grafiske objekter, velger du Gå til på Rediger-menyen,
velger Spesielt og deretter Objekter.
1. Hold nede CTRL og klikk alle objektene du vil låse opp.
2. På Format-menyen velger du kommandoen for objektet du har
merket: Autofigur, Objekt, Tekstboks, Bilde, Kontroll eller
WordArt.
3. Velg kategorien Beskyttelse.
4. Fjern merket for Låst og eventuelt for Lås tekst.
5. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt regneark.

6. Skriv inn et passord for arket.
Obs! Passordet er valgfritt, men hvis du ikke angir et passord, kan alle
brukere oppheve beskyttelsen av arket og endre de beskyttede elementene.
Sørg for å velge et passord som er lett å huske. Hvis du glemmer passordet,
får du ikke tilgang til de beskyttede elementene i regnearket.
7. Merk elementene som andre brukere skal kunne endre, i listen Gi alle
brukere av dette regnearket lov til å.
8. Velg OK, og skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt om det.
Gi bestemte brukere tilgang til beskyttede områder
Du må ha Windows 2000 eller senere og maskinen må være på et domene for å
gi bestemte brukere tilgang til områder.
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Tillat brukere å endre
områdene. (Denne kommandoen er bare tilgjengelig når regnearket ikke er
beskyttet.)
2. Velg Ny.
3. Skriv inn en tittel for området du gir andre tilgang til, i boksen Tittel.
4. Skriv inn et likhetstegn (=) i boksen Refererer til celler, og angi deretter en
referanse eller merk området.
5. Skriv inn et passord som gir tilgang til området, i boksen Områdepassord.
Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, kan alle brukere
redigere cellene.
6. Klikk Tillatelser, og velg Legg til.
7. Finn og merk brukerne du vil gi tilgang til. Hvis du vil merke flere brukere,
holder du nede CTRL mens du klikker de enkelte navnene.
8. Klikk OK to ganger, og skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt om det.

9. Gjenta de forrige trinnene for hvert område du vil gi andre tilgang til.
10. Hvis du ønsker å ha en oversikt over områdene og brukerne, merker du av
for Lim inn informasjon om tillatelser i en ny arbeidsbok i dialogboksen
Tillat brukere å endre områdene.
11. Beskytt regnearket. Klikk Beskytt ark i dialogboksen Tillat brukere å
endre områdene.
12. I dialogboksen Beskytt ark kontrollerer du at det er merket av for Beskytt
regneark og innholdet i låste celler. Skriv inn et passord for regnearket,
klikk OK, og skriv inn passordet på nytt for å bekrefte det.
Obs! Du må ha et arkpassord for å hindre andre brukere i å redigere de bestemte
områdene. Sørg for å velge et passord som er lett å huske. Hvis du glemmer
passordet, får du ikke tilgang til de beskyttede elementene i regnearket.
Hjelpe til å beskytte arbeidsbokelementer og -filer
Beskytte arbeidsbokelementer
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt arbeidsbok.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil beskytte strukturen i en arbeidsbok slik at regneark i
arbeidsboken ikke kan flyttes, slettes, skjules, tas frem eller gis nye
navn og nye regneark ikke kan settes inn, merker du av for Struktur.
Hvis du vil beskytte vinduer slik at de har samme størrelse og posisjon
hver gang arbeidsboken åpnes, merker du av for Vinduer.
Hvis du vil hindre at andre fjerner arbeidsbokbeskyttelsen, skriver du
inn et passord, velger OK, og skriver inn passordet på nytt for å
bekrefte det.
Beskytte en delt arbeidsbok
1. Hvis arbeidsboken allerede er delt og du vil tildele et passord for å beskytte
delingen, opphever du delingen av arbeidsboken.

Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken.
Hvis andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som
ikke er lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen.
Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut
et Loggark eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut Loggark, velger du Skriv ut .
Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker
du cellene du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en
annen arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte
dataene og velger Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende
versjonene av arbeidsboken, fordi disse endringene ikke vil gjelde
senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den
kopierte loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som
har åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i
avmerkingsboksen.

Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.
2. Angi eventuelt andre typer beskyttelse: Gi bestemte brukere tilgang til
områder, beskytt regneark, beskytt arbeidsbokelementer og angi passord for
visning og redigering.
3. Pek på Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt delt
arbeidsbok eller Beskytt og del arbeidsbok.
4. Merk av for Deling med sporing av endringer.
5. Hvis du vil kreve at andre brukere skal oppgi et passord for å kunne slå av
endringsloggen eller fjerne arbeidsboken fra delt bruk, skriver du inn
passordet i boksen Passord. Skriv inn passordet på nytt når du blir bedt om
det.
6. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det.
Beskytte en arbeidsbokfil fra visning eller redigering
1. Velg Lagre som på Fil-menyen.
2. Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.
3. Gjør ett eller begge av følgende:
Hvis du vil at brukere skal skrive inn et passord før de kan vise
arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord for åpning
og velger OK.
Hvis du vil at brukere skal skrive inn et passord før de kan lagre
endringer i arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord
for endring og velger OK.

4. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordene for å bekrefte dem.
5. Velg Lagre.
6. Velg Ja for å erstatte den eksisterende arbeidsboken hvis du blir bedt om
det.

Vis alt

Fjerne passord og beskyttelse
Fjerne brukertillatelser for et område
1. Bytt til det beskyttede regnearket.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Skriv inn passordet for beskyttelse for regnearket hvis du blir bedt om det.
4. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Tillat brukere å
endre områdene.
5. Velg området der du vil fjerne tillatelser, fra listen Områder som kan låses
opp ved hjelp av passord når regnearket er beskyttet .
6. Velg Slett.
Fjerne beskyttelse fra et regneark
1. Bytt til det beskyttede regnearket.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
arkbeskyttelse.
3. Skriv inn passordet for beskyttelse for regnearket hvis du blir bedt om det.
Fjerne beskyttelse fra en arbeidsbok
1. Åpne den beskyttede arbeidsboken.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Opphev
arbeidsbokbeskyttelse.
3. Skriv inn passordet for beskyttelse for arbeidsboken hvis du blir bedt om
det.
Fjerne beskyttelse fra en delt arbeidsbok
Når du fjerner beskyttelse mens et passord er i bruk, opphever du også delingen
av arbeidsboken, noe som kobler andre brukere fra arbeidsboken og sletter
endringsloggen. Hvis det ikke er noen passord i bruk, fortsetter arbeidsboken å
være delt etter at du opphever beskyttelsen.

1. Åpne den beskyttede arbeidsboken.
2. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Opphev
beskyttelse av delt arbeidsbok.
3. Skriv inn passordet for arbeidsboken, hvis du blir bedt om det.
4. På spørsmål om virkningene på andre brukere ved å fjerne beskyttelsen,
velger du Ja.
Fjerne passordet for å vise og redigere en arbeidsbokfil
1.
2.
3.
4.

Åpne arbeidsboken.
Velg Lagre som på Fil-menyen.
Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.
Dobbeltklikk stjernene i boksen Passord for åpning og/eller i boksen
Passord for endring, og trykk deretter DEL-tasten.
5. Velg OK, og velg deretter Lagre.
6. Velg Ja hvis du vil erstatte den eksisterende arbeidsboken.

Vis alt

Fjerne personlige eller skjulte
opplysninger
Før du gir andre en kopi av arbeidsboken, er det lurt å se gjennom personlige og
skjulte opplysninger og avgjøre om de er passende å inkludere. Det kan hende at
du vil fjerne noen av opplysningene fra arbeidsboken og arbeidsbokfilen før du
deler arbeidsboken med andre.
Obs! Hvis du lagrer en arbeidsbok i et filformat som kan leses av et stort antall
programmer utenom Microsoft Excel, for eksempel formatene TXT, HTM, MHT
og XML, kan alle personlige opplysninger som er beskrevet i dette emnet, lett
vises av alle som har tillatelse til å åpne filen. Men ved å lagre en arbeidsbok i et
Excel-filformat (XLS), kan heller ikke personer som har tillatelse til å åpne filen,
nødvendigvis finne lett frem til personlige opplysninger. Hvis for eksempel
endring av innhold er passordbeskyttet, kan bare brukere som kjenner til
passordet, se hvem som er gitt tillatelse til å redigere visse deler av
arbeidsboken.
Hvor lagres personlige eller skjulte opplysninger?

Filegenskaper
Disse egenskapene inkluderer Forfatter, Leder, Firma og Sist lagret av.
Noen funksjoner i Excel bruker de personlige opplysningene i filegenskaper. Når
du fjerner disse opplysningene, kan det hende at disse funksjonene ikke fungerer
som ønsket. Fjerning av personlige opplysninger påvirker følgende funksjoner:
Send til e-postmottaker (for gjennomgang)
Merkede endringer
Information Rights Management
Elektronisk samarbeid
Områder for dokumentarbeidsområder
Merknader (navn fjernes)
Metadatabaserte søkemotorer, som FindFast- og Microsoft SharePoint

Portal Server-søkemotorer (dokumenter kan bare deles inn etter begrenset
data, som innhold og tittel)

Andre skjulte opplysninger
Skjult revidert tekst, merknader eller feltkoder kan for eksempel forbli i et
dokument selv om du ikke ser det eller forventer at det skal være i den endelige
versjonen. Hvis du skrev inn personlige opplysninger, som navnet ditt eller en epost-adresse når du registrerte programvaren, lagrer noen Microsoft Officedokumenter den informasjonen som en del av arbeidsboken. Informasjon i et
egendefinert felt som du legger til dokumentet, som et "forfatter"- eller "eier"felt, fjernes ikke automatisk. Du må redigere eller fjerne det egendefinerte feltet
for å fjerne informasjonen.

Fjerne personlige opplysninger fra filegenskaper
Når du bruker denne fremgangsmåten, fjernes følgende personlige opplysninger
fra dokumentet:
Filegenskaper: Forfatter, Leder, Firma, Sist lagret av.
Navn knyttet til merknader eller merkede endringer: navn endres til
"Forfatter".
Distribusjonsliste: Distribusjonslisten fjernes.
Overskriften i e-postbeskjeden som genereres med E-post-knappen
, fjernes.
Versjonskontroll: Navnet under Lagret av endres til "Forfatter".
1. På Verktøy-menyen klikker du Alternativer og Sikkerhet-kategorien.
2. Merk av for Fjern personlige opplysninger fra filegenskaper ved
lagring.
3. Lagre dokumentet.

Dokumenter og Microsoft
Hvis ikke du sender dokumentet til Microsoft, har Microsoft ikke tilgang til noen
av opplysningene i dokumentet.

Vis alt

Makrosikkerhet
Om sikkerhetsnivåer og hva de betyr
Informasjonen nedenfor er et sammendrag av hvordan makrovirusbeskyttelse
fungerer under de forskjellige innstillingene i kategorien Sikkerhetsnivå i
dialogboksen Sikkerhet (Verktøy-menyen, undermenyen Makro) under
forskjellige betingelser. For alle innstillingene gjelder det at hvis det er installert
et virusprogram som fungerer sammen med Microsoft Office 2003, og det er
makroer i filen, undersøkes makroene i filen for virus før den åpnes..
Obs! I Microsoft Office 2003 eller senere kontrollerer en komponent alle XMLfiler som har referanser til XSL-filer for skript som kan være utrygge. Hvis
makrosikkerheten er satt til Høy, kan du ikke kjøre dette skriptet. Hvis
makrosikkerheten er satt til Middels, blir brukeren spurt om han vil kjøre skriftet
i XSL-filer eller ikke. Hvis makrosikkerheten er satt til Lav, kjøres skriptet.
Svært høy
Bare makroer på klarerte plasseringer vil kunne kjøre. Alle andre signerte og
usignerte makroer deaktiveres. Du kan deaktivere alle makroer fullstendig ved å
sette sikkerhetsnivået til Svært høy og deaktivere makroer installert på klarerte
plasseringer. Hvis du vil deaktivere makroer installert på klarte plasseringer,
klikker du Verktøy, deretter velger du Makro og Sikkerhet, og deretter klikker
du på Klarerte utgivere-kategorien og fjerner avkryssingen for Alle installerte
tillegg og maler skal regnes som klarerte.
Obs! Dette deaktiverer også alle COM-tillegg og smartflagg-DLLer, så vel som
makroer.
Høyt
Signerte makroer
Makroer blir automatisk deaktivert, og filen åpnes.

Signerte makroer
Makrokilden og signaturens status avgjør hvordan signerte makroer behandles.
Klarert kilde. Signaturen er gyldig.
Makroer aktiveres automatisk, og filen åpnes.
Ukjent forfatter. Signaturen er gyldig.
En dialogboks med opplysninger om sertifikatet vises. Makroene kan bare
aktiveres hvis brukeren velger å stole på kilden og sertifiseringsinstansen.
Systemansvarlig kan låse listen over klarerte kilder, slik at brukeren ikke kan
legge til utvikleren og aktivere makroene.
Hvilken som helst forfatter. Signaturen er ugyldig, kanskje på grunn av et
virus.
Brukeren blir advart om mulig virus, og makroer deaktiveres automatisk.
Hvilken som helst forfatter. Signaturbekreftelse er umulig, kanskje fordi en
offentlig nøkkel mangler, eller fordi det ble brukt inkompatible
krypteringsmetoder.
Brukeren blir advart om at signaturen ikke kan bekreftes, og makroene
deaktiveres automatisk.
Hvilken som helst forfatter. Signaturen ble laget etter at sertifikatet gikk ut
eller ble opphevet.
Brukeren blir advart om at signaturen har utgått eller er opphevet, og makroer
deaktiveres automatisk.
Middels
Signerte makroer
Brukeren blir bedt om å aktivere eller deaktivere makroer.

Signerte makroer
Makrokilden og signaturens status avgjør hvordan signerte makroer behandles.
Klarert kilde. Signaturen er gyldig.
Makroer blir automatisk aktivert, og filen åpnes.
Ukjent forfatter. Signaturen er gyldig.
En dialogboks med opplysninger om sertifikatet vises. Brukeren blir bedt om å
aktivere eller deaktivere makroene. Brukeren kan velge å stole på utvikleren og
sertifiseringsinstansen.
Hvilken som helst forfatter. Signaturen er ugyldig, kanskje på grunn av et
virus.
Brukeren blir advart om mulig virus, og makroer deaktiveres automatisk.
Hvilken som helst forfatter. Signaturbekreftelse er umulig, kanskje fordi en
offentlig nøkkel mangler, eller fordi det ble brukt inkompatible
krypteringsmetoder.
Brukeren blir advart om at signaturen ikke kan bekreftes og blir bedt om å
aktivere eller deaktivere makroene.
Hvilken som helst forfatter. Signaturen ble laget etter at sertifikatet gikk ut
eller ble opphevet.
Brukeren blir advart om at signaturen har utgått eller er opphevet og blir bedt om
å aktivere eller deaktivere makroene.
Lav
Når sikkerhetsinnstillingen står på lav, blir alle makroer behandlet likt,
uavhengig av opprinnelse eller sertifikatstatus. Med lavt sikkerhetsnivå blir du
ikke bedt om bekreftelse eller signaturvalidering, og makroene blir automatisk
aktivert. Du bør bare velge denne innstillingen hvis du er sikker på at alle

makroer i filene stammer fra pålitelige kilder.
Digitale signaturer
I Office 2003 brukes Microsoft Authenticode-teknologi som lar deg signere en
fil eller et makroprosjekt digitalt. Sertifikatet som brukes til å lage signaturen,
bekrefter at makroen eller dokumentet stammer fra signaturinnehaver, og
signaturen bekrefter at den ikke er endret. Når du angir sikkerhetsnivå for
makroer, kan du kjøre makroer hvis de har en digital signatur fra en utvikler som
står på din liste over pålitelige kilder.
Når du har installert det digitale sertifikatet, kan du signere filer og
makroprosjekter.
Signere makroer
Du bør bare signere makroer etter at du har testet løsningen og den er klar for
distribusjon, fordi når kode i en signert makro blir endret, fjernes den digitale
signaturen. Hvis du imidlertid har det riktige digitale sertifikatet på
datamaskinen, blir makroen signert automatisk på nytt når den lagres. Hvis du
imidlertid vil hindre at brukere av din løsning endrer makroen ved et uhell og
dermed ugyldiggjør signaturen, kan du låse makroen før du signerer den. Din
digitale signatur bekrefter bare at du garanterer makroens sikkerhet. Den
bekrefter ikke at du lagde den. Låsing av makroer hindrer ikke andre brukere i å
erstatte den digitale signaturen med en annen. Systemansvarlige i firmaet kan
signere maler og tillegg på nytt slik at de kan kontrollere hva brukerne kjører på
datamaskinene.
Hvis du oppretter et vedlegg som legger til kode i en makro, skal koden
bestemme om makroen er digitalt signert, og skal gi brukeren beskjed om
følgene ved å endre en signert makro.
Hvor du kan få signaturer
Du kan skaffe deg et digitalt sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsinstans
som VeriSign, Inc. eller fra bedriftens sikkerhets- eller systemansvarlige. Du kan
også lage en digital signatur selv med programmet Selfcert.exe.
Obs! Ettersom et digitalt sertifikat du selv oppretter, ikke er utstedt av en

formell sertifiseringsautoritet, vil makroer som er signert ved å bruke et slikt
sertifikat, bli referert til som selvsignerte prosjekter. Avhengig av hvordan
organisasjonen bruker funksjonene for digital signatur i Microsoft Office, er det
ikke sikkert du kan bruke disse sertifikatene, og det er ikke sikkert andre brukere
kan kjøre selvsignerte makroer av sikkerhetsmessige årsaker.
Kommersielle sertifiseringsautoriteter
Hvis du vil ha tak i et digitalt sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsautoritet,
for eksempel VeriSign, Inc., må du eller din organisasjon sende en søknad til
denne autoriteten.
Du bør sende søknad om digitalt sertifikat for klasse 2 eller klasse 3, avhengig
av din status som utvikler:
Et digitalt klasse 2-sertifikat er utviklet for personer som utgir programvare
som privatpersoner, og sikrer identiteten til utvikleren.
Et digitalt klasse 3-sertifikat er utviklet for firmaer og andre organisasjoner
som utgir programvare, og gir større sikkerhet om identiteten til
utgiverorganisasjonen. Klasse 3-sertifikater er utformet slik at de
representerer sikkerhetsnivået som i dag gis av detaljistkanaler for
programvare. En som søker etter et klasse 3-sertifikat, må tilfredsstille
minimumskravet til finansiell stabilitet som er basert på vurderinger fra
Dun & Bradstreet Bradstreet Financial Services.
Når du mottar det digitale sertifikatet, får du også instrukser om hvordan du kan
installere det på datamaskinen du bruker til å signere dine Office-løsninger.
Interne sertifiseringsautoriteter
Noen organisasjoner og selskaper kan ha en sikkerhetsansvarlig eller en gruppe
som sertifiseringsautoritet og bruke verktøy som Microsoft Certificate Server til
å lage eller distribuere digitale sertifikater. Microsoft Certificate Server kan
fungere som en frittstående sertifiseringsautoritet eller som en del av et
eksisterende sertifiseringsautoritetshierarki. Du kan ha mulighet til å signere
makroprosjekter ved å bruke et digital sertifikat fra organisasjonens interne
sertifiseringsautoritet, avhengig av om organisasjonen bruker funksjoner for
digitale signaturer i Microsoft Office. Det kan også hende at du må få den
systemansvarlige til å signere makroprosjekter for deg ved å bruke et godkjent

sertifikat. Hvis du vil ha informasjon om organisasjonens politikk, kan du
kontakte den nettverksansvarlige.
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Feilsøking i forbindelse med
sikkerhet og beskyttelse
Beskyttelse og passord
Jeg kan ikke maksimere eller lukke arbeidsbokvinduet.
Maksimer- og Lukk-knappene vises ikke i vinduer som er beskyttet.
Hvis du vil fjerne beskyttelsen, velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg
deretter Opphev arbeidsbokbeskyttelse. Skriv inn passordet hvis du blir bedt
om det. (Hvis du må angi et passord og du ikke vet hva det er, kan du ikke fjerne
beskyttelsen.)
Hvis du vil beskytte en arbeidsbok uten å beskytte vinduene, velger du
Beskyttelse på Verktøy-menyen, velger Beskytt arbeidsbok og fjerner deretter
merket for Vinduer.
Jeg skrev inn passordet, men arbeidsboken åpnes ikke.
Passord skiller mellom store og små bokstaver. Du må skrive inn store og små
bokstaver nøyaktig som de ble skrevet inn da du lagde passordet. Før du åpner
en arbeidsbok som krever passord, må du forvisse deg om at du ikke har trykket
Caps Lock-tasten.
Jeg skrev inn passordet, men jeg kan ikke redigere cellene.
I stedet for å merke et celleområde som skal redigeres, kan du merke og redigere
ett celleområde om gangen. Hvis du fremdeles ikke kan redigere cellene, kan du
ta kontakt med personen som opprettet og beskyttet arbeidsboken for å forsikre
deg om at du har riktig passord og tilgang.
Jeg har glemt passordet.

Hvis du oppretter et passord som kreves for å åpne en arbeidsbok eller få tilgang
til dataene i den, og du glemmer passordet, kan du ikke åpne arbeidsboken, få
tilgang til dataene i en annen arbeidsbok via koblinger, fjerne beskyttelsen av
arbeidsboken eller hente ut data fra den.
Siden du ikke får tilgang til passordbeskyttede arbeidsbøker eller
regnearkelementer hvis du mister passordet, er det lurt å gjemme en liste over
passordene og de tilsvarende arbeidsbok- og regnearknavnene på et trygt sted.

Sikkerhetsnivåer og kryptering
Jeg kan ikke endre sikkerhetsnivået for Microsoft Excel.
Det er mulig systemansvarlig har gjennomført et sikkerhetsnivå for
arbeidsgruppen eller firmaet, for å være sikker på at du ikke bruker makroer som
har virus. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.
Jeg får en melding om at krypteringsvalget ikke er tilgjengelig når jeg
forsøker å åpne en arbeidsbok.
Noen beskyttelses- og krypteringsfunksjoner for arbeidsbøker varierer avhengig
av språket på operativsystemet der arbeidsboken ble opprettet. Før du kan åpne
en beskyttet arbeidsbok, må du oppheve beskyttelsen med samme
operativsystem og språk som boken ble opprettet i.
Hvis du for eksempel bruker Norsk bokmål-versjonen av Windows, og mottar en
arbeidsbok som ble beskyttet i en dansk versjon av Windows, kan du bare åpne
arbeidsboken etter at beskyttelsen er opphevet med den danske versjonen.
Jeg kan ikke legge til en makroutvikler i listen over klarerte kilder.
Listen over klarerte kilder kan være låst Systemansvarlig kan ha låst listen
over klarerte kilder, slik at du ikke kan legge til nye makroutviklere.
Det er mulig makroen ikke er digitalt signert Når du vil legge en
makroutvikler til listen over klarerte kilder, må makroen være digitalt signert av
utvikleren.
Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senere er kanskje ikke installert
du vil signere en makro digitalt eller bekrefte at en utvikler er klarert, må
Internet Explorer versjon 4.0 eller senere være installert på maskinen.

Når

Sikkerhetsnivået kan være angitt til Lav Når du vil legge en makroutvikler
til listen over klarerte kilder, må du endre sikkerhetsnivået til Middels eller Høy.
Hvis du vil endre sikkerhetsnivået, velger du Makro på Verktøy-menyen, velger
Sikkerhet, velger kategorien Sikkerhetsnivå og velger deretter nivået du vil ha.

Det er ikke sikkert sertifikatet for kilden er godkjent Du kan bare legge til
sertifikater i listen over klarerte kilder hvis de er godkjent. Legg merke til at
sertifikater opprettet med verktøyet Selfcert.exe ikke betraktes som godkjent, og
kan bare legges til listen over klarerte kilder på datamaskinen der de ble
opprettet.
Sertifikatet jeg valgte, ble ikke lagt til i listen over klarerte kilder.
Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer 4.0 sammen med Microsoft Office
XP eller Excel 2002, vises dialogboksen Sertifikategenskaper når du klikker
Detaljer-knappen i dialogboksen Sikkerhetsadvarsel for å få informasjon om et
sertifikat for en digitalt signert makro.
Kategorien Klarering i dialogboksen Sertifikategenskaper har et alternativ du
kan velge hvis du vil stole på sertifikatet generelt, men Office XP og Excel 2002
ignorerer alle alternativer angitt i kategorien Klarering. Bruk dialogboksen
Sikkerhetsadvarsel hvis du vil legge til kilden som har utviklet makroen, i
listen over klarerte kilder.

Forhindre makrovirus
Makroer kjører ikke i arbeidsboken eller tilleggsprogrammet.
Makroer kan ha blitt deaktivert automatisk Hvis sikkerhetsnivået er satt
til Høy, og du åpner en arbeidsbok eller laster et tilleggsprogram som inneholder
usignerte makroer, blir makroene deaktivert og du kan ikke kjøre dem. Du kan
aktivere makroer som ikke er digitalt signert hvis du endrer sikkerhetsnivået til
Middels, lukker arbeidsboken eller fjerner tilleggsprogrammet, og deretter åpner
arbeidsboken eller laster tilleggsprogrammet på nytt. Hvis du vil at Microsoft
Excel automatisk skal deaktivere usignerte makroer i fremtiden, husk å endre
sikkerhetsnivået tilbake til Høy. Hvis du vil endre sikkerhetsnivået, velger du
Makro på Verktøy-menyen, velger Sikkerhet, velger kategorien
Sikkerhetsnivå og velger deretter nivået du vil ha.
Du kan ha valgt å deaktivere makroer når du åpnet arbeidsboken Hvis
sikkerhetsnivået er satt til Middels eller Høy, og du valgte å deaktivere makroer
fordi du ikke stoler på kilden, kan du ikke kjøre makroene. Hvis du vil kjøre
makroene, kan du lukke og deretter åpne arbeidsboken på nytt eller fjerne og
laste tilleggsprogrammet på nytt, og deretter velge Aktiver makroer.
Makroer åpnes ikke i Microsoft Excel 97.
Makroene kan ha blitt digitalt signert fra Visual Basic-redigering i Microsoft
Excel 2000 eller senere. Microsoft Excel 97 gjenkjenner ikke digitale signaturer,
så programmet kan ikke oppdatere signaturen hvis du endrer en signert Visual
Basic for Applications-makro. Hvis du vil forhindre endringer, kan du ikke vise
koden for makroer i Microsoft Excel 97 som er digitalt signert i Microsoft Excel
2000 eller senere.
Jeg får ikke en makroadvarsel for en arbeidsbok som jeg vet inneholder
makroer.
Sikkerhetsnivået kan være angitt til Lav Hvis du vil bli advart om at en
arbeidsbok eller et tilleggsprogram inneholder makroer, kan du endre
sikkerhetsnivået til Middels. Velg Makro på Verktøy-menyen, velg Sikkerhet,
velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter Middels.

Sikkerhetsnivået kan være satt til Høy, og makroene er ikke digitalt
signert Hvis du vil ha automatisk advarsel om at en arbeidsbok eller et tillegg
inneholder makroer som ikke er digitalt signert, endrer du sikkerhetsnivået til
Middels, slik det er beskrevet over.
Sikkerhetsnivået kan settes til Svært høy Bare makroer på klarerte plasseringer
vil kunne kjøre. Alle andre signerte og usignerte makroer deaktiveres. Du kan
deaktivere alle makroer fullstendig ved å sette sikkerhetsnivået til Svært høy og
deaktivere makroer installert på klarerte plasseringer. Hvis du vil deaktivere
makroer installert på klarte plasseringer, klikker du Verktøy, deretter velger du
Makro og Sikkerhet, og deretter klikker du på Klarerte utgivere-kategorien og
fjerner avkryssingen for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som
klarerte.
Obs! Dette deaktiverer også alle COM-tillegg og smartflagg-DLLer, så vel som
makroer.
Du eller en klarert kilde kan ha utviklet makroene Da blir arbeidsboken
åpnet, og makroene blir aktivert automatisk. Hvis du ikke lenger stoler på
makroutvikleren, kan du fjerne utvikleren fra listen over klarerte kilder. Velg
Verktøy-menyen, velg Makro, velg Sikkerhet, og velg kategorien Klarerte
kilder. Deretter merker du utvikleren og velger Fjern.
Hvis du vil få melding hver gang du åpner en arbeidsbok eller laster et
tilleggsprogram som inneholder makroer, kan du fjerne alle kilder fra listen over
klarerte kilder. Hvis du vil bekrefte at makroene i arbeidsboken ble signert og se
kilden til makroene, velger du Makro på Verktøy-menyen og deretter Visual
Basic-redigering. På Verktøy-menyen i redigereren velger du Digitale
signaturer.
Jeg vil ikke se advarselen om makroer.
Det er ikke sikkert at makroen er fra en klarert kilde Hvis
sikkerhetsnivået er satt til Middels eller Høy, og du åpner en arbeidsbok eller
laster et tilleggsprogram som inneholder digitalt signerte makroer som ikke
kommer fra en klarert kilde, får du en makroadvarsel. Hvis du er sikker på at du
stoler på makroutvikleren, kan du legge til navnet i listen over klarerte kilder.
Makroen kan inneholde virus

Hvis du ikke forventer at en arbeidsbok

inneholder en makro, har du kanskje et virus som legger inn et makrovirus i
arbeidsboken. Kontroller om det er virus på datamaskinen, og forsøk å få tak i en
sikker kopi av arbeidsboken fra kilden.
Makroen er kanskje i en midlertidig fil som du lastet ned fra et
webområde Hvis du får melding fra virusskanneren om at den har fjernet et
virus fra denne filen hver gang den åpnes, fjernes viruset bare fra den
midlertidige filen, og ikke fra den opprinnelige filen på webserveren. Kontroller
om det er virus på datamaskinen, og gi deretter beskjed til kilden om problemer
med den opprinnelige filen.
Arbeidsboken kan inneholde lovlige makroer Microsoft Excel kan ikke
skille mellom sikre og usikre makroer. Hvis du vet at disse er lovlige og sikre
makroer, kan du signere makroene digitalt og legge inn navnet ditt i listen over
klarerte kilder.
Jeg får en melding om at kilden ikke er godkjent.
Hvis sikkerhetsnivået er satt til Høy eller Middels, vil denne advarselen vises når
du åpner en arbeidsbok eller laster et tilleggsprogram som inneholder en digitalt
signert makro med et digitalt sertifikat som ikke er godkjent, for eksempel når
makroutvikleren har laget sitt eget digitale sertifikat.
Denne typen sertifikat som ikke er godkjent, kan forfalskes for å hevde at det
kan være sertifikatet til en hvilken som helst bruker – en bruker kan for
eksempel lage et sertifikat kalt "Microsoft Corporation". Den eneste advarselen
du har om at sertifikatet kan være falskt, er denne advarselen. Du bør ikke
forvente at profesjonelle programvareutviklere signerer med et sertifikat som
ikke er godkjent. Du bør bare forvente denne typen sertifikat fra personer du
arbeider sammen med, eller venner.
Hvis sikkerhetsnivået er satt til Høy, og du stoler på makrokilden, kan du merke
av for Klarer alltid makroer fra denne kilden og aktivere makroene.
Hvis sikkerhetsnivået er satt til Middels, kan du aktivere makroene uten å legge
inn utvikleren på listen over Klarerte kilder. Hvis du ikke stoler på utvikleren,
bør du ikke aktivere makroene eller åpne arbeidsboken før du har bekreftet at
kilden er klarert.

Jeg kan ikke deaktivere en makro.
Du forsøker kanskje å åpne en arbeidsbok som inneholder en makrotype som
ikke kan deaktiveres. Microsoft Excel har to typer makroer: De som er skrevet i
Visual Basic for Applications (VBA), og de som er skrevet i makrospråket i
Microsoft Excel 4.0 (XLM-makroer). Bare makroer som er skrevet i VBA, kan
deaktiveres.
Når du åpner en arbeidsbok som inneholder XLM-makroer, kan du deaktivere
makroen Auto_åpne, men andre XLM-makroer kan fremdeles kjøres.
Det anbefales at du kontrollerer at kilden til arbeidsboken er pålitelig før du
åpner arbeidsboken.
Hvis du vil finne ut mer om makrovirus, blant annet hvordan du får tak i
antivirusprogrammer som skanner arbeidsbøkene og fjerner kjente makrovirus,
kan du laste ned informasjon om virusbeskyttelsen fra webområdet for Microsoft
Office.
Jeg får en makroadvarsel når jeg åpner en mal.
Microsoft Excel betrakter ikke Microsoft Excel-malene som klarerte kilder. Selv
om du har merket av for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som
klarerte på kategorien Klarerte kilder og valgte Middels eller Høy på
kategorien Sikkerhetsnivå (Verktøy-menyen, undermenyen Makro, Sikkerhetkommandoen), vises makrovirusadvarselen når du åpner en mal som ble levert
med Microsoft Excel, som inneholder makroer.
Tillegg og makroer fungerer ikke.
Hvis elementer som maler, veivisere eller egendefinerte kommandoer ikke
fungerer som forventet, kan det være du kjører en versjon av Microsoft Office
som ikke inneholder Visual Basic for Applications (VBA). Noen bedrifter
foretrekker å installere Office med deaktivert VBA-funksjonalitet. Hvis du
bruker Office i denne modusen, er det ikke sikkert bestemte tillegg og makroer,
inkludert makroer og tillegg opprettet av tredjeparts leverandører, fungerer. Hvis
du vil finne ut om du kjører Office uten VBA, kan du ta kontakt med
systemansvarlig eller systemekspert.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med Excel og
World Wide Web
Tilgang til eller kopiering av data
Jeg kan ikke opprette en webspørring som aksepterer parametere.
I enkelte webspørringer som leveres med Microsoft Excel, kan du angi
parametere når du kjører spørringen. I for eksempel spørringen MSN
MoneyCentral-aksjekurser kan du angi børssymboler for å hente data for
bestemte aksjer. I dialogboksen Ny webspørring kan du ikke lage
webspørringer som ber om parametere. Hvis du vil lage denne typen
webspørring, må du kjenne til HTML, og websiden må være konfigurert slik at
den godtar parameterinnlegging. Hvis du kjenner til dette, kan du lagre en
webspørringsfil som returnerer data fra websiden du vil bruke. Deretter kan du
endre IQY-filen i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Hvis du
vil ha mer informasjon, ta kontakt med forfatteren av websiden du vil bruke i
spørringen.
Tabellikonene er tomme i dialogboksen Ny webspørring.
Du har kanskje slått av alternativet som viser bilder i leseren. Du viser bilder i
Microsoft Internet Explorer 5 på følgende måte:
1. Velg Alternativer for Internett på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Avansert.
2. Under Multimedia merker du Vis bilder.
3. Velg OK.
Jeg får ikke til å oppdatere dataene som jeg publiserte eller lagret som et
interaktivt regneark på en webside.
Uten skripting kan du ikke automatisk oppdatere et eksternt dataområde i et
interaktivt regneark. Hvis du vil oppdatere dataene, må du publisere regnearket
fra Microsoft Excel på nytt, med de nye dataene som du vil bruke.

Hvis det skal være mulig å oppdatere et eksternt dataområde som du legger på en
webside, må du publisere eller lagre dataene som en pivottabelliste. Brukerne
kan deretter oppdatere pivottabellisten i leseren når kildedataene endres. Hvis du
vil ha mer informasjon, vis Hjelp for pivottabellister eller regneark for Microsoft
Office webkomponenter . Hvis du vil vise denne hjelpefunksjonen, klikker du et
interaktivt regneark eller en pivottabelliste på websiden i webleseren, og deretter
Hjelp-knappen på verktøylinjen for kontroller.
Jeg får ikke til å eksportere websidedataene til Microsoft Excel, i webleseren
min.
Du må bruke Microsoft Internet Explorer versjon 4.01 eller senere hvis du vil
eksportere data fra websiden. Du kan bare eksportere interaktive pivottabellister
og regneark.
Når jeg klikker Rediger-knappen i webleseren, åpnes websiden i feil
program.
Hvilke programmer som er tilgjengelige fra Rediger-knappen i webleseren,
avhenger av hvordan siden ble publisert.
Hvis webleseren åpner et Office-program du ikke vil bruke, når du klikker
Rediger-knappen, lukker du programmet, starter Office-programmet du vil
bruke, og åpner websiden på følgende måte:
1. Velg Åpne på Fil-menyen.
2. Finn og merk filen du vil åpne.
3. Klikk pilen ved siden av Åpne nederst i dialogboksen, og velg Åpne i
programnavn.
Når jeg forsøker å publisere eller lagre data som en webside, får jeg en
feilmelding som sier at det ikke er tilgang til filnavnet.
Hvis du publiserer eller lagrer Microsoft Excel-data som en webside, og får en
melding som sier at det ikke er tilgang til filnavnet, kan ett eller flere av følgende
være grunnen:

Du prøver å publisere eller lagre en webside som har samme filnavn som en
eksisterende HTML-fil. Angi et nytt navn for websidefilen og publiser på
nytt.
Plasseringen du prøver å publisere til er utilgjengelig, banenavnet er feil
eller filen er allerede åpen. Kontroller banenavnet, og kontroller deretter at
ingen andre har filen åpen.
Mengden informasjon som du lagrer kan ha overskredet grensen for hva
som kan lagres riktig, spesielt hvis du legger interaktive data på World
Wide Web. Prøv å lagre mindre mengder data.

Elementer vises ikke riktig på websiden
Tekst vises ikke riktig.
Oppgrader til Microsoft Internet Explorer versjon 4.01 eller senere Hvis
du vil vise en webside som ble lagret med interaktive data og få all tekst til å
vises riktig, må du bruke Microsoft Internet Explorer 4.01 eller senere, og
Microsoft Office webkomponenter må være installert.
Endre celler som inneholder tekst som brytes automatisk Du kan ha
formatert celler med brutt tekst før du publiserte eller lagret dataene som en
webside. I en interaktiv pivottabelliste eller et regneark på en webside, brytes
ikke tekst i celler. Hvis du vil hindre at tekst avkortes når du publiserer eller
lagrer den, kan du gjøre teksten kortere, bruke flere celler til tekst, eller gjøre
kolonnen i regnearket bredere, og deretter publisere dataene på nytt.
Ikke bruk CSS til skriftformatering Hvis du bruker en leser som ikke
støtter CSS (cascading style sheets), gjør du følgende:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer og deretter kategorien Lesere.
3. Fjern merket for Bruk CSS til skriftformatering.
4. Publiser dataene på nytt.
Når jeg publiserer eller lagrer data som en webside, avkortes tekst i en celle.
Endre celler som inneholder tekst som brytes automatisk Du kan ha
formatert celler med brutt tekst før du publiserte eller lagret dataene som en

webside. I en interaktiv pivottabelliste eller et regneark på en webside, brytes
ikke tekst i celler. Hvis du vil hindre at tekst avkortes når du publiserer eller
lagrer den, kan du gjøre teksten kortere, bruke flere celler til tekst, eller gjøre
kolonnen i regnearket bredere, og deretter publisere dataene på nytt.
Gjør kolonnen som inneholder teksten, bredere Hvis du publiserer et ikkeinteraktivt celleområde der tekst i en celle overlapper en annen, kan det være at
den delen som overlappes, ikke blir publisert. Gjør kolonnen med teksten
bredere, slik at den ikke overlapper andre celler.
Juster teksten på nytt Hvis du ser at teksten i en celle er avkortet, og du
bruker Microsoft Internet Explorer 5, var teksten lengre enn bredden på cellen da
den ble publisert, og den var høyrejustert eller midtstilt. Du kan gjøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne den opprinnelige arbeidsboken (.xls-fil) i Excel.
Klikk cellen som inneholder teksten som er avkortet.
Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Justering.
I boksen Vannrett velger du Venstre (innrykk) og deretter OK.
Publiser eller lagre dataene som en webside på nytt.

Obs! I Microsoft Internet Explorer versjon 4.01 eller tidligere, brytes midtstilt,
venstrejustert og høyrejustert tekst automatisk inne i celler, i websider som ikke
er interaktive.
Rotert tekst vises ikke riktig når jeg lagrer eller publiserer data som en
webside.
Du kan ikke bruke rotert eller loddrett tekst når du publiserer eller lagrer
Microsoft Excel-data som en webside. Rotert og loddrett tekst konverteres til
vannrett tekst.
Elementer jeg publiserer eller lagrer i en eksisterende webside, vises alltid
nederst på siden.
Når du publiserer eller lagrer Microsoft Excel-data i en eksisterende webside,
legges dataene alltid til nederst på siden.
Hvis du vil flytte Excel-data til et annet sted på websiden, kan du åpne websiden
i et utformingsprogram, for eksempel Microsoft FrontPage eller Microsoft

Access, og omorganisere elementene.
Jeg får ikke til å publisere eller lagre passordbeskyttede data som en
webside.
Du kan ikke publisere eller lagre Microsoft Excel-data som en webside hvis
regnearket eller arbeidsboken er passordbeskyttet. Hvis du vil publisere eller
lagre dataene, fjerner du passordet og publiserer dataene på nytt.
Diagrammet vises ikke når jeg lagrer eller publiserer det som en webside.
Hvis du publiserer eller lagrer et regneark, en del av et regneark eller en
pivottabellrapport med interaktiv regneark- eller pivottabellfunksjonalitet, og
regnearket inneholder et diagram, lagres ikke diagrammet på websiden. Hvis du
vil at diagrammet skal vises på websiden, må du publisere med
diagramfunksjonalitet. Kildedataene (regnearket eller pivottabellisten) blir da
publisert sammen med diagrammet.
Jeg får ikke til å publisere eller lagre diagrammet med interaktiv
funksjonalitet.
Kontroller at du bare merker diagrammet Du må bare merke diagrammet,
ikke regnearket det vises på, når du vil publisere eller lagre diagrammet som et
interaktivt diagram på en webside.
Kontroller at dataene er på ett regneark Diagrammet du prøver å publisere
eller lagre kan være basert på dataområder fra to ulike regneark. Kontroller at
alle kildedataene for diagrammet er på et enkelt regneark.
Kontroller at data som ikke er sammenhengende legges til som en ny
serie Før du publiserte diagrammet, kan du ha lagt til data som ikke var
sammenhengende med de opprinnelige dataene for diagrammet, og lagt til celler
som nye datapunkt, i motsetning til som en ny serie. Hvis du legger til data i et
eksisterende diagram, og det nye området ikke er sammenhengende med det
opprinnelige området, må du kontrollere at du legger til cellene som nye
dataserier, ikke som nye datapunkt, før du publiserer diagrammet.
Pivottabellrapporten vises ikke riktig når jeg publiserer eller lagrer den som

en webside.
Enkelte formateringer og funksjoner beholdes ikke når du publiserer eller lagrer
en pivottabellrapport som en webside. Formater med innrykk publiseres for
eksempel ikke.
Jeg publiserte eller lagret en webside, men jeg får ikke til å vise siden i
webleseren.
Hvis du vil vise interaktive data på websider, må du bruke Microsoft Internet
Explorer versjon 4.01 eller senere, og Microsoft Office Web Components må
være installert for å vise interaktive websider. Du kan installere disse
komponentene ved å installere Office 2003. Hvis firmaet ditt har en Office 2003områdelisens, kan du også laste ned Office Web Components fra firmaets
intranett.
Jeg får ikke til å filtrere dataene som jeg publiserte eller lagret som en
webside.
Dataene du prøver å filtrere kan inneholde sammenslåtte celler. Du kan ikke
filtrere en liste som inneholder sammenslåtte celler i et interaktivt regneark på en
webside. Del de sammenslåtte cellene i arbeidsboken, og publiser deretter
websiden på nytt.

Hyperkoblinger
Jeg klarer ikke å merke hyperkoblingstekst eller -grafikk for å gjøre
endringer.
Hvis du vil merke en tekst-hyperkobling uten å hoppe til målet, kan du bruke en
av disse metodene:
Klikk en celle ved siden av cellen som inneholder hyperkoblingen, og bruk
deretter piltastene til å flytte til cellen som inneholder hyperkoblingen.
Klikk cellen som inneholder hyperkoblingen, og hold museknappen nede
minst ett sekund før du slipper den.
Høyreklikk cellen som inneholder hyperkoblingen, og velg deretter
Rediger hyperkobling på hurtigmenyen.

Hvis du vil merke grafikk for en hyperkobling uten å hoppe til målet, kan
du enten holde nede CTRL og klikke grafikken, eller du kan velge Merk
objekter
på tegneverktøylinjen og klikke grafikken.
Når jeg åpner arbeidsboken igjen, virker ikke hyperkoblingene lenger.
Fjerne stasjonsbokstaven fra serveradresser Det er mulig at
stasjonsbokstaven som var koblet til den delte nettverkskatalogen da du opprettet
hyperkoblingen ikke lenger er koblet til katalogen. Hvis du vil gjøre en
hyperkobling uavhengig av gjeldende stasjonstilkoblinger, kan du redigere målet
for hyperkoblingen og angi adressen ved å bruke navnet på serveren og den delte
ressursen i stedet for en stasjonsbokstav. Du kan for eksempel erstatte
G:\minfil.xls med \\server\ressurs\minfil.xls.
Pass på at plasseringen av målfilene er riktig Relative baner kan være feil
hvis arbeidsboken eller målfilene ble flyttet, fordi arbeidsboken ble lagret sist.
Pass på at plasseringene til målfilene er riktige.
Kontroller at nettverket kjører på riktig måte Det er mulig at du ikke har
nettverkstilgang til målene for hyperkoblingen. Kontroller at nettverket fungerer
som det skal, og at du har tilgangen som er nødvendig.
Jeg klarer ikke å åpne en arbeidsbok på Internett.
Du må ha tilgang til Internett via en direkte nettverkstilkobling eller en oppringt
forbindelse til en internettleverandør før du kan åpne filer på Internett-områder,
for eksempel områder på World Wide Web eller FTP-områder.
Hvis du har tilgang til Internett, kan det hende at det er stor trafikk. Prøv å åpne
arbeidsboken senere.
Når jeg klikker en hyperkobling, vises en feilmelding.
Kontroller at målfilen er tilgjengelig Målfilen for hyperkoblingen kan ha
blitt slettet, flyttet eller fått nytt navn. Du kan koble hyperkoblingen på nytt ved
å oppdatere banen for hyperkoblingen til det nye stedet.
Kontroller at du har tilgang til Internett Hvis målet for hyperkoblingen
finnes på Internett eller World Wide Web, må du ha tilgang til Internett via en

direkte nettverkstilkobling eller en oppringt forbindelse til en
internettleverandør. Hvis du har denne tilgangen, kan det hende at det er stor
trafikk. Prøv å åpne arbeidsboken senere.
Kontroller at nettverket kjører på riktig måte Hvis målet for
hyperkoblingen finnes på ditt eget nettverk eller intranett, bør du kontrollere
nettverkstilkoblingen og forsikre deg om at serveren kjører. Ta kontakt med
systemansvarlig for å undersøke om du har tilgang til stedet der målfilen er
plassert.
Når jeg kopierer data til arbeidsboken, fungerer ikke hyperkoblingene på
riktig måte.
Hvis du kopierer data som inneholder hyperkoblinger til en arbeidsbok eller
åpner en webside som inneholder hyperkoblinger i Microsoft Excel, kan
hyperkoblingene se ut som om de er feil. En enkelt celle kan bare inneholde én
hyperkobling. Hvis mer enn én hyperkobling eller en hyperkobling og ekstra
tekst er plassert i en enkelt celle, vil ikke hyperkoblingene fungere.
Hvis du vil få en hyperkobling til å fungere på riktig måte, kan du legge den inn i
cellen ved hjelp av kommandoen Hyperkobling på Sett inn-menyen.
Støttelinjer forsvinner når jeg klikker en hyperkobling til et nytt regneark.
Når du setter inn en hyperkobling til en ny .htm-fil, og deretter klikker
hyperkoblingen for å gå til den websiden, kan det være at støttelinjene i
regnearket ikke vises. Hvis du vil aktivere støttelinjene, gjør du følgende:
1.
2.
3.
4.

Åpne websiden som hyperkoblingen leder til, i Microsoft Excel.
Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Vis.
Merk av for Støttelinjer, under Vindusalternativer.
Oppdatering av koblede data eller hopping til hyperkoblinger tar svært lang

tid.
Målserveren eller målområdet kan være opptatt. Prøv hyperkoblingen senere,
eller prøv å oppdatere de koblede dataene senere. Forsøk å oppdatere koblinger
og klikke hyperkoblinger til forskjellige tider på døgnet, for å se når ventetiden

er minst. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha opplysninger om serveren.

Alternativer for websider
Jeg vil ikke beholde støttefilene for websiden i en separat mappe.
Når du lagrer en webside på en webserver, blir som standard alle støttefiler – for
eksempel punktmerking, bakgrunnsstrukturer og grafikk – lagret i en separat
undermappe. Hvis du vil lagre støttefiler i samme mappe som websiden, gjør du
følgende:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Filer.
3. Fjern merket for Ordne støttefiler i en mappe.
Obs! Dette alternativet gjelder for den gjeldende siden og eventuelle
fremtidige sider du lagrer i Microsoft Excel.
Jeg lagret websiden på en filserver, og nå er det flere som ikke kan finne
eller se siden.
Hvis du bruker lange filnavn (filnavn med mellomrom eller flere enn åtte tegn)
til å lagre websiden på en filserver, vil ikke brukere med Microsoft Windows 3.1
kunne finne eller åpne websiden. Windows 3.1 gjenkjenner og støtter bare korte
filnavn (8.3-notasjon). Hvis du alltid vil lagre filer for websider med korte
filnavn, kan du gjøre følgende:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Filer.
3. Fjern merket for Bruk lange filnavn når det er mulig.
Jeg flyttet websiden til en annen plassering, og nå er noen av koblingene
brutt.
Når du lagrer en webside, lagres som standard alle støttefiler, for eksempel
punktmerking, bakgrunnsstrukturer og grafikk, i en støtteundermappe. Hvis du
flytter eller kopierer websiden til et annet sted, må du også flytte støttemappen

slik at du kan opprettholde alle koblinger til støttefilene.
Jeg kan ikke lage en sikkerhetskopi av websiden automatisk.
Når du lagrer en webside, lager ikke Microsoft Excel en sikkerhetskopi
automatisk. Alternativet Lag sikkerhetskopi gjelder ikke HTML-filer. (Du
finner dette alternativet ved å velge Lagre som på Fil-menyen, klikke Verktøy
og deretter Generelle alternativer.)
Når du vil lagre en sikkerhetskopi av en webarbeidsbok, må du lagre den
opprinnelige filen og deretter velge Lagre som på Fil-menyen. I boksen Filnavn
skriver du inn et nytt navn for sikkerhetskopien og velger Lagre. Lukk
sikkerhetskopien og åpne den opprinnelige filen på nytt for å fortsette
redigeringen.
Filstørrelsen på websiden er for stor.
Hvis du publiserer eller lagrer data på World Wide Web og legger til
interaktivitet med regnearkfunksjoner, og regnearket inneholder formler som
refererer data som ikke ligger i det merkede området, kan du redusere
filstørrelsen ved ikke å lagre de eksternt refererte dataene.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Generelt.
3. Fjern merket for Lagre skjulte tilleggsdata som er nødvendige for å
opprettholde formler.
Merknader
Dette alternativet gjelder for den gjeldende siden og eventuelle
fremtidige sider du lagrer i Microsoft Excel.
Hvis du velger ikke å lagre de skjulte dataene, vil formler som referer
disse dataene, erstattes av formelens beregnede verdier.
Cellereferansene er ikke slik jeg trodde de skulle være når jeg publiserer
eller lagrer Excel-data som en webside.
Hvis dataene du publiserer eller lagrer, inneholder en referanse til en celle eller

et celleområde utenfor dataene du publiserer, lagrer Microsoft Excel hele
regnearket som standard, men bare cellene i det merkede området vises.
Cellen øverst til venstre på websiden, er ikke nødvendigvis celle A1. Det er
avhengig av hvor de merkede dataene begynte i regnearket. Hvis du vil at cellen
øverst til venstre skal være A1, gjør du følgende:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Generelt.
3. Fjern merket for Lagre skjulte tilleggsdata som er nødvendige for å
opprettholde formler.
Obs!
Dette alternativet gjelder for den gjeldende siden og eventuelle
fremtidige sider du lagrer i Microsoft Excel.
Hvis du velger ikke å lagre de skjulte dataene, vil formler som referer
disse dataene, erstattes av formelens beregnede verdier.
Spørringsdataene mangler eller er ikke riktig oppdatert.
Kontroller at websiden du spør på, er plassert på det samme stedet og fremdeles
inneholder den samme informasjonen, og gjør eventuelle endringer hvis
nødvendig. Slik endrer du spørringen:
1. Klikk en celle i området for webspørringen.
2. Klikk Rediger spørring

på verktøylinjen for eksterne data.

3. Gjør endringene i dialogboksen Rediger webspørring.
Webspørringen returnerer datoer i stedet for tall.
Når en webside inneholder tall som ser ut som datoer, for eksempel delnummer
01-01-23, kan programmet tolke disse tallene som datoer.
Hvis du vil at programmet skal tolke disse tallene som tall, klikker du en celle i
det eksterne dataområdet, og velger deretter Rediger spørring
på

verktøylinjen for eksterne data. I dialogboksen Rediger webspørring velger du
Alternativer, og merker deretter av for Deaktiver datogjenkjenning. Når du så
kjører webspørringen, vil datoer på websiden vises som datoer i Microsoft
Excel, og tall som ligner datoer, vises på riktig måte i Microsoft Excel.
Det vises en rød X på websiden.
Kontroller at koblingene fungerer på riktig måte En rød X angir
manglende grafikk. Hvis du flytter eller kopierer websiden til et nytt sted uten å
flytte støttefilene, kan koblingene til grafikken, for eksempel foto, punktmerking
og bakgrunnsstrukturer, bli brutt.
Gjør følgende hvis du automatisk vil gjøre banene for de koblede bildene og
hyperkoblingene relative når du lagrer websider i Microsoft Excel:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Filer.
3. Merk av for Oppdater koblinger ved lagring.
Obs!
Når du velger dette alternativet, blir ikke støttefilene flyttet eller
kopiert når du flytter eller kopierer en webside. I stedet blir adressene
til de relative koblingene på siden oppdatert.
Du må lagre den flyttede eller kopierte websiden for å kunne
oppdatere.
Du kan ha endret et koblet bilde Hvis du endrer det visuelle i et koblet
bilde, ved for eksempel å legge til skygge, kantlinje eller omriss, fyll, eller
justere kontrast og lysstyrke, vil Microsoft Excel lage et annet bilde med disse
endringene som kan vises i en webside. Når du viser websiden i Microsoft
Internet Explorer 4 eller eldre, vil bildet vises med endringene, men koblingen til
det opprinnelige bildet blir brutt. Hvis du vil rette opp koblingen, merker du
bildet og velger Tilbakestill bilde
på bildeverktøylinjen.
Det vises et tomt bilde der grafikken skulle vært på websiden.
Det er flere årsaker til at grafikk ikke vises på riktig måte på websiden.

Juster leserinnstillingene Ettersom ulike lesere støtter ulike versjoner av
HTML og HTML-filtyper, kan tekst og grafikk se annerledes ut i ulike
weblesere på ulike datamaskiner. Noen ganger vil grafikkbilder være tomme
fordi webleseren er ikke konfigurert til å vise grafikk. Du kan kanskje få
manglende grafikk til å vises i webleseren ved å justere alternativet for visning
av grafikk.
Test siden med ulike lesere Når du oppretter websidene, kan du forsøke å
teste dem i ulike weblesere – noen av dem kan lastes ned fra World Wide Web –
og med ulike skjerminnstillinger for å sikre at alle sideelementene vises på riktig
måte.
Grafikk kan være slått av i webleseren
om at grafikken lastes ned:
1.
2.
3.
4.

Gjøre følgende for å forsikre deg

Åpne websiden i Microsoft Excel.
Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien Generelt.
Velg Webalternativer og deretter kategorien Lesere.
Fjern merket for Bruk VML til å vise grafikk i weblesere.

Du kan ha brukt feil bildeformat Hvis du kobler grafikk til en webside, og
grafikkformatet ikke støttes av leseren, vil ikke grafikken vises. Kontroller at det
koblede bildet er i et grafikkformat som er kompatibelt med leseren.
Grafikkformatene JPG og GIF er kompatible med de fleste weblesere.
Du kan ha endret et koblet bilde Hvis du endrer det visuelle i et koblet
bilde, ved for eksempel å legge til skygge, kantlinje eller omriss, fyll, eller
justere kontrast og lysstyrke, vil Microsoft Excel lage et annet bilde med disse
endringene som kan vises i en webside. Når du viser websiden i Microsoft
Internet Explorer 4 eller eldre, vil bildet vises med endringene, men koblingen til
det opprinnelige bildet blir brutt. Hvis du vil rette opp koblingen, merker du
bildet og velger Tilbakestill bilde
på bildeverktøylinjen.
Når jeg viser websiden på en annen datamaskin, ser grafikken og teksten
annerledes ut.
Tilbakestill skjermoppløsningen når du utformer en webside Grafikk og
tekst kan brytes annerledes, avhengig av skjermoppløsningen (størrelsen på
skjermelementene i forhold til skjermstørrelsen). Skjermstørrelsen du angir, kan

påvirke størrelsen på og oppsettet til bilder i en arbeidsbok, inkludert graderte
sidebakgrunner. Pikselstørrelsen påvirker størrelsen på grafikk i forhold til
tekststørrelsen på skjermen.
Hvis grafikken og teksten ikke ser ut slik du forventer, kan du endre skjerm- og
pikselinnstillingene ved å gjøre følgende:
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Bilder.
3. Gjør ett eller begge av følgende under Målskjerm:
Velg en skjermstørrelse i boksen Skjermstørrelse.
Velg en pikselstørrelsen i boksen Piksler per tomme.
Obs! Dette alternativet gjelder for den gjeldende siden og eventuelle
fremtidige sider du lagrer i Microsoft Excel.
Juster innstillingene for webleseren Fordi ulike lesere støtter ulike
versjoner av HTML og HTML-filtyper, kan tekst og grafikk se annerledes ut i
ulike lesere i de forskjellige datamaskinene. Du kan endre utseendet på grafikk
og tekst ved å justere de egendefinerte alternativene i webleseren, for eksempel
standard tekst- og bakgrunnsfarger, og alternativet for visning av grafikk.
Test siden med ulike lesere Når du oppretter websidene, kan du forsøke å
teste dem i ulike weblesere – noen av dem kan lastes ned fra World Wide Web –
og med ulike skjerminnstillinger for å sikre at alle sideelementene vises på riktig
måte.
Brukere kan ikke åpne den interaktive websiden min
Hvis du vil bruke interaktive Microsoft Excel-data på weben, må brukerne ha
installert Office 2003, eller ha tilgang til en Office 2003-lisens og Office Web
Components.
Hvis du eller de andre brukerne har en tilfredsstillende Office 2003-lisens, kan
du angi at webkomponentene skal lastes ned til brukerens maskin når websiden
åpnes av brukeren.

1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Filer.
3. Merk av for Last ned webkomponenter for Office.
4. I boksen Plassering skriver du inn banen for filserveren, for eksempel
file:\\min server\min mappe.
Obs! Brukere må ha tilgang til filserveren, og webkomponentene kan ikke
lastes ned gjennom brannvegger.
Websiden viser feil tegn for et språk.
Når du åpner en webside, forsøker Microsoft Excel å bestemme kodingen som er
brukt for denne siden. Hvis det vises feil tegn når du åpner siden i en webleser,
kan du velge kodingen du tror siden bruker. Forsøk alle kodingene helt til du kan
lese teksten.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Koding.
3. I listen Last inn gjeldende dokument på nytt som velger du språket du
tror siden er kodet i.
En webside jeg åpnet, har feil tegnsett eller skrift.
Hvis det blir brukt feil skrift for en webside eller tekstfil når du importerer en
webside til Microsoft Excel, kan du velge tegnsettet du tror siden er kodet i.
Deretter kan du velge i en liste over skrifter som avhenger av hvilket tegnsett du
valgte.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer, og deretter kategorien Skrifter.
3. I listen Tegnsett klikker du tegnsettet du tror websiden bruker.
4. I listene Proporsjonal skrift og Størrelse merker du en skrift og størrelse
for normal tekst.
5. I listene Skrift med fast bredde og Størrelse merker du en skrift og
størrelse for tekst med fast tegnavstand.

Obs! Disse alternativene gjelder for gjeldende side og alle fremtidige sider du
importerer til Microsoft Excel.
Skriftene er ikke riktig formatert på en webside.
Hvis du bruker en leser som ikke støtter gjennomgripende stilark (CSS), kan du
redusere filstørrelsen når du lagrer eller publiserer en webside ved å bare lagre i
HTML-format.
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og deretter
kategorien Generelt.
2. Velg Webalternativer og deretter kategorien Lesere.
3. Fjern merket for Bruk CSS til skriftformatering.
Obs! Dette alternativet gjelder for den gjeldende siden og eventuelle
fremtidige sider du lagrer i Microsoft Excel.
Jeg vil åpne en webfil i Excel, men den åpnes i et annet Microsoft Officeprogram
Når du velger en Hypertext Markup Language (HTML)-fil (en webside) og
velger Åpne eller dobbeltklikker filen i dialogboksen Åpne (Fil-menyen), vil
filen åpnes i programmet der den ble opprettet. Hvis du for eksempel forsøker å
åpne en HTML-fil som ble laget i Word, i Microsoft Excel, vil filen i stedet
åpnes i Word.
Hvis du vil åpne en slik HTML-fil i Excel, merker du filen i dialogboksen Åpne,
klikker pilen ved siden av Åpne nederst i dialogboksen, og velger Åpne i
Microsoft Excel.

Synkronisere liste med SharePointområde
Når du publiserer en liste og velger å koble listen for å kunne administrere
synkroniseringen mellom den lokale listen i Microsoft Excel og SharePointlisten, kan du velge hvordan du vil håndtere oppdateringer i listen ved hjelp av to
knapper på Liste-verktøylinjen.
Hvis du vil publisere lokale endringer i SharePoint-listen og flytte endringer som
er gjort i SharePoint-listen ned til den lokale Excel-listen, gjør du følgende:
Klikk Synkroniser liste

på Liste-verktøylinjen.

Gjør følgende hvis du vil forkaste de lokale endringene i listen og laste ned det
gjeldende eksemplaret av listen fra webområdet til Microsoft Windows
SharePoint Services:
Klikk Forkast endringer og oppdater på Liste-verktøylinjen.

.

Obs! Synkronisering er ikke automatisk. I motsetning til en standard kobling i
Excel (det vil si mellom to celler), må du synkronisere manuelt eller forkaste
lokale endringer i listen. Dette er viktig fordi du ikke blir bedt om å gjøre noe
med lokale endringer i en koblet liste når filen lagres eller lukkes. Når filen
åpnes, får du bare beskjed om at filen inneholder usynkronsierte lokale
endringer.

Webdel for regneark
Webdelen for regneark er en måte å opprette egendefinerte webdeler på som kan
knyttes til eksterne datakilder, for eksempel Microsoft SQL-server, Microsoft
Business Solutions (Great Plains) eller Microsoft Windows SharePoint Services.
Når webdelen for regneark knyttes til en ekstern datakilde, bindes og hentes det
data fra disse datakildene ved å bruke datahentingstjeneste (XML-webtjeneste
som befinner seg på en Windows SharePoint Services-server for tilkobling og
henting av data). Når dataene hentes, vises dataene fra spørringen ved at XMLelementene tilordnes i regnearkrutenettet.
Ved hjelp av webdelen for regneark kan du også implementere et sett med
tilkoblingsgrensesnitt for webdel som gjør at det kan samvirke med andre
webdeler som støtter tilkoblingsgrensesnitt. Når to webdeler er tilkoblet, kan en
bruker utføre en handling i en webdel for å påvirke innholdet i en annen webdel.
Hvis du for eksempel klikker en rad i en tilkoblet ordrewebdel, kan dette filtrere
visningen av beslektede salgsdata i en webdel for produktsalg.

Nødvendige filer og komponenter
En webdel for regneark krever fem støttefiler og komponenter for å kunne
kjøres:
Samling av webdeler for regneark Programvarekomponenter som
befinner seg på et Windows SharePoint Services-område for å gi
funksjonalitet som serveren støtter for alle webdeler for regneark på det
området. Før et Windows SharePoint Services-område kan støtte webdeler
for regneark, må områdeadministratoren installere Microsoft Office 2003webdeler og komponenter på det området. Office 2003-webdeler og
komponenter er tilgjengelige på Office Updates nedlastningssenter. Denne
installasjonen må bare utføres en gang for å støtte alle webdeler for
regneark på det området.
XML-regnearkfil Det kreves en XML-regnearkfil som er opprettet i
Microsoft Excel for å definere databinding, XML-tilordning, oppsett,
formatering, datavalidering og beregninger for en webdel for regneark. Du
kan utelate XML-regnearkfilen hvis du vil opprette et tomt regneark.
En løsningsspesifikasjonsfil En XML-fil som inneholder elementer som
definerer ulike innstillinger, for eksempel plasseringen av XMLregnearkfilen, beskrivende forklaringer av tilkoblingsgrensesnitt, HTML og
skript, mulighet til å hente verdiene for serveregenskaper og om
kommandoene for brukergrensesnitt som tillater brukere å koble til data,
lagre oppsettet og redigere eller slette spørringer, er skjulte eller deaktiverte.
Du kan utelate løsningsspesifikasjonsfilen hvis du vil opprette et tomt
regneark.
Definisjonsfil for webdel En XML-fil som er lagret med filtype DWP og
som angir samlingen av webdeler for regneark og standardinnstillinger for
webdelegenskaper, for eksempel egenskapene Tittel og Beskrivelse. Filen
angir også egenskapen SolutionFileLocation, som er URL-adressen til
løsningsspesifikasjonsfilen. En definisjonsfil for webdel brukes til å
importere en webdel for regneark inn i en webdel-side eller webdel-katalog.
Regnearkkomponent En ActiveX-komponent som må installeres på
datamaskinen til en bruker for å støtte funksjonaliteten til klientsiden av en
webdel for regneark. Regnearkkomponenten installeres som en del av
Office 2003-webkomponenter, som installeres som standard sammen med
Office 2003. Du kan også laste ned og installere Office 2003-

webkomponenter atskilt fra Office 2003, men brukere som åpner webdel for
regneark, vil oppleve nedsatt funksjonalitet hvis de ikke allerede har
installert Office 2003 eller har tilgang til en programvarelisenser for
Office 2003.

Opprette og distribuere
Du kan opprette en enkel webdel for regneark uten å bruke Excel ved å legge til
en webdel for regneark direkte på en webdel-side fra webdel-galleriet på et
Windows SharePoint Services-område ved å klikke Rediger min side eller
Endre delt side (avhengig av om du viser siden i personlig visning eller delt
visning) og deretter klikke Legg til webdeler. Når du har en webdel for regneark
på en webdel-side, kan du koble den til en datakilde ved å klikke Koble til data
på verktøystripen.
Hvis du vil opprette og distribuere en mer komplisert webdel for regneark, må
du utføre flere prosedyrer før du kan bruke webdelen på en webdel-side:
Opprette en XML-regnearkfil:
Ved hjelp av Veiviser for datatilkobling i Excel angir du en datakilde
og definerer dataene du vil binde til og hente.
Som standard tilordnes de importerte dataene som en liste over
gjentatte rader eller du kan også bruke oppgaveruten for XML-kilde
for å tilordne XML-elementer til regnearkrutenettet.
Bruke andre Excel-kommandoer, formatere celler og definere formler
eller beregnede kolonner.
Etter at du er ferdig med å jobbe i Excel, lagrer du databindingen og
oppsettdefinisjonen som en XML-regnearkfil i dokumentbiblioteket på
samme Windows SharePoint Services-server der du kommer til å
bruke webdelen for regneark.
Opprett løsningsspesifikasjonsfilen i et tekstredigeringsprogram og lagre
det i dokumentbiblioteket på samme Windows SharePoint Services-server
der du kommer til å bruke webdelen for regneark.
Opprett definisjonsfilen for webdel i et tekstredigeringsprogram og bruk
den deretter til å importere webdelen for regneark inn i en webdel-side eller
webdel-katalog.
Obs! Du kan forenkle prosessen med å opprette en webdel for regneark ved å
bruke tillegget Webdel for regneark for Microsoft Office Excel 2003. Dette
tillegget kan du laste ned fra webområdet for Nedlastingssenter.

Vis alt

Opprette en datatilknyttet webdel for
regneark
Viktig! Webdelen for regneark virker bare på en Microsoft Windows SharePoint
Services- eller SharePoint Portal Server-server som har webdeler og
komponenter for Microsoft Office 2003 installert. Hvis du vil ha informasjon om
serveren har disse komponentene installert, kontakter du områdeadministratoren.
Å opprette og importere en datatilknyttet webdel for regneark inn i en webdelside gjøres i fire trinn på høyt nivå:
Angi datakilden og importer data inn i Excel.
Angi oppsett og formler, og lagre definisjonen som en XML-regnearkfil
(XML) i et dokumentbibliotek på samme Windows SharePoint Servicesserver som du vil bruke til webdelen for regneark.
Opprett og lagre løsningsspesifikasjonsfilen (XML) for webdelen i et
dokumentbibliotek på samme Windows SharePoint Services-server som du
vil bruke til webdelen for regneark.
Opprett en definisjonsfil (DWP) for webdelen og importer den inn i en
webdel-side eller en webdel-katalog.
Obs! Før du setter igang, må du sørge for at du har tilgang til et
dokumentbibliotek til å lagre XML-regnearket og løsningsspesifikasjonsfilene i.
Fordi disse filene ikke skal kunne redigeres av brukere av webdelen for
regneark, bør du lagre dem i et dokumentbibliotek separat fra de andre
dokumentene på serveren. Hvis du ikke har tillatelse til å opprette ditt eget
dokumentbibliotek, kontakter du områdeadministratoren for å få hjelp.
Obs! Du kan forenkle prosessen med å opprette en webdel for regneark ved å
bruke tillegget Webdel for regneark for Microsoft Office Excel 2003. Dette
tillegget kan du laste ned fra webområdet for Nedlastingssenter.
Slik angir og importerer du data til webdelen for regneark:
1. Opprett et nytt regneark i Microsoft Excel.
2. Velg Importer eksterne data på Data-menyen og klikk deretter Importer.

3. Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.
4. Gjør ett av følgende:
Velg Microsoft Business Solutions og klikk deretter Neste.
Velg Datahentingstjeneste, klikk Neste, velg en av datakildene for
datahentingstjeneste, som Microsoft SQL Server eller Microsoft
SharePoint-lister og klikk deretter Neste .
5. Skriv inn URL-adressen for Windows SharePoint Services-serveren du vil
bruke til webdelen for regneark, og klikk deretter Neste.
6. Skriv inn servernavnet og angi påloggingsinformasjonen, og klikk deretter
Neste.
7. Dobbeltklikk mappen for databasen du vil hente data fra (Gastronor, for
eksempel), klikk tabellen, spørringen eller et annet dataobjekt som du vil
arbeide med, og klikk deretter Neste.
8. Velg kolonnene du vil arbeide med, og klikk deretter Neste.
Obs! Hvis du vil lage en webdel som kan kobles til, bør du inkludere en
kolonne som kan brukes til å etablere en en-til-mange-relasjon, som en IDkolonne.
9.
10.
11.
12.

Velg kolonnene du vil sortere etter, og klikk deretter Neste.
Angi eventuelle filtervilkår og klikk deretter Neste.
Velg om du vil begrense antall returnerte rader og klikk deretter Neste.
Skriv inn navnet for datahentingstjenestens tilkoblingsfil (UXDC), og klikk
deretter Fullfør.
13. Velg datahentingstjenestens tilkoblingsfil (UXDC) som du opprettet i de
foregående trinnene, og klikk deretter Åpne.
14. Importer dataene som en XML-liste inn i gjeldende regneark, og start ved
celle A1.
Slik angir du oppsett og formler for webdelen for regneark:
1. Skjul kolonnen som inneholder ID-feltet.
2. Hvis du vil legge til en formel, setter du en kolonne inn i XML-listen,
skriver inn en formel i den første cellen i den kolonnen og dobbeltklikker
deretter fyllhåndtaket for å kopiere formelen til alle radene i listen.
3. Hvis du vil gjøre overskriftene i XML-listen synlige når du blar, velger du
raden under overskriftene og klikker deretter Frys på Vindu-menyen.
4. Velg og formater celler i den første raden i XML-listen for å vise desimaler,
valutasymboler, skrifter og så videre.

5. Hvis du vil skjule rad- og kolonneoverskrifter og det vannrette rullefeltet i
Excel, klikker du Alternativer på Verktøy-menyen, og fjerner merket for
Rad og kolonneoverskrifter og Vannrett rullefelt i Vis-kategorien.
6. På Fil-menyen klikker du Lagre som og navigerer deretter til et
dokumentbibliotek på Windows SharePoint Services-serveren du vil bruke
til webdelen for regneark, sett Filtype til XML-regneark (*XML), skriv inn
et filnavn og klikk deretter OK.
Obs! Du kan også lagre XML-regnearkfilen for webdelen for regneark lokalt,
og laste den opp til et dokumentbibliotek senere.
Slik oppretter og lagrer du løsningsspesifikasjonsfilen for webdelen:
1. Start Notisblokk og opprett en XML-fil i følgende format:
<?xml version="1.0" ?>
<SolutionSpecification>
<WebPartSettings>
<XMLSSFileLocation>URLToXMLSpreadsheetFile
</XMLSSFileLocation>
<LockedDown>True</LockedDown>
</WebPartSettings>
</SolutionSpecification>

Du erstatter URLToXMLSpreadsheetFile med URL-adressen for XMLregnearkfilen du opprettet i de foregående trinnene. Dette vil vanligvis være
i et format som:
http://ServerName/DocumentLibraryName/XMLSpreadsheetName.xml

Eller en relativ bane som utelater servernavnet:
/DocumentLibraryName/XMLSpreadsheetName.xml

2. Lagre løsningsspesifikasjonsfilen som en XML-fil direkte i et
dokumentbibliotek på Windows SharePoint Services-serveren, eller lagre
filen lokalt og last den opp til dokumentbiblioteket.
Slik oppretter du en definisjonsfil for webdelen for regneark og importerer

den inn i en webdel-side:
1. Start Notisblokk og opprett en definisjonsfil (DWP) i følgende format:

<?xml version="1.0"?>
<WebPart
xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v2"
xmlns:ODP="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v2/Spreadsheet">
<Assembly>Microsoft.Office.DataParts,Version=11.0.0.0,Culture=neutral,Pu
<TypeName>Microsoft.Office.DataParts.SpreadsheetCtl</TypeName>
<Title>WebPartTitle</Title>
<Description>WebPartDescription</Description>
<ODP:SolutionFileLocation>URLToSolutionSpecificationFile
</ODP:SolutionFileLocation>
</WebPart>

Viktig! For å arbeide riktig, må linjen som begynner med <Assembly> og
slutter med </Assembly> være formatert som en enkelt linje uten linjeskift
eller mellomrom. Hvis du legger til linjeskift eller mellomrom mellom
attributter, vil importeringen av webdelen for regneark mislykkes.
Følgende tabell beskriver hva du skal skrive inn for hvert av elementene i
kursiv:
Element
Webdel-tittel
Webdel-beskrivelse

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Beskrivelse
Tittelen på webdelen
Beskrivelsen av webdelen.
URL-adressen for løsningsspesifikasjonfilen (XML)
URLforegående trinnene. Dette vil vanligvis være i et form
adresseforløsningsspesifikasjonsfil
http://Servernavn/Dokumentbiblioteknavn
Lagre filen som en DWP-fil.
Opprett en ny webdel-side (på Windows SharePoint Services-verktøylinjen
klikker du Opprett, og deretter under Websider, klikker du Webdel-side).
Klikk Rediger min side eller Endre delt side (avhengig av om du viser
siden i personlig visning eller delt visning), og klikk deretter Legg til
webdeler.
Klikk Importer, angi DWP-filen du opprettet i de foregående trinnene og
klikk deretter Last opp.
Dra webdelen til sonen der du vil at webdelen for regneark skal vises.
Lukk verktøyruten.

Obs! Hvis du er en administrator av et Windows SharePoint Services-område
eller -server, kan du også importere definisjonsfilen for webdelen for regneark
inn i et webdel-galleri, for å gjøre det tilgjengelig for andre brukere av området
eller serveren.

Vis alt

Opprette en webdel for regneark som
kan kobles sammen
Denne fremgangsmåten beskriver hvordan to webdeler for regneark som
implementerer tilkoblingsgrensesnitt for webdel, skal opprettes. For å gjøre
eksemplet klarere, antas det at du oppretter disse to webdelene ved hjelp av
tabellene Leverandører og Produkter fra eksempeldatabasen Gastronor på
Microsoft SQL Server:
En webdel som viser data fra Leverandører-tabellen, som kan sende den
valgte raden til en annen webdel.
En webdel som viser data fra Produkter-tabellen, som kan filtreres etter
verdien den mottar fra en annen webdel.
Fordi en en-til-mange-relasjon eksisterer mellom tabellene Leverandører og
Produkter i LeverandørID-kolonnen, kan disse to webdelene kobles sammen for
å gi LeverandørID-verdien fra webdelen for leverandører, for å filtrere radene
som vises i webdelen for produkter. Du kan imidlertid opprette lignende
webdeler ved hjelp av en hvilken som helst datakilde som har en en-til-mangerelasjon basert på én enkelt kolonne.
Obs! Du kan forenkle prosessen med å opprette en webdel for regneark ved å
bruke et tilleggsprogram til webdel for regneark for Microsoft Office
Excel 2003. Dette tilleggsprogrammet kan du laste ned fra webområdet for
Microsoft Nedlastingssenter.
Opprette en radgivende webdel for regneark
1. Opprett en webdel for regneark slik det er beskrevet i emnet Opprette en
datatilknyttet webdel for regneark, velg en tabell, som Leverandør-tabellen i
eksempeldatabasen Gastronor, og sørg for å inkludere primærnøkkelen for
LeverandørID-kolonnen.
2. Rediger løsningsspesifikasjonsfilen for webdelen du opprettet, for å
inkludere et InterfaceConnections-element som setter i verk et
IRowProvider-grensesnitt på den tilkoblede tabellen:

<?xml version="1.0"?>
<SolutionSpecification
xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v2/Spreadsheet/SolutionSpeci
<WebPartSettings>
<XMLSSFileLocation>URLToXMLSpreadsheetFile
</XMLSSFileLocation>
<LockedDown>True</LockedDown>
</WebPartSettings>
<InterfaceConnections>
<RowProvider Name="RowProvider1_WPQ_"
MaxConnections="-1"
MenuLabel="Provide selected row"
Description="Sends the selected row to another Web Part.">
<SendRow>
<MapEntryID>Insert Map/Entry@ID</MapEntryID>
</SendRow>
</RowProvider>
</InterfaceConnections>
</SolutionSpecification>

Der Insert Map/Entry@ID er verdien av ID-attributtverdien fra <Entry>koden i <Map>-koden for den tilkoblede tabellen i XML-regnearket.
Opprette en filterforbruker for webdel for regneark
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Opprett et nytt regneark i Excel.
Velg Importer eksterne data på Data-menyen og klikk deretter Importer.
Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.
Klikk Datahentingstjeneste og klikk deretter Neste.
Opprett en datahentingstjenestens tilkoblingsfil (UXDC) som kobles til en
tabell i Microsoft SQL Server med et sekundærnøkkelforhold til den første
webdelen for regneark, som Produkter-tabellen i eksempeldatabasen
Gastronor. Inkluder sekundærnøkkelkolonnen i spørringen, som
LeverandørID-kolonnen.
Importer dataene som et XML-listeområde inn i gjeldende regneark, og
start ved celle A1.
Skjul kolonnen som inneholder LeverandørID-kolonnen.
På Fil-menyen klikker du Lagre som. Navigerer til et dokumentbibliotek
på Microsoft Windows SharePoint Services-serveren du vil bruke til
webdelen for regneark, sett Filtype til XML-regneark (*XML), skriv inn et
filnavn og klikk deretter OK.
Opprett en løsningsspesifikasjonsfil som peker til XML-regnearkfilen
(XML) du opprettet. Inkluder et InterfaceConnections-element som setter

i verk et IFilterConsumer-grensesnitt som kobler IDen fra den første
webdelen for regneark til sekundærnøkkelfeltet i den tilkoblede tabellen.

<?xml version="1.0"?>
<SolutionSpecification
xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v2/Spreadsheet/SolutionSpeci
<WebPartSettings>
<XMLSSFileLocation>URLToXMLSpreadsheetFile
</XMLSSFileLocation>
<LockedDown>True</LockedDown>
</WebPartSettings>
<InterfaceConnections>
<FilterConsumer Name="RowConsumer1_WPQ_"
MaxConnections="-1"
MenuLabel="Get Filter From"
Description="Filters products by the selected SupplierID value.">
<LocalFilter>
<MapEntryID>Insert Map/Entry@ID</MapEntryID>
</LocalFilter>
</FilterConsumer>
</InterfaceConnections>
</SolutionSpecification>

Der Insert Map/Entry@ID er verdien av ID-attributtverdien fra <Entry>koden i <Map>-koden for den tilkoblede tabellen i XML-regnearkfilen.
10. Lagre løsningsspesifikasjonsfilen som en XML-fil direkte i et
dokumentbibliotek på Windows SharePoint Services-serveren, eller lagre
filen lokalt og last den opp til dokumentbiblioteket.
11. Opprett en definisjonsfil (DWP) som refererer til samlingen av webdeler for
regneark og peker til løsningsspesifikasjonsfilen du opprettet. Hvis du vil
ha nærmere detaljer, se i avsnittet "Slik oppretter du en definisjonsfil for
webdelen for regneark og importerer den inn i en webdel-side" under emnet
Opprette en datatilknyttet webdel for regneark.
Importere og koble sammen webdeler
1. Importer de to definisjonsfilene for webdel (DWP) inn i en webdel-side.
2. Koble sammen de to webdelene for regneark for ved å velge
primærnøkkelfeltet i den første webdelen (som LeverandørID-kolonnen i
Leverandører-tabellen) for å filtrere sekundærnøkkelfeltet i den andre
webdelen (som LeverandørID-kolonnen i Produkter-tabellen).
3. Kontroller at det å klikke på de forskjellige radene i de første webdelen

filtrerer radene i den andre webdelen.

Vis alt

Endre data på en webside
Endringene du kan foreta på en webside som er opprettet i Microsoft Excel,
avhenger av om websiden ble opprettet med eller uten interaktivitet.
Med interaktivitet
Hvis du lagret eller publiserte interaktive data fra Microsoft Excel, bør du ikke
åpne den resulterende HTML-filen i Microsoft Excel for å gjøre endringer. I
stedet bør du endre arbeidsboken (XLS-filen) du opprinnelig publiserte fra, og
deretter publiserer du de interaktive elementene på websiden på nytt. Du kan
også åpne websiden i et utformingsprogram og gjøre endringer der.
Utformingsprogrammene som anbefales, er Microsoft Office FrontPage 2003,
Microsoft Office Access 2003 og Microsoft Visual Basic.
Hvilket utformingsprogram du bør velge, er avhengig av hva slags endringer du
vil gjøre og hvordan du har publisert eller lagret dataene.
Når du bør bruke Microsoft Excel Når du vil gjøre endringer ved hjelp
Microsoft Excel-funksjoner, bør du åpne den opprinnelige arbeidsboken (XLSfilen) du brukte til å publisere eller lagre websiden, gjøre endringene i
arbeidsboken og deretter publisere dataene på nytt. Du bør ikke åpne en
interaktiv webside i Microsoft Excel for å gjøre endringer i den. Ved hjelp av
funksjonen Autopublisering (tilgjengelig i dialogboksen Publiser) kan du angi at
elementer som er publisert tidligere, automatisk skal publiseres på nytt hver gang
den opprinnelige arbeidsboken lagres.
Hvis du ikke har tilgang til den opprinnelige arbeidsboken, kan du eksportere
interaktive regneark og pivottabellister til Microsoft Excel ved å bruke
kontrollens verktøylinjeknapp Eksporter til Microsoft Excel
i webleseren
eller bruke FrontPage eller datatilgangssidens utformingsvisning i Access for å
endre websiden.
Når du bør bruke Microsoft FrontPage
følgende:

Bruk FrontPage når du vil gjøre

Ordne elementene på websiden på nytt, og tilpasse den interaktive

funksjonaliteten for regneark, pivottabellister og diagrammer
Bruke avanserte verktøy for webområdebehandling og få tilgang til andre
webområder
Bruke utformingstidskontroller
Legge til ActiveX-kontroller som bare er tilgjengelige fra FrontPage
Endre formateringen eller legge til et tema eller få siden til å se ut som
andre websider
Når du bør bruke utformingsvisning for datatilgangssider i Microsoft
Access
Bruk Microsoft Access når du vil gjøre følgende:
Legge til kontroller, for eksempel tekstbokser og kontroller for
rullegardinlister, som viser data fra en database i Microsoft Access eller
Microsoft SQL-server
Legge til et diagram som deler samme data som det eksterne dataområdet
Legge til ActiveX-kontroller som bare er tilgjengelige i utformingsvisning
for datatilgangssider
Hvis du bruker Microsoft Access til å endre siden ved å legge til kontroller for
Microsoft Office webkomponenter eller ved å legge til kontroller som ikke
bundet til databasedata, vil brukere med Microsoft Internet Explorer versjon 4.01
eller tidligere fremdeles kunne bruke siden når du publiserer siden på nytt. Hvis
du derimot legger til andre kontroller enn kontroller for Microsoft Office
webkomponenter, og kontrollene er bundet til databasedata (databasedata for
Microsoft Access eller Microsoft SQL-server), må brukerne også ha Internet
Explorer 5 eller senere for å bruke siden i leseren.
Når du bør bruke Visual Basic Bruk Visual Basic når du vil legge til
egendefinerte kontroller eller når du vil bruke Microsoft Office
webkomponentene som COM-kontroller eller i Visual Basic-skjemaer.
Endre HTML-koden Du kan bruke et HTML-redigeringsprogram, for
eksempel FrontPage, eller et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk,
hvis du vil gjøre endringer, for eksempel flytte elementer på websiden.
Endringer du derimot gjør direkte i HTML-koden, støttes kanskje ikke i
Microsoft Excel eller andre Office-programmer hvis du senere forsøker å åpne
filen i ett av disse programmene.
Gjøre midlertidige endringer ved hjelp av webleseren Du kan endre

websiden mens den er åpen i en webleser, men alle endringer du gjør, er
midlertidige, og lagres ikke når du avslutter leseren.
Uten interaktivitet
Når du lagrer eller publiserer ikke-interaktive data, for eksempel en hel
arbeidsbok uten interaktivitet, kan du åpne den resulterende HTML-filen direkte
i Microsoft Excel, gjøre endringer og lagre filen. Ikke-interaktive websider er
den eneste typen websider du kan åpne og endre i Microsoft Excel.

Vis alt

Legge data fra Excel ut på Web
Vil du at de ansatte skal ha tilgang til salgsdata og -statistikk for egne og andres
områder, fra en webside? Hva med et regneark for beregning av kostnader? Eller
kanskje du vil bruke en webside til å vise fortjenesten for de ulike områdene i et
diagram.
Du kan lagre en Microsoft Excel-arbeidsbok eller en del av en arbeidsbok, for
eksempel et element i et regneark, som en webside, og gjøre dataene
tilgjengelige på et HTTP-område, et FTP-område, en webserver eller en
nettverksserver, slik at andre brukere kan lese eller arbeide interaktivt med
dataene. Hvis du for eksempel har samlet salgstallene i et Excel-regneark, kan du
publisere tallene sammen med et diagram for å sammenligne tallene på en
webside, slik at brukere kan lese eller til og med arbeide med tallene i sine egne
lesere uten å åpne Excel.
Nedenfor finner du forskjellige måter du kan bruke for å legge Excel-data på
Web.
Legge en hel arbeidsbok på en webside
Hvis du vil legge alle dataene i en arbeidsbok på en webside, kan du velge å
gjøre dataene interaktive eller ikke.
Interaktive arbeidsbøker
Når du publiserer en interaktiv arbeidsbok på en webside, er resultatet en
HTML-fil som inneholder spesielle komponenter som gjør at andre brukere kan
arbeide interaktivt med dataene i leseren. Brukere kan for eksempel bytte
mellom ark ved hjelp av en arkvelger, manipulere data og formateringer og
endre formler i de enkelte arkene. De interaktive komponentene som brukes i
HTML-filen, kan ikke åpnes og endres i Excel, så du bør beholde en
originalkopi av Excel-arbeidsboken du publiserte dataene fra, slik at du kan
endre den og publisere den på nytt hvis nødvendig.
Ikke-interaktive arbeidsbøker

Når du lagrer en ikke-interaktiv arbeidsbok, vises dataene slik som i Excel,
inkludert faner som brukere kan klikke for å bla mellom regnearkene. Brukere
kan imidlertid ikke endre eller arbeide interaktivt med dataene i leseren. Det kan
være nyttig å lagre en hel arbeidsbok som en HTML-side hvis du ikke vil
beholde en originalkopi av Excel-arbeidsboken, men i stedet ønsker å åpne
HTML-filen direkte i Excel slik at du kan foreta og lagre endringer ved hjelp av
Excel-funksjoner og -funksjonalitet.

Legge et regneark, et celleområde eller et annet regnearkelement på en
webside
Du kan publisere et regneark eller deler av et regneark på en webside, med eller
uten interaktiv funksjonalitet.
Når du publiserer uten interaktivitet, kan andre brukere se på dataene og
formateringen på websiden, men de kan ikke manipulere dem.
Hvis du vil at brukerne skal kunne manipulere dataene på websiden din, kan du
opprette en webside fra et Microsoft Excel-regneark eller fra elementer i
regnearket, ved å lagre dataene med regnearkfunksjonalitet. Når du publiserer
interaktivt med regnearkfunksjonalitet, kan brukerne gjøre følgende:
Skrive inn data
Formatere data
Beregne data
Analysere data
Sortere og filtrere

På interaktive websider kan brukerne endre dataene og oppsettet for
websideelementer.
Du kan legge følgende på en webside med regnearkfunksjonalitet:
Regneark
Pivottabellrapporter
Eksterne dataområder
Celleområder
Filtrerte lister
Utskriftsområder
Du kan miste enkelte formateringer og funksjoner når du lagrer med interaktiv
funksjonalitet.
Legge et diagram på en webside
Du kan publisere et diagram med eller uten interaktivitet. Når du publiserer uten
interaktivitet, blir et bilde av diagrammet lagret i et bildeformat (JPG-fil) og vist
på websiden.
Hvis du vil legge et interaktivt diagram eller en pivotdiagramrapport på en
webside, kan du lagre diagrammet med interaktiv diagramfunksjonalitet.

Når du endrer diagrammets tilsvarende data på websiden, oppdateres
diagrammet automatisk.
Hvis du vil lage et diagram med interaktiv funksjonalitet, må du først ha et
diagram eller en pivotdiagramrapport i Excel. Når du publiserer diagrammet
interaktivt, inkluderes kildedataene for diagrammet automatisk på websiden. For
et diagram inkluderes en interaktiv regnearkkontroll. For en pivotdiagramrapport
inkluderes en interaktiv pivottabelliste.
Når brukere endrer dataene i regnearket, eller endrer oppsettet til pivottabellisten
på websiden, oppdateres det tilknyttede diagrammet automatisk. Brukere kan
også sortere og filtrere diagrammet.
Hvis du vil endre størrelsen på diagrammet på websiden, kan du åpne websiden i
Microsoft FrontPage eller Utformingsvisning for datatilgangssider i Microsoft
Access, og gjøre endringene der.
Legge en pivottabellrapport på en webside
En pivottabellrapport er en interaktiv tabell i Excel som du kan bruke til å raskt
lage sammendrag av store mengder data. Bruk pivottabellrapporter når du vil
sammenligne beslektede summer eller når du vil at sortering, sammenlegging av
delsummer og summering skal gjøres automatisk.

Du kan publisere en pivottabellrapport med eller uten interaktivitet. Når du
publiserer uten interaktivitet, kan andre brukere se på rapporten, men de kan ikke
endre tabellen. De kan for eksempel ikke dra felt eller endre sammendragstypene
som brukes, slik som i Excel.

Du kan analysere data ved å endre oppsettet, i en pivottabelliste på en webside.
Hvis du vil at webbrukerne skal kunne arbeide interaktivt med en
pivottabellrapport eller hvis du vil publisere et eksternt dataområde som du kan
oppdatere, kan du legge en interaktiv pivottabelliste på en webside.
(Webversjonen av en interaktiv pivottabellrapport heter pivottabelliste.) Når du
publiserer interaktivt med pivottabellfunksjonalitet, kan brukerne filtrere dataene
i den resulterende pivottabellisten, analysere dataene ved hjelp av ulike
visninger, og oppdatere eksterne data i leseren.
Kildedata for pivottabellister Du kan lage en interaktiv pivottabelliste fra en
eksisterende pivottabellrapport, eller fra andre Excel-data. Hvis du bruker andre
Excel-data og velger Pivottabellfunksjonalitet i dialogboksen Publiser,
opprettes en pivottabelliste på websiden automatisk.
Hvis du vil at brukerne skal kunne oppdatere et eksternt dataområde på websiden
din, må du angi pivottabellfunksjonalitet for å publisere det eksterne
dataområdet til en pivottabelliste. Dataene oppdateres automatisk fra
kildedatabasen når brukerne åpner websiden din i leseren, eller når brukerne
velger Oppdater i pivottabellisten.

Begrensninger du bør ta hensyn til Du kan miste enkelte formateringer og
funksjoner når du lagrer med interaktiv funksjonalitet.
Legge flere elementer på en webside
De fleste websider du oppretter, vil inneholde mer enn ett element. Du har for
eksempel en webside som inneholder logoen din, tekst, en pivottabelliste, en
liste med ikke-interaktive data og et diagram. Fordelen med å legge flere
elementer på en enkelt side, er at brukerne da får all informasjon de trenger på en
enkelt webside.

Du kan gjøre deler av websiden interaktive og andre deler ikke-interaktive.
Du kan bruke funksjoner fra flere Microsoft Office-programmer når du vil lage
én webside. Du kan for eksempel lagre data som en webside i Excel, og deretter
bruke Microsoft Access til å legge til grupperte kontroller eller skripting for
datasider. Du kan deretter åpne websiden i Microsoft FrontPage og legge til
oppsett slik at websiden passer med andre sider i området.
Du kan bruke en hvilken som helst kombinasjon av interaktive og ikkeinteraktive data, og data fra alle Office-programmer. Du kan for eksempel bruke
Access til å finne navn på ansatte, stilling og lønn, fra en lønnstakerdatabase.
Deretter kan du analysere Access-dataene i Excel. I Excel kan du legge til

formler som beregner gjennomsnittslønn per stilling og lage et diagram. Du kan
lagre analysen som et interaktivt regneark eller en pivottabelliste på en webside.
Deretter bruker du FrontPage til å legge til en firmalogo og en beskrivelse av
dataene på siden.

Vis alt

Støtte for webfiler og hyperkoblinger
Websider inneholder ofte bilder og andre støttefiler, samt koblinger til andre
websider. Når du flytter støttefiler eller -sider, kan det være at websiden som
refererer til dem, ikke virker på riktig måte. Nedenfor ser du hvordan Microsoft
Excel kan hjelpe til med å behandle støttefiler og hyperkoblinger.
Støttefiler
Når du publiserer en Excel-arbeidsbok eller et Excel-regneark som en webside,
opprettes en støttemappe som kalles "filnavn-filer", der programmet lagrer alle
støttefilene til siden, for eksempel punkt, bakgrunnsstrukturer og grafikk. Hvis
filen for eksempel heter Side1.htm, opprettes det en undermappe som heter
"Side1_filer." Excel tilordner også navn, for eksempel image001.jpg og
image002.gif, til støttefilene.
Hvis du sletter elementer som ble lagret som relative koblinger, sletter Excel
automatisk de tilhørende støttefilene fra støttemappen.
Hvis du flytter eller kopierer webside til et annet sted, må du også flytte
støttemappen, slik at du opprettholder alle koblingene til websiden. Når du
publiserer siden på nytt et annet sted, kopierer programmet automatisk
støttemappene.
La oss for eksempel si at du har websiden:
http://eksempel.microsoft.com/Side1.htm. Siden inneholder punkt, som lagres i
støttemappen: http://eksempel.microsoft.com/Side1_filer. De relative banene til
punktfilene er /Side1_filer/image001.gif og /Side1_filer/image002.gif. Hvis du
flytter Side1.htm til et nytt sted, for eksempel http://eksempel.microsoft.com/,
må du også flytte støttefilmappen (Side1_filer) til
http://eksempel.microsoft.com/.
Som standard er navnet på støttemappen navnet på websiden og et
understrekingstegn (_) eller en bindestrek (-) og ordet "files." Ordet "files" vises
i den språkversjonen av Excel som brukes til å lagre filene som en webside. La
oss for eksempel si at du bruker den nederlandske versjonen av Excel til å lagre
en fil som kalles Side1 som en webside. Standardnavnet på støttemappen vil da

bli Side1_bestanden.
Relative og absolutte hyperkoblinger
Når du lager websider, håndterer programmet de tilknyttede filene og
hyperkoblinger automatisk, slik at bildene vises og koblingene virker når sidene
blir plassert på den webserveren der de skal ligge.
Når alle filene, for eksempel punkt, navigasjonsknapper, bakgrunnsstrukturer,
grafikk og websider du oppretter hyperkoblinger til, blir plassert på, eller
publisert til, den samme webserveren, vedlikeholder Excel koblingene som
relative koblinger.
Hyperkoblinger til webområder på andre servere, for eksempel en liste over
favorittsteder på World Wide Web, vedlikeholdes som absolutte koblinger, det
vil si faste filplasseringer.
Når du lagrer websidene et annet sted, blir koblinger som ikke kan konverteres
til relative koblinger, værende som absolutte koblinger.

Vis alt

Endre og lagre data på en webside
Foreta og lagre endringer ved hjelp av Microsoft Excel
Ikke-interaktive data
Når du lagrer en hel arbeidsbok uten interaktivitet, kan du åpne websiden som
opprettes i Microsoft Excel (en HTML-versjon av filen med filtypen HTM),
endre dataene og lagre filen i Microsoft Excel.
1. I Microsoft Excel åpner du websiden (HTM-filen) som du lagret som en hel
arbeidsbok uten interaktivitet.
2. Foreta endringer.
3. Velg Lagre på Fil-menyen.
Obs! Du kan også åpne og endre deler av en arbeidsbok som du lagrer uten
interaktivitet, for eksempel et område, ark eller diagram. Imidlertid vil færre
Excel-funksjoner opprettholdes i filen, og det er ikke sikkert du kan endre dem
slik du kunne opprinnelig. Når du for eksempel lagrer et diagram som en ikkeinteraktiv webside, blir diagrammet et separat bilde, og kan ikke lenger endres
på siden. Men når du lagrer en hel arbeidsbok uten interaktivitet som inneholder
et diagram, blir det faktiske diagrammet lagret, og ikke bare et bilde, og det kan
endres når du åpner filen på nytt.
Interaktive data
Når du lagrer Microsoft Excel-data med interaktivitet, bør du ikke åpne
websiden som Microsoft Excel oppretter (en HTML-versjon av filen med
filtypen HTM) i Microsoft Excel. Du bør i stedet endre den opprinnelige
arbeidsbokfilen (XLS) du publiserte fra, foreta endringer og publisere på nytt på
en webside.
1. I Microsoft Excel åpner du arbeidsboken (XLS) du opprinnelig publiserte
websiden fra.

2. Foreta endringer.
3. Velg Lagre som webside på Fil-menyen.
4. Velg Publiser.
5. Hvis du vil publisere på nytt et regneark eller element du allerede har
publisert, velger du Tidligere publiserte elementer, og merker deretter
regnearket eller elementet du vil publisere på nytt. Hvis du vil forhindre at
et element publiseres på nytt, merker du elementet og velger Fjern. Velg et
annet element fra listen hvis du vil fortsette å publisere elementer.
6. Velg Publiser.
Tips!
Merk av for Publiser på nytt automatisk hver gang arbeidsboken lagres
(dialogboksen Publiser) for å angi at elementer som allerede er publisert,
bør publiseres på nytt automatisk hver gang den opprinnelige arbeidsboken
lagres.
Hvis du ikke har tilgang til den opprinnelige arbeidsboken, kan du
eksportere interaktive regneark og pivottabellister til Microsoft Excel ved å
bruke kontrollens verktøylinjeknapp Eksporter til Microsoft Excel
i
webleseren eller bruke Microsoft Frontpage 2002 eller datatilgangssidens
utformingsvisning i Microsoft Access 2002 for å endre websiden.
Gjøre og lagre endringer ved hjelp av et utformingsprogram
Når du vil endre en webside du har lagret eller publisert i Microsoft Excel (med
unntak av ikke-interaktiv arbeidsbok), og du ikke vil endre den opprinnelige
arbeidsboken og publisere på nytt i Microsoft Excel, kan du åpne websiden og
foreta endringene i et annet utformingsprogram, som Microsoft Office
FrontPage 2003, datatilgangssiden i utformingsvisning i Microsoft Office
Access 2003 eller Microsoft Visual Basic.
1. Åpne websiden ved å bruke en webleser.
2. Hvis det vises en pil ved siden av Rediger-knappen, klikker du den og
velger det utformingsprogrammet du vil bruke. Hvis ikke, klikker du

Rediger-knappen.
3. Gjør endringene og lagre arbeidet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du lagrer i programmet du bruker, se i Hjelp for det gjeldende programmet.
Obs! Hvis leseren ikke har en Rediger-knapp, eller hvis et annet program enn
det du vil ha, åpnes når du klikker Rediger-knappen, kan du åpne websiden
direkte i programmet du vil endre dataene i, for eksempel Frontpage .

Vis alt

Retningslinjer og begrensninger ved
lagring og publisering av websider
Krav for å vise Microsoft Excel-data på World Wide Web
Krav for å vise interaktive data Brukerne må ha installert følgende på
maskinene hvis de vil arbeide med interaktive Excel-data på en webside:
Microsoft Office Web Components og en passende Office 2003-lisens.
Microsoft Internet Explorer versjon 4.01 eller nyere.
Krav for å vise ikke-interaktive data Brukerne må ha installert følgende på
maskinene hvis de vil vise ikke-interaktive data på en webside:
Internet Explorer 4.01 eller nyere.
Begrensninger ved å legge ut data på en webside
Begrensninger ved å legge ut interaktive data på en webside
Enkelte funksjoner og typer formatering kan virke og vises forskjellig når data
lagres eller utgis som en webside, avhengig av hvilke typer Excel-data du lagrer
som en webside, og hvordan dataene er formatert .
Dette emnet inneholder informasjon om begrensningene ved publisering eller
lagring av data når du velger følgende alternativer for innstillingen Legg til
interaktivitet med:
Regnearkfunksjonalitet
Funksjon
Delt
Beholdes ikke.
arbeidsbokinformasjon
Mønsterfyll
Beholdes ikke.

Resultat på en webside

Grafikk
Lag med tegnede
objekter
Flere skrifter i en
enkelt celle
Betinget formatering
Disposisjon

Passordbeskyttelse

Beholdes ikke.
Beholdes ikke.
Beholdes ikke. Skriften på det første tegnet i cellen
brukes.
Gjeldende celleformatering beholdes. Formatering er
ikke lenger betinget.
Skjulte rader publiseres som skjult. Sperrede rader
publiseres på vanlig måte.
Data i passordbeskyttede regneark og arbeidsbøker kan
ikke lagres eller publiseres som en webside. Hvis du vil
publisere data som er beskyttet, må du bruke et blankt
(eller ingen) passord.
Beholdes ikke.

Cellemerknad
Begrensinger og
meldinger for
Beholdes ikke.
datavalidering
Presisjon som vist
Støttes ikke. Verdi for Presisjon som vist publiseres.
Distribuert justering Beholdes ikke.
Thai-justering
Beholdes ikke.
Revisjonssporingspiler Beholdes ikke.
Tekst med innrykk
Beholdes ikke.
Funksjoner for utskrift
Beholdes ikke.
og utskriftsformat
Etiketter i formler
Konverteres til cellereferanser.
Rotert eller loddrett
Konverteres til vannrett tekst.
tekst
Konverteres til verdier når du publiserer enkeltark eller
Referanser til data i
celleområder. Beholdes når du publiserer en hel
andre regneark
arbeidsbok.
Viste datoer er uendret, men serienummeret for datoene
1904-datosystem
konverteres til 1900-datosystemet.
R1C1-referansestil
Konverteres til A1-referansestil.
Lotus-kompatibilitet R1C1-referansestil konverteres til A1-referansestil.
Konverteres til verdier. Oppdatering fra kildedata
Eksterne dataområder

Webspørringer

beholdes ikke.
Konverteres til verdier. Oppdatering fra kildedata
beholdes ikke.

Delsummer

Tall og beregninger vises på riktig måte. Funksjoner for
Grupper og disponer beholdes ikke.

Diagramark,
makroark, dialogark

Beholdes ikke.

Pivottabellfunksjonalitet
Funksjon
Beregnede felt
Beregnede elementer
Egendefinerte
beregninger
Tegn- og
celleformatering

Tallformater

Resultat på en webside
Formler beholdes ikke. Endres til hele felt som bruker
standard sammendragsfunksjonen for feltet (Summer,
Antall, Min eller Størst).
Beholdes ikke.
Beholdes ikke.
Mesteparten av formateringen beholdes, unntatt
endringer i formateringen av felttekst.
Beholdes delvis. Tallformater du bruker til pivotfelt i
Excel beholdes, men tallformater du bruker på
enkeltceller beholdes ikke.
Hvis du bruker et egendefinert tallformat eller et
tallformat som ikke støttes av pivottabellister på World
Wide Web, vises tallene med samme tallformat som
Excel-pivottabellrapporten. Hvis du senere endrer
tallformatet for feltet i pivottabellisten, kan du ikke
returnere feltet til det egendefinerte tallformatet.

Selv om du deaktiverte stjernene som angir totaler i
Stjerne som angir
Excel, vises stjernene i pivottabellisten på World Wide
totaler for OLAP-data
Web.
Beholdes ikke. Excel-innstillingene for å gjenta rad- og
kolonneetiketter for pivottabeller på hver side, gjenta
Utskriftsinnstillinger elementetiketter etter sideskift og angi sideskift mellom

avsnitt, går tapt.
Delvis beholdt. Grupperte elementer i datafelt beholdes,
Grupperte elementer i
men merkede elementer som er gruppert i Excel, er ikke
felt
gruppert i pivottabellisten på World Wide Web.
Egendefinerte
Beholdes ikke. Dataene har i stedet samme rekkefølgen
sorteringsrekkefølge som når de blir hentet fra kildedatabasen.
Beholdes ikke. Felt har samme plasseringer, men tegnFormater med innrykk og celleformatering beholdes ikke. Tomme rader
mellom elementgrupper går tapt.
Delsammendrag vises
Beholdes ikke.
over elementgrupper
Tilpassede feilverdier Beholdes ikke. Feil og tomme celler vises som tomme
og tomme celleverdier celler.
Sidefelt i rader eller
Beholdes ikke. Sidefelt blir filterfelt som alltid vises på
kolonner
tvers øverst.
Data i passordbeskyttede regneark og arbeidsbøker kan
ikke lagres eller publiseres som en webside. Hvis du vil
publisere data som er beskyttet, må du bruke et blankt
Passordinnstillinger
(eller ingen) passord. Hvis du lagrer databasepassordet
med spørringen i Excel, må brukerne skrive inn
passordet når de åpner websiden i leseren.
Bakgrunnsoppdatering.
Beholdes ikke. Pivottabellisten på World Wide Web
Hente data for hvert
oppdateres alltid i forgrunnen, og alle data for filterfelt
element i et sidefelt,
hentes i én operasjon.
hver for seg
Ikke tilgjengelig. Hvis du vil omdefinere området for
Endringer for Excel- Excel-kildedata eller endre spørringen til å merke andre
kildedata
eksterne data, må du gjøre endringen i Excel og
publisere på nytt.
Du kan ikke koble deg til den opprinnelige
serverdatabasen på nytt fra den publiserte
Frakoblet kubefil som pivottabellisten, eller gjøre endringer i innholdet på den
datakilde
frakoblede kubefilen fra pivottabellisten. Hvis du må
utføre en av disse operasjonene, kan du gjøre det i Excel
og deretter publisere til pivottabellisten på nytt.
Diagramfunksjonalitet

Hvis diagrammer skal vises riktig på websiden, må du lagre eller publisere
diagrammene adskilt fra andre data i arbeidsboken. Når du lagrer et diagram
med interaktiv funksjonalitet, vises ikke enkelte funksjoner på samme måte som
i Excel.
Funksjon
Overflatediagram
Autoskalering av
skrifter
Tegnede objekter,
tekstbokser og bilder i
diagrammet
Delvis gjennomsiktig
fyll
Egendefinert plassering
og justering av størrelse
for diagramelementer
Forklaringsoppsett med
flere kolonner
Serielinjer
Skygger
Feilfelt beregnet ved
hjelp av standardfeil
Feillinjer beregnet ved
å bruke standardavvik
Passordbeskyttelse

Resultat på en webside
Beholdes ikke. Returnerer en feil når websiden åpnes i
leseren.
Endres til standard skriftstørrelse.
Beholdes ikke.
Beholdes ikke.
Endres til standard plassering og størrelse.
Endres til standard forklaringsoppsett.
Beholdes ikke.
Beholdes ikke.
Beholdes ikke.
Beholdes ikke.
Data i passordbeskyttede regneark og arbeidsbøker kan
ikke lagres eller publiseres som en webside. Hvis du vil
publisere data som er beskyttet, må du bruke et blankt
(eller ingen) passord.

Bare tegne inn synlige
Alle data tegnes inn, inkludert data i skjulte celler.
celler
Plassering av
kategoriakseetiketter i
linjediagrammer
Midtstilt på datapunkt.
mellom kategorier

(punkt), som standard

Trendlinjer

Trendlinjer tegnes inn gjennom datapunkt og til
kantlinjene for tegneområdet. Dette gir et noe
annerledes utseende enn i Excel, der trendlinjer tegnes
inn gjennom datapunkt, men ikke til kantlinjene for
tegneområdet.

Diagramfunksjoner som ikke kan legges til eller endres i et annet
utformingsprogram
Følgende Excel-diagramfunksjoner beholdes når du publiserer et interaktivt
diagram. Når du imidlertid åpner websiden i et annet utformingsprogram, for
eksempel Microsoft FrontPage 2000 eller utformingsvisning for
datatilgangssider i Microsoft Access, kan disse funksjonene ikke legges til eller
endres. Hvis du endrer funksjonen, eller seriene som funksjonen brukes på,
beholdes ikke funksjonen lenger:
Muligheten til å variere farger etter punkt, som vanligvis brukes til
enkeltseriediagrammer. Når du bruker alternativet Varier farger etter
punkt, har hver dataindikator i én serie en egen farge, i motsetning til én
farge for hver dataindikator i en serie, som er standard.
Enkelte kombinasjonsdiagrammer, for eksempel et stolpediagram
kombinert med et sektordiagram.
Begrensninger ved å legge ut ikke-interaktive data på en webside
Når du lagrer eller publiserer Excel-data på en webside uten interaktivitet, lagres
dataene som en statisk informasjonskopi. Brukerne kan vise dataene og
formatering på websiden, men de kan ikke arbeide interaktivt med dataene.
Du kan endre dataene du har lagret eller publisert som ikke-interaktive data, ved
å endre den opprinnelige arbeidsboken du publiserte fra, og deretter publisere
dataene på nytt. Hvis du automatisk vil publisere dataene på nytt hver gang den
opprinnelige arbeidsboken lagres, kan du benytte funksjonen Autopublisering
(merk av for Publiser på nytt automatisk hver gang arbeidsboken lagres i
dialogboksen Publiser).
Du kan også åpne, endre og lagre den ikke-interaktive HTML-filen i Excel. I

dette tilfellet beholdes mange av, men ikke alle, arbeidsbokens funksjoner.
Funksjoner som går tapt når du lagrer en hel arbeidsbok som en webside
uten interaktivitet, og deretter åpner den på nytt i Excel
Følgende funksjoner går tapt når du lagrer en hel arbeidsbok som en webside, og
deretter åpner den på nytt i Excel.
Funksjon
Resultat
Egendefinerte visninger
Eventuelle egendefinerte visninger går tapt.
Datakonsolidering
Referansene går tapt.
Etiketter i formler
Konverteres til cellereferanser.
Scenarier
Eventuelle scenarier du har opprettet går tapt.
Delt arbeidsbokinformasjon Beholdes ikke.
Funksjonskategorier
Eventuelle kategorier du har definert går tapt.

Vis alt

Forhåndsvise en webside
Hvis du ønsker å se en mest mulig nøyaktig visning av hvordan websiden
kommer til å se ut når den er publisert, kan du publisere siden til en lokal
plassering og vise den i webleseren.
1. I dialogboksen Publiser velger du Bla gjennom ved siden av Filnavn
under Publiser som. Velg en mappe på den lokale disken som stedet der du
vil publisere siden.
2. Merk av for Åpne publisert webside i leser.
3. Velg Publiser.
Den publiserte siden lagres på den lokale stasjonen du angav, og siden vises
i webleseren slik at du kan se hvordan den ser ut.
4. Gjør eventuelle endringer i den opprinnelige arbeidsboken du publiserte.
Når du er fornøyd, endrer du lagringsstedet for websiden fra mappen på den
lokale disken til en offentlig plassering og publiserer siden på nytt.
Obs! Når du lagrer en hel arbeidsbok som en ikke-interaktiv webside, kan du
forhåndsvise siden uten å publisere den ved å velge Forhåndsvisning av
webside på Fil-menyen.

Vis alt

Legge Excel-data på en webside
1. Åpne eller velg arbeidsboken som inneholder elementene du vil publisere.
2. Velg Lagre som webside på Fil-menyen.
Hvis du allerede har merket elementet du vil publisere, eller vil publisere en
hel arbeidsbok uten interaktivitet, kan du velge de alternativene du vil bruke
i dialogboksen Lagre som webside, klikke Lagre og dermed er du ferdig.
Hvis ikke, fortsett med trinnene nedenfor.
3. Velg Publiser.
4. Velg det du vil publisere under Element som skal publiseres i boksen
Velg.
Velge elementer å publisere
Når du skal velge regnearket eller elementet som skal publiseres, merker du
ett element i listen Velg. Du kan bare publisere ett element om gangen.
Hvis du vil publisere et annet element, merker du det nye elementet og
gjentar publiseringsprosedyren. Listen nedenfor viser hva du kan publisere
og hvordan du gjør det.
Hele arbeidsbøker Velg Hele arbeidsboken. Du kan publisere en
hel arbeidsbok med interaktivitet i dialogboksen Publiser, men ikke
uten interaktivitet.
Hele regneark Velg Elementer i arknavn og deretter Alt innhold i
arknavn.
Elementer Velg Elementer i arknavn og deretter elementet du vil
publisere, for eksempel en pivottabellrapport eller et diagram.
Elementer inkluderer ikke celleområder.
Celleområder Velg Celleområde. Hvis boksen ikke inneholder
området du vil bruke, klikker du i regnearket (dialogboksen blir til en
merkeboks). Merk deretter et celleområde i Microsoft Excelarbeidsboken, og klikk Utvid dialogboksen .
Diagrammer Velg Elementer i arknavn og deretter Diagram x.
Filtrerte områder Velg Elementer i arknavn og deretter

Autofilter-elementet du vil publisere.
Eksterne dataområder Velg Elementer i arknavn og deretter
Spørring-elementet du vil publisere.
Publiser på nytt Hvis du vil publisere på nytt et regneark eller
element du allerede har publisert, velger du Tidligere publiserte
elementer og merker deretter regnearket eller elementet du vil
publisere på nytt. Hvis du vil forhindre at et element publiseres på nytt,
merker du elementet og velger Fjern. Velg et annet element fra listen
hvis du vil fortsette å publisere elementer.
5. Under Visningsalternativer merker du av for eller fjerner merket for Legg
til interaktivitet med, og deretter, om nødvendig, velger du typen
funksjonalitet du vil bruke.
Publisere med eller uten interaktivitet
Publisere uten interaktivitet
Hvis du vil at andre skal kunne lese dataene du publiserer, men ikke endre
dem i webleseren, kan du publisere dem som ikke-interaktive data. Du kan
åpne, redigere og lagre ikke-interaktive websider i Microsoft Excel, men du
kan ikke endre dataene i leseren.
Kontroller at boksen Legg til interaktivitet med under
Visningsalternativer ikke er merket.
Hvis du har publisert et filtrert område til en webside, kan andre
brukere bare se dataene som ikke ble filtrert da du publiserte området.
Alle dataene blir imidlertid publisert til websiden. Filtrerte (skjulte)
data kan vises ved å se på HTML-kildekoden for siden.
Du kan ikke publisere en hel arbeidsbok uten interaktivitet i
dialogboksen Publiser. Du må i stedet velge Lagre som webside på
Fil-menyen, og deretter velge Hele arbeidsboken i dialogboksen
Lagre som webside, i stedet for Publiser, og sørge for at boksen Legg
til interaktivitet ikke er merket.
Publisere med interaktivitet
Hvis du vil at personer skal kunne arbeide med dataene på websiden i en
leser, kan du gjøre dataene interaktive. Du kan for eksempel publisere et

interaktivt regneark som beregner lånekostnader. En bruker som går til
siden, kan legge inn økonomiske opplysninger, som for eksempel lånebeløp
og rentesats, for å beregne månedlige avdrag.
Merk av for Legg til interaktivitet med, og velg en type interaktivitet
fra listen. Hvilken type interaktivitet som er tilgjengelig, avhenger av
hva du publiserer. For eksempel:
For et regneark som inneholder formler, velger du
Regnearkfunksjonalitet, slik at brukere av websiden kan legge
inn nye verdier i celler, og formlene beregner automatisk
resultatene.
For en pivottabellrapport velger du Pivottabellfunksjonalitet,
slik at brukere av websiden kan endre oppsettet av rader og
kolonner for å se ulike sammendrag av kildedataene.
For et eksternt dataområde velger du Pivottabellfunksjonalitet,
slik at brukere av websiden kan oppdatere dataene fra kilden.
For et filtrert område velger du Regnearkfunksjonalitet.
For en diagram- eller pivotdiagramrapport velger du
Diagramfunksjonalitet. Hvis du forsøker å publisere hele
innholdet i et regneark som inneholder et diagram med interaktiv
funksjonalitet, inkluderes ikke diagrammet på websiden. Hvis du
vil plassere et interaktivt diagram på en webside, må du publisere
diagrammet separat.
Obs!
Du må ha Microsoft Internet Explorer 4.1 eller nyere og en
passende Microsoft Office-lisens for å kunne arbeide med
regneark, diagrammer eller pivottabellister som er publisert
interaktivt fra Microsoft Excel.
Du kan ikke åpne eller endre interaktive websider i Excel. Det er
derfor en god ide å lagre en kopi av den opprinnelige
arbeidsboken du publiserer fra, i tilfelle du vil gjøre endringer i
Excel og deretter publisere den på nytt.
6. Hvis du vil legge til en tittel i det publiserte merkede området, velger du
Endre under Publiser som. Skriv inn ønsket tittel og klikk deretter OK.
7. Ved siden av boksen Filnavn velger du Bla gjennom, og finner stasjon,
mappe, webmappe, webserver eller FTP-sted for lagring eller publisering
av websiden. Du kan også velge en eksisterende webside du vil legge til

eller erstatte dataene i, så lenge du har tillatelse til å endre websiden og har
tilgang til HTML-filen.
8. Hvis du vil vise websiden i leseren etter at du har publisert den, merker du
av for Åpne publisert webside i leser.
9. Hvis du tror du vil foreta endringer i arbeidsboken senere og vil publisere
elementene på nytt automatisk hver gang arbeidsboken blir lagret, merker
du av for Publiser på nytt automatisk hver gang arbeidsboken lagres.
10. Velg Publiser.
Hvis du publiserer til en eksisterende webside, velger du Erstatt fil for å
kopiere over den eksisterende websiden, eller Legg til fil for å legge til
dataene til slutt i websiden.
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Angi en alternativ tekstbeskrivelse
for et bilde eller en figur på en
webside
Når du lagrer arbeidet som en webside, blir den alternative tekstbeskrivelsen
brukt av webleseren hvis det tar lang tid å laste bilder eller figurer, eller hvis de
mangler.
1. Klikk bildet eller figuren.
2. Velg Autofigur eller Bilde på Format-menyen, og velg deretter kategorien
Web.
3. I boksen Alternativ tekst skriver du inn teksten du vil ha. Teksten kan
inneholde opptil 256 tegn, men noen weblesere kan kanskje bare vise et
begrenset antall tegn.
Obs! Som standard blir teksten du angir i et WordArt-objekt eller teksten du
legger til en figur, brukt som den alternative tekstbeskrivelsen, med mindre du
angir teksten i webkategorien.
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Hente data fra en webside
Websider inneholder ofte informasjon som er utmerket for analysering i
Microsoft Excel. Du kan for eksempel analysere aksjekurser ved å bruke
informasjon som er hentet direkte fra en webside. Avhengig av hva du ønsker,
kan du hente data som kan oppdateres (det vil si at du kan oppdatere dataene i
Excel med de nyeste dataene fra en webside), eller du kan hente data fra en
webside og beholde dem slik de er (konstante data) i regnearket.
Bruke en webspørring til å hente data som kan oppdateres
Med en webspørring kan du hente data som for eksempel en enkelt tabell, flere
tabeller eller all teksten på en webside, og analysere dem ved å bruke verktøyene
og funksjonene i Excel. Ved å klikke en knapp kan du raskt og enkelt oppdatere
dataene med den nyeste informasjonen på websiden. Du kan for eksempel hente
og oppdatere aksjekurser fra en offentlig webside eller tabeller med
salgsinformasjon fra websiden til et firma.

En webspørring kan hente dataene på en webside og returnere dem til Microsoft
Excel der de kan analyseres.
Kopiere og lime inn konstante data eller en spørring som kan oppdateres
Du kan bruke de vanlige kopierings- og innlimingsfunksjonene til å hente data
fra en webside til et Excel-regneark. Når du limer inn webdata i Excel, kan du
beholde dem som konstante data, eller du kan angi at de skal kunne oppdateres
ved å klikke Alternativer for innliming
og deretter Opprett oppdaterbar

webspørring.
Eksportere data fra Microsoft Office Web Components
Fra webleseren kan du eksportere data fra interaktive regneark og pivottabellister
ved å klikke verktøylinjeknappen Eksporter til Excel. Hvis du vil ha mer
informasjon, se i hjelpen for Microsoft Office Web Component etter
pivottabellister eller regneark.
Åpne en HTML-, MHTML- eller XML-fil
Du kan åpne en hvilken som helst HTML-fil, MHTML-fil eller en strukturert
XML-fil ved å bruke Åpne-kommandoen på Fil-menyen.
Når du åpner en HTML- eller MHTML-fil, henter du hele websiden, men du kan
miste noe av innholdet, for eksempel formatering, skript, GIF-bildefiler (bare
HTML-filer) eller lister med data i en enkelt celle.
Hvis XML-filen refererer til stilark, kan du velge om du vil ta i bruk ett eller
flere av stilarkene når du åpner filen.
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XML og Excel
Obs! XML-funksjoner, bortsett fra å lagre filer i XML-regnearkformat, er
tilgjengelige bare i Microsoft Office Professional Edition 2003 og Microsoft
Office Excel 2003.

Hvorfor XML?
XML (Extensible Markup Language) er en metode for å legge strukturerte data
(for eksempel data i et regneark) i en tekstfil som følger standard retningslinjer
og som kan leses av en rekke programmer. Utformere kan lage egne koder som
brukes til å definere, overføre, validere og tolke data mellom programmer eller
organisasjoner.
XML gir deg mulighet til å organisere og arbeide med arbeidsbøker og data med
metoder som tidligere var umulige eller svært vanskelige. Ved å bruke standard
XML-skjema, kan du nå identifisere og trekke ut bestemte deler med
forretningsdata fra vanlige forretningsdokumenter.
En faktura som for eksempel inneholder navnet og adressen til en kunde eller en
rapport som inneholder økonomiske resultat fra siste kvartal, er ikke lengre
statiske rapporter. Informasjonen som de inneholder, kan sendes til en database
eller brukes et annet sted utenfor arbeidsboken.

Excel og XML
Bruk et standard XML-skjema Du kan opprette eller åpne en arbeidsbok i
Excel. Deretter kan du legge ved et standard XML-skjema i arbeidsboken.
Deretter bruker du XML-kilde for å tilordne celler til elementer i skjemaet. Når
du har tilordnet XML-elementene i regnearket, kan du importere og eksportere
XML-data sømløst inn i og ut av de tilordnede cellene.
Noen av scenariene som Microsoft Office Excel 2003 XML-funksjonssett er
utformet til å løse, er:
Åpne XML-datafiler i en ny arbeidsbok.
Utvide funksjonaliteten til de eksisterende malene ved å tilordne XMLelementer til eksisterende felt. Dette gjør det lettere å hente data inn og ut
av malene uten å måtte omforme dem fra grunnen av.
Bruke XML-data som inndata for eksisterende beregningsmodeller ved å
tilordne XML-elementer til eksisterende beregningsmodeller for regneark.
Tilordne standard XML-skjemaer til data som allerede er i arbeidsbøkene.
Legge inn XML-data som er returnert fra en webtjeneste i Excelregnearket.
Bruke XML-skjema for regneark Du kan opprette en arbeidsbok i Excel som
du pleier og deretter lagre den i et XML-regnearkformat. Det brukes egne XMLskjema, XMLSS i Excel, til å legge inn XML-koder som lagrer informasjon, for
eksempel filegenskaper, og definere strukturen av arbeidsboken.

Vis alt

Endre webspørringer
I dialogboksen Rediger webspørring kan du endre adressen til websiden du
spør på, endre datautvalget som returneres fra websiden og endre formateringen
og andre innstillinger for webspørringen. I dialogboksen Egenskaper for
eksternt dataområde kan du endre måten spørringen oppdateres på og andre
egenskaper for dataområdet som returneres av spørringen.
Endre adresse, datautvalg eller formatering
1. Velg en celle i regnearkområdet der dataene fra spørringen ble returnert
(også kjent som et eksternt dataområde).
Hvis du ikke er sikker på hvilket område i regnearket som inneholder
dataene fra spørringen, men du vet navnet på spørringen, velger du Navnboksen og velger spørringsnavnet fra listen.
2. Klikk Rediger spørring

på verktøylinjen for eksterne data.

3. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre adressen til websiden du vil hente data fra
Velg eller skriv inn en ny URL-adresse i Adresse-boksen.
Endre datautvalget som returneres fra websiden
Klikk for å oppheve merkingen av en valgt tabell, eller klikk
merke en tabell.

for å

Hvis ikke vises ved siden av tabellene på siden, velger du Vis ikoner
øverst i dialogboksen for å vise dem.
Endre import- og formateringsinnstillinger
1. Velg Alternativer.

2. Gjør ett av følgende:
Under Formatering velger du ett av disse alternativene:
Ingen Returnerer ikke formateringen som er brukt på
websiden du spør på, bare tekst. Formatering som finnes i
regnearket blir tatt i bruk.
Bare rik tekstformatering Returnerer den formatering som
passer best for Microsoft Excel, for eksempel skriftstiler.
Inkluderer ikke HTML-formatering, for eksempel formatering for
hyperkoblinger.
Fullstendig HTML-formatering
Returnerer all HTMLformatering som Excel støtter, for eksempel formatering for
hyperkoblinger. Dette alternativet fjerner merket for Bruk
autoformat i dialogboksen Egenskaper for eksternt
dataområde.
Under Importinnstillinger for preformaterte <PRE>-blokker
velger du ett eller flere av disse alternativene:
Importer <PRE>-blokker til kolonner Datablokker som er
omgitt av <PRE>-koder, blir importert til separate kolonner i
regnearket. Fjern merket for denne boksen hvis dataene skal
returneres til en enkelt kolonne.
Behandle påfølgende skilletegn som ett Hvis du har tegn
som definerer, eller skiller, teksten for hver kolonne i <PRE>delene (for eksempel komma), kan du angi at Excel skal behandle
flere påfølgende tegn som ett tegn for å unngå å få en tom
kolonne mellom hvert påfølgende skilletegn. Denne
avmerkingsboksen er bare tilgjengelig når du har merket av for
Importer <PRE>-blokker til kolonner.
Bruk samme importinnstillinger for hele delen Velg å bruke
innstillingen for Behandle påfølgende skilletegn som ett for alle
ferdigformaterte deler på websiden. Fjern merket for denne
avmerkingsboksen hvis du vil bruke innstillingen din for bare den
første ferdigformaterte delen, eller hvis du vil at Excel skal

avgjøre hva som er de beste innstillingene. Denne
avmerkingsboksen er bare tilgjengelig når du har merket av for
Importer <PRE>-blokker til kolonner.
Under Andre importinnstillinger velger du ett eller flere av disse
alternativene:
Deaktiver datogjenkjenning
Sørger for at eventuelle tall på
websider som ligner på datoer, vises som tall i regnearket. Hvis
for eksempel målforskjellen i en sportsbegivenhet er 03-07, antar
Excel at dette er datoen 7. mars med mindre dette alternativet er
merket.
Deaktiver omadresseringer for webspørringer Sørger for at
webspørringen ikke blir omdirigert til en annen datakilde enn den
du ser på websiden du spør på. Merk av for denne
avmerkingsboksen for å opprettholde kompatibilitet med
spørringer som er opprettet i tidligere versjoner av Excel.
4. Når du er ferdig med å legge inn endringer i dialogboksen Rediger
webspørring, velger du Importer.
Endre oppdateringsalternativer og andre egenskaper
1. Velg en celle i regnearkområdet der dataene fra spørringen ble returnert
(også kjent som et eksternt dataområde).
2. Klikk Egenskaper for dataområde

på verktøylinjen for eksterne data.

3. Under Spørringsdefinisjon må du sørge for at Lagre spørringsdefinisjon
er merket for at dataene skal bli oppdatert, og for å gjøre andre alternativer i
dialogboksen tilgjengelige. Fjern merket for denne boksen hvis du ikke vil
at dataene skal oppdateres.
Alternativet Lagre passord gjelder ikke webspørringer og er derfor
deaktivert.
4. Under Oppdatering velger du ett eller flere av disse alternativene:
Aktiver bakgrunnsoppdatering

Kjører spørringen i bakgrunnen

slik at du kan fortsette å arbeide i Microsoft Excel mens dataene
oppdateres.
Oppdater hvert x minutt Gir deg mulighet til å angi hvor mange
minutter det skal gå før Excel automatisk oppdaterer dataene.
Oppdater data ved filåpning Oppdaterer automatisk dataene hver
gang filen blir åpnet.
Fjern eksterne data fra regnearket før lagring Fjerner eksterne
data, men ikke spørringen, fra regnearket før du lagrer. Oppdater data
ved filåpning må være merket for at dette alternativet skal være
tilgjengelig.
5. Under Dataformatering og -oppsett velger du ett eller flere av disse
alternativene:
Juster kolonnebredde Justerer automatisk kolonnebreddene slik at
de tilpasses de oppdaterte dataene.
Bruk autoformat Når dataene oppdateres, blir eventuelle
endringer du har gjort i celleformatet i Excel, beholdt. Merkingen av
dette alternativet blir automatisk fjernet når du velger Fullstendig
HTML-formatering i dialogboksen Alternativer (dialogboksen
Rediger spørring).
Hvis antall rader i dataområdet endres etter oppdatering Angir
hvordan datasettet som returneres til Excel, skal behandles hvis
datasettet er mindre eller større etter oppdatering av dataene. Du kan
ikke merke av eller fjerne merket for dette alternativet. Du må velge
ett av tre alternativer i dialogboksen.
Autofyll formler i nabokolonner Kopierer formler i kolonner til
høyre for det eksterne dataområdet, til nye rader med data som blir lagt
til når dataene oppdateres.
Obs! Inkluder feltnavn, Ta med radnumre og Behold
kolonnesortering/-filter/-oppsett gjelder ikke webspørringer og er derfor
ikke tilgjengelige i dialogboksen.
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Kopiere data fra en webside
Du må ha Microsoft Internet Explorer 4.1 eller nyere for å følge denne
fremgangsmåten.
1. Merk dataene du vil kopiere i webleseren.
2. Velg Kopier på Rediger-menyen. Hvis denne kommandoen ikke finnes i
webleseren du bruker, se Hjelp i webleseren for å få mer informasjon om
kopiering.
3. Bytt til Microsoft Excel.
4. Klikk i det øvre venstre hjørnet i regnearkområdet, der du vil at de kopierte
dataene skal settes inn.
5. Velg Lim inn på Rediger-menyen.
6. Hvis dataene ikke vises slik du forventet det, klikker du Alternativer for
innliming og ett av disse alternativene:
Behold kildeformatering Det blir ingen endringer.
Bruk målformatering Kopierer det eksisterende celleformatet.
Opprett oppdaterbar webspørring Gir deg mulighet til å opprette
en spørring for websiden du kopierte fra. Da kan du oppdatere dataene
hvis websiden skulle bli endret.
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Angi at en webside skal omdirigere
spørringer
Hvis du er oppretter websider, kan du gjøre dataene som brukere henter fra
sidene dine, mer pålitelige ved at webspørringer fra Microsoft Excel blir
omdirigert til datakilder som for eksempel XML.
1. Ta med navneområdedeklarasjonen for Microsoft Office i den første
HTML-koden på websiden:
<HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>
2. I hoveddelen av siden legger du til følgende attributt i åpningskodene for
TABLE:
<TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="http://...>
der verdien er en URL-adresse (relativ eller absolutt) som du vil omdirigere
webspørringen til.
Obs! Brukere kan unngå omdirigering på websider ved å merke av for
Deaktiver omadresseringer for webspørringer i dialogboksen Innstillinger
for webspørring (dialogboksen Ny webspørring).
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Spørre etter data fra en webside
Du kan opprette eller kjøre en webspørring for å hente tekst eller data som ligger
på en webside. Webspørringer er spesielt nyttig når du skal hente data som ligger
i tabeller eller ferdigformaterte områder. (Tabeller er formatert med HTMLkoden <TABLE>, og ferdigformaterte områder er ofte definert med HTMLkoden <PRE>.) De hentede dataene inneholder ikke bilder, for eksempel GIFbilder, og inkluderer ikke innholdet i skript.
Obs! Hvis du henter data fra et webområde, er det ditt ansvar å sørge for at du
bruker dataene i samsvar med eventuelle bestemmelser som regulerer bruken av
data fra eieren og/eller den som driver webområdet.
Opprette en ny webspørring
1. Gjør ett av følgende:
Starte i Microsoft Excel
1. Velg Hent eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Ny
webspørring.
2. I dialogboksen Ny webspørring skriver du inn URL-adressen til
websiden du vil hente data fra. Du kan skrive inn URL-adressen, lime
den inn fra en kopiert adresse eller klikke pilen ved siden av Adresselisten og velge en nylig brukt adresse.
3. Klikk Gå til.
Starte i webleseren
1. I leseren blar du til websiden du vil hente data fra.
2. Klikk pilen ved siden av Rediger med...-knappen (den kan vises som
et av flere applikasjonsikoner avhengig av hvordan siden ble
opprettet), og velg Rediger med Microsoft Excel.

2. Velg ved siden av tabellene du vil importere, eller velg
hjørne av siden hvis du vil importere hele siden.

øverst i venstre

Hvis ikke vises ved siden av tabellene på siden, velger du Vis ikoner
øverst i dialogboksen for å vise dem.
3. Webspørringer blir automatisk lagret med arbeidsboken. Hvis du vil lagre
spørringen slik at den kan kjøres i andre arbeidsbøker, velger du Lagre
spørring . Spørringen lagres i en tekstfil av typen IQY.
4. Hvis du vil angi formaterings- og importalternativer for hvordan data skal
returneres, velger du Alternativer. Merk deretter alternativene du vil bruke
i dialogboksen Webspørring Options.
5. Velg Importer.
I dialogboksen Importer data gjør du ett av følgende:
Hvis du vil returnere dataene fra websiden til det merkede regnearket,
velger du Eksisterende regneark. I regnearket klikker du cellen der
du vil plassere det øverste venstre hjørnet av det eksterne dataområdet.
Velg deretter OK.
Hvis du vil returnere dataene til et nytt regneark, velger du Nytt
regneark og deretter OK. Et nytt regneark legges inn i arbeidsboken,
og det eksterne dataområdet begynner automatisk i det øvre venstre
hjørnet av det nye regnearket.
Når du klikker OK, vises et snurrende oppdateringsikon på statuslinjen
som angir at spørringen kjøres. Dobbeltklikk oppdateringsikonet hvis du vil
kontrollere status for spørringen.
Kjøre en lagret spørring
Webspørringer blir lagret i tekstfiler av typen IQY. Microsoft Excel leveres med
en rekke webspørringer som henter data som for eksempel aksjekurser og
valutaer.
1. Velg Hent eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Importer
data.
2. Finn mappen der spørringsfilen er lagret, i boksen Søk i.
3. Velg webspørringen du vil kjøre.

4. Velg Åpne.
I dialogboksen Importer data gjør du ett av følgende:
Hvis du vil returnere dataene fra websiden til det merkede regnearket,
velger du Eksisterende regneark. I regnearket klikker du cellen der du vil
plassere det øverste venstre hjørnet av det eksterne dataområdet. Velg
deretter OK.
Hvis du vil returnere dataene til et nytt regneark, velger du Nytt regneark
og deretter OK. Et nytt regneark legges inn i arbeidsboken, og det eksterne
dataområdet begynner automatisk i det øvre venstre hjørnet av det nye
regnearket.
5. Skriv inn parameterne for spørringen hvis du blir bedt om det. Hvis du ikke
vet hva de gyldige parameterne er, kan du spørre den som opprettet
spørringen.
Excel kjører spørringen. Et snurrende oppdateringsikon vises på
statuslinjen og angir at spørringen kjøres. Dobbeltklikk oppdateringsikonet
hvis du vil kontrollere status for spørringen.
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Oppdatere en webspørring
1. Velg en celle i regnearkområdet der dataene fra spørringen ble returnert
(også kjent som et eksternt dataområde).
2. Klikk Oppdater data

på verktøylinjen for eksterne data.

Et snurrende oppdateringsikon vises på statuslinjen og angir at spørringen
kjøres. Dobbeltklikk oppdateringsikonet hvis du vil kontrollere status for
spørringen.
Tips!
Du kan angi at dataene skal oppdateres automatisk når filen åpnes, ved
angitte intervaller eller i bakgrunnen, ved å klikke Egenskaper for
dataområde
på verktøylinjen for eksterne data, og deretter merke
eller fjerne merket for alternativer under Oppdatering.
Hvis dataene som returneres til regnearket etter en oppdatering, ikke er
som forventet, kan du kontrollere websiden du spør på, for å sjekke at
den fortsatt er lagret på samme sted og at tilgjengeligheten er den
samme som da du opprettet spørringen.
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Lagre en webspørring som skal
brukes i andre arbeidsbøker
Webspørringer blir automatisk lagret for bruk i den gjeldende arbeidsboken.
Hvis du lagrer en spørring i en IQY-fil, kan du bruke spørringen i andre
arbeidsbøker eller dele den med andre brukere.
1. Velg Hent eksterne data på Data-menyen, og velg deretter Ny
webspørring hvis du vil opprette en ny spørring. Hvis du vil redigere en
eksisterende spørring, klikker du Rediger spørring på verktøylinjen for
eksterne data.
Hvis du oppretter en ny spørring, kan du navigere til siden du ønsker, i
boksen Adresse og klikke ved siden av tabellene du vil velge. Hvis
ikke vises ved siden av tabellene på siden, velger du Vis ikoner øverst i
dialogboksen for å vise dem.
2.
3.
4.
5.

Velg Lagre spørring .
I boksen Lagre i finner du mappen der du vil lagre spørringen.
Skriv inn et filnavn i boksen Filnavn.
Velg Lagre.
Når du vil kjøre denne spørringen i andre arbeidsbøker, velger du Hent
eksterne data på Data-menyen og deretter Importer data. Finn og åpne
IQY-filen.
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Bruke Microsoft Query til å hente
eksterne data
Hva er Microsoft Query?
Microsoft Query er et program som brukes til å hente data fra eksterne kilder til
andre Microsoft Office-programmer - først og fremst Microsoft Excel. Når du
bruker Microsoft Query til å hente data fra bedriftens databaser og filer, trenger
du ikke skrive inn dataene du vil analysere i Microsoft Excel, på nytt. Du kan
også oppdatere Microsoft Excel-rapporter og sammendrag automatisk fra den
opprinnelige kildedatabasen når databasen blir oppdatert med ny informasjon.
Databasetyper du har tilgang til Du kan hente data fra flere databasetyper,
blant annet Microsoft Access, Microsoft SQL Server og OLAP-tjenester for
Microsoft SQL Server. Du kan også hente data fra lister i Microsoft Excel og fra
tekstfiler.
I Microsoft Excel kan du også hente data fra websider, men du trenger ikke
Microsoft Query for å gjøre dette. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du henter data fra websider, se Hjelp for Microsoft Excel.
Velge data fra en database Du kan hente data fra en database ved å lage en
spørring, som er et spørsmål du stiller om data som er lagret i en ekstern
database. Hvis dataene for eksempel er lagret i en Microsoft Access-database, vil
du kanskje vite salgstallene for et bestemt produkt etter område. Du kan hente en
del av dataene ved bare å merke de dataene for produktet og området du vil
analysere, og utelate dataene du ikke trenger.

Kolonner merket i spørringsveiviseren
Merkede kolonner hentet til Excel
Oppdatere regnearket i én operasjon Når de eksterne dataene er i en
Microsoft Excel-arbeidsbok, kan du oppdatere dataene for å vise den siste
analysen hver gang databasen endres, uten at du må lage
sammendragsrapportene og -diagrammene på nytt. Du kan for eksempel lage en
salgsoversikt per måned, og oppdatere den hver måned når de nye salgstallene
kommer inn.
Bruke Microsoft Query til å hente data Du går gjennom tre trinn når du
skal importere eksterne data til Microsoft Excel med Microsoft Query: Først
angir du en datakilde som skal kobles til databasen, deretter bruker du
spørringsveiviseren til å velge dataene du vil bruke, og til slutt returnerer du
dataene til Microsoft Excel der du kan formatere dem, oppsummere dem og lage
rapporter av dem.
Definere datakilder
Hva er en datakilde? En datakilde er et lagret informasjonssett som gjør at
Microsoft Excel og Microsoft Query kan koble til en ekstern database. Når du
bruker Microsoft Query til å definere en datakilde, gir du datakilden et navn, og

deretter angir du navnet og plasseringen til databasen eller serveren,
databasetypen og påloggingsnavn og passord. Informasjonen inneholder også
navnet på en ODBC-driver eller en datakildedriver, som er et program for
tilkobling til bestemte databasetyper. For enkelte eksterne databasetyper (OLAPkuber), er det eneste du trenger gjøre for å hente dataene, å definere en datakilde.
Hvordan Microsoft Query bruker datakilder Når du har definert en
datakilde for en bestemt database, kan du bruke den når du vil lage en spørring
for å merke og hente data fra den databasen - uten at du trenger å skrive inn alle
tilkoblingsopplysningene på nytt. Microsoft Query bruker datakilden til å koble
til den eksterne databasen og vise deg hvilke data som er tilgjengelige. Når du
har laget spørringen og returnert dataene til Microsoft Excel, hentes dataene, og
Microsoft Excel-arbeidsboken oppdateres med opplysninger om spørringen og
datakilden slik at du kan koble til databasen på nytt når du vil oppdatere dataene.

En datakilde er metoden Microsoft Query og Microsoft Excel bruker til å koble
seg til en bestemt database og hente data.
Definere spørringen
Bruke spørringsveiviseren for de fleste spørringer Spørringsveiviseren,
som er en del av Microsoft Query, er utviklet for brukere som ikke har laget
spørringer før. Veiviseren gjør det enkelt å merke og hente data fra forskjellig
tabeller og felt i databasen. Når du har merket dataene, kan du også bruke
veiviseren til å sortere resultatene av spørringen. Du kan bruke
spørringsveiviseren til å lage en fullstendig spørring eller til å starte en spørring
som du gjør ytterligere endringer i, direkte i Microsoft Query.
Arbeide direkte i Microsoft Query for andre spørringstyper

Hvis du er

kjent med hvordan du lager spørringer eller vil lage en mer sammensatt spørring,
kan du arbeide direkte i Microsoft Query. Du kan bruke Microsoft Query til å
vise og endre spørringer du har begynt å lage i spørringsveiviseren, eller du kan
lage nye spørringer uten å bruke veiviseren.
Bruk Microsoft Query direkte når du vil lage spørringer som gjør følgende:
Merke bestemte data fra et felt I en stor database vil du kanskje velge
noen av dataene i et felt og utelate data du ikke trenger. Hvis du for
eksempel trenger data for to av produktene i et felt som har informasjon for
mange produkter, kan du bruke vilkår for å merke data bare for de to
produktene du vil ha.
Hente data basert på ulike vilkår hver gang du kjører spørringen
Hvis du må lage den samme Microsoft Excel-rapporten eller sammendraget for flere områder i de samme eksterne dataene, for eksempel
en separat salgsrapport for hver region, kan du lage en spørring kalt en
parameterspørring. Når du kjører en parameterspørring, blir du bedt om å
angi dataene som skal brukes som vilkår når spørringen velger poster. En
parameterspørring kan for eksempel be deg angi en bestemt område, og du
kan bruke denne spørringen på nytt for å lage alle de regionale
salgsrapportene.
Kombinere data på ulike måter Du kan bruke Microsoft Query til å
kombinere eller sammenføye dataene fra forskjellige tabeller i databasen.
Hvis du for eksempel har en tabell med opplysninger om produktsalg og en
tabell om kundeopplysninger, kan du sammenføye disse tabellene på måter
som viser hvilke kunder som ikke har gjort noen kjøp den siste tiden.
Opprette en OLAP-kube fra dataene i en spørring
On-Line Analytical
Processing (OLAP) er en metode du kan bruke til å organisere data i spørringer
og rapporter, istedenfor å behandle transaksjoner. I en OLAP-database
organiseres dataene hierarkisk og lagres i kuber istedenfor tabeller.
Du kan bruke Microsoft Query til å opprette en OLAP-kube fra dataene i en
spørring, slik at det krever mindre tid og krefter å lage Microsoft Excel-rapporter
basert på dataene. Hvis du vil opprette en OLAP-kube, kjører du veiviseren for
OLAP-kube fra spørringsveiviseren, eller direkte fra Microsoft Query. Du kan
returnere dataene til Microsoft Excel som en pivottabellrapport.
Arbeide med dataene i Microsoft Excel

Når du har opprettet en spørring i spørringsveiviseren eller Microsoft Query, kan
du returnere dataene til et Microsoft Excel-regneark. Dataene blir et eksternt
dataområde eller en pivottabellrapport som du kan formatere, analysere og
oppdatere.
Formatere og analysere dataene I Microsoft Excel kan du bruke kjente
verktøy som for eksempel diagramveiviseren eller automatiske delsummer til å
presentere og summere dataene. Du kan formatere dataene, og formateringen
beholdes når du oppdaterer de eksterne dataene fra kildedatabasen. Hvis du
legger til kolonner med formler i det eksterne dataområdet, kan formlene
kopieres automatisk til alle nye rader som legges til i området når du oppdaterer
dataene. Du kan bruke egne kolonneetiketter i stedet for feltnavn, og legge til
radnumre automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du styrer
formateringen og oppsettet i et eksternt dataområde, se Hjelp for Microsoft
Excel.
Bruke spørringer på nytt og dele dem I både spørringsveiviseren og Query
kan du lage en DQY-spørringsfil som du kan endre, bruke på nytt og dele.
Microsoft Excel kan åpne DQY-filer direkte, noe som gir deg og andre brukere
mulighet til å opprette flere eksterne dataområder fra den samme spørringen.
Hvis du vil dele et Microsoft Excel-sammendrag eller en rapport som er basert
på eksterne data, kan du gi andre brukere en arbeidsbok som inneholder et
eksternt dataområde, eller du kan lage en rapportmal. En rapportmal lar deg
lagre sammendraget eller rapporten uten at du trenger lagre de eksterne dataene,
slik at filen blir mindre. De eksterne dataene hentes når en bruker åpner
rapportmalen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager
rapportmaler, se Hjelp for Microsoft Excel.
Oppdatere eksterne data
Når du oppdaterer eksterne data, kjører du
spørringen for å hente eventuelle nye eller endrede data som oppfyller
spesifikasjonene. Du kan oppdatere en spørring i både Microsoft Query og
Microsoft Excel. Microsoft Excel inneholder flere alternativer for oppdatering av
spørringer, inkludert oppdatering av data hver gang du åpner arbeidsboken, og
automatisk oppdatering av arbeidsboken ved angitte tidsintervaller. Du kan
fortsette å arbeide i Microsoft Excel mens dataene oppdateres, og du kan også
kontrollere statusen under oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du oppdaterer data i Microsoft Excel, se Hjelp for Microsoft Excel.

Vis alt

Hyperkoblinger
En hyperkobling er en kobling fra et dokument som åpner en annen side eller fil
når du klikker koblingen. Målet er ofte en annen webside, men det kan også
være et bilde, en e-postadresse eller et program. Selve hyperkoblingen kan enten
være tekst eller et bilde.
Når en besøkende på et webområde velger hyperkoblingen, blir målet ofte vist i
en webleser, åpnet eller kjørt, avhengig av hvilken type mål det er. En
hyperkobling til en side viser for eksempel siden i webleseren, mens en
hyperkobling til en AVI-fil åpner filen i et medieavspillingsprogram.
Hvordan bruke hyperkoblinger
Du kan bruke hyperkoblinger til å gjøre følgende:
Navigere til en fil eller en webside på et nettverk, et intranett eller på
Internett.
Navigere til en fil eller en webside du har planer om å opprette i fremtiden.
Sende e-postmeldinger.
Starte en filoverføring, for eksempel en nedlasting eller en FTP-prosess.
Når du peker på tekst eller bilder som inneholder en hyperkobling, blir pekeren
en hånd , som angir at teksten eller bildet er noe du kan velge.
Hva er en URL-adresse og hvordan fungerer den
Når du oppretter en hyperkobling, blir målet til koblingen kodet som en URLadresse (Uniform Resource Locator), for eksempel:
http://example.microsoft.com/news.htm
eller
file://Datamaskinnavn/DeltMappe/Filnavn.htm
En URL-adresse består av en protokoll, for eksempel HTTP, FTP eller FILE, en
webserver eller nettverksadresse og et bane- og filnavn. Illustrasjonen nedenfor

viser de ulike delene i URL-adressen:

Protokollen som brukes (http, ftp, file)
Webserver eller nettverksadresse
Bane
Filnavn
Absolutte og relative hyperkoblinger
En absolutt URL-adresse inneholder en fullstendig adresse som omfatter
protokollen, webserveren og bane- og filnavnet.
En relativ URL-adresse mangler en eller flere deler. Informasjonen som mangler,
hentes fra siden som inneholder URL-adressen. Hvis for eksempel protokollen
og webserveren mangler, bruker webleseren protokollen og domenet, for
eksempel .com, .org eller .edu, til den gjeldende siden.
Det er vanlig at sider på et webområde bruker relative URL-adresser som bare
inneholder deler av et bane- eller filnavn. Hvis filene flyttes til en annen server,
vil hyperkoblingene fungere så lenge den relative plasseringen av sidene forblir
uendret. En hyperkobling på siden Produkter.htm peker for eksempel til en side
som heter eple.htm og som ligger i mappen Mat. Hvis begge sidene flyttes til en
mappe som heter Mat, på en annen server, vil URL-adressen i hyperkoblingen
fremdeles være riktig.
I Microsoft Excel-arbeidsbøker er uspesifiserte baner til målfiler knyttet til en
hyperkobling som standard relative i forhold til plasseringen av den aktive
arbeidsboken. Du kan angi at en annen basisadresse skal brukes som standard.
Når du oppretter en hyperkobling til en fil på den adressen, behøver du bare å
angi filnavnet og ikke banen, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

Vis alt

Opprette en hyperkobling
Opprette en hyperkobling til en ny fil
1. Høyreklikk cellen eller grafikken du vil skal representere hyperkoblingen,
og velg deretter Hyperkobling på hurtigmenyen.
2. Velg Opprett nytt dokument under Koble til, til venstre i dialogboksen.
3. Skriv inn et navn på den nye filen i boksen Navn på nytt dokument.
4. Hvis du vil angi et annet sted enn stedet som blir vist under Fullstendig
bane, skriver du inn den nye plasseringen i boksen Navn på nytt
dokument, eller velger Endre og deretter ønsket plassering. Klikk OK.
5. Under Tidspunkt for redigering velger du et alternativ for å angi om du
vil åpne den nye filen for redigering nå eller senere.
6. Hvis du vil tilordne et tips som skal vises når du hviler pekeren på
hyperkoblingen, velger du Skjermtips og skriver deretter inn teksten du vil
ha i boksen Skjermtipstekst. Velg OK.
Opprette en hyperkobling til en eksisterende fil eller webside
1. Høyreklikk teksten eller grafikken du vil skal representere hyperkoblingen,
og velg deretter Hyperkobling på hurtigmenyen.
2. Velg Eksisterende fil eller webside under Koble til, til venstre i
dialogboksen.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil velge en fil fra gjeldende mappe, velger du Gjeldende
mappe, og velger deretter filen du vil koble til.
Hvis du vil velge websiden fra en liste over websider du nylig har sett
gjennom, velger du Viste sider, og klikker deretter websiden du vil
koble deg til.
Hvis du vil velge en fil fra en liste over filer du nylig har brukt, velger
du Nylig åpnede filer og merker deretter filen du vil koble deg til.
Hvis du kjenner navnet til og plasseringen av filen eller websiden du

vil koble til, kan du skrive inn disse opplysningene i boksen Adresse.
Hvis du vil velge websiden ved å åpne leseren og søke etter siden,
klikker du knappen Søk på weben , åpner websiden du vil koble til,
og går deretter tilbake til Microsoft Excel uten å lukke leseren.
4. Hvis du vil tilordne et tips som skal vises når du hviler pekeren på
hyperkoblingen, velger du Skjermtips og skriver deretter inn teksten du vil
ha i boksen Skjermtipstekst. Klikk OK.
Opprette en hyperkobling til et bestemt sted på en webside
Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted på en webside, må du
kontrollere at websiden har et bokmerke på dette stedet.
1. I Microsoft Excel høyreklikker du teksten eller grafikken du vil skal
representere hyperkoblingen, og velger deretter Hyperkobling på
hurtigmenyen.
2. Velg Eksisterende fil eller webside under Koble til, til venstre i
dialogboksen.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil velge en webside fra gjeldende mappe, velger du
Gjeldende mappe, og klikker deretter websiden du vil koble deg til.
Hvis du vil velge websiden fra en liste over websider du nylig har sett
gjennom, velger du Viste sider, og klikker deretter websiden du vil
koble deg til.
Hvis du vil velge en webside fra en liste over filer du nylig har brukt,
velger du Nylig åpnede filer og merker deretter filen du vil koble deg
til.
Hvis du kjenner navnet til og plasseringen av websiden du vil koble til,
kan du skrive inn disse opplysningene i boksen Adresse.
Hvis du vil velge websiden ved å åpne leseren og søke etter siden,
velger du knappen Søk på weben , åpner websiden du vil koble til,
og går deretter tilbake til Microsoft Excel uten å lukke leseren.

4. Klikk Bokmerke, og dobbeltklikk deretter bokmerket du vil bruke.
5. Hvis du vil tilordne et tips som skal vises når du hviler pekeren på
hyperkoblingen, velger du Skjermtips. Skriv inn teksten du vil bruke, i
boksen Skjermtipstekst, og velg deretter OK.
Opprette en hyperkobling til et bestemt sted i en arbeidsbok
Hvis du vil koble til et sted i gjeldende eller en annen arbeidsbok, kan du
definere et navn for målcellene eller bruke en cellereferanse.
1. Hvis du bruker et navn, kan du sette navn på målcellene i målarbeidsboken.
Hvordan?
1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte området du vil gi
navn til.
2. Klikk i boksen Navn til venstre på formellinjen
.

Navneboks
3. Skriv inn navnet på cellene.
4. Trykk ENTER.
Obs! Du kan ikke gi navn til en celle mens du endrer innholdet i den.
2. I kildearbeidsboken høyreklikker du teksten eller grafikken du vil skal
representere hyperkoblingen, og velger deretter Hyperkobling på
hurtigmenyen.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil koble til et sted i gjeldende arbeidsbok, velger du
Plassering i dokumentet under Koble til.
Hvis du vil koble til et sted i en annen arbeidsbok, velger du
Eksisterende fil eller webside under Koble til.
4. Hvis du valgte Eksisterende fil eller webside i trinn 3, finner og merker du
arbeidsboken du vil koble til, og klikker deretter knappen Bokmerke.

5. Gjør ett av følgende:
I listen under Cellereferanse klikker du arket du vil koble til, og
skriver deretter inn cellereferansen i boksen Skriv inn
cellereferansen. Velg OK.
I listen under Definerte navn klikker du navnet som representerer
cellene du vil koble til. Velg OK.
6. Hvis du vil tilordne et tips som skal vises når du hviler pekeren på
hyperkoblingen, velger du Skjermtips og skriver deretter inn teksten du vil
ha i boksen Skjermtipstekst. Klikk OK.
Opprette en tilpasset hyperkobling ved hjelp av en regnearkfunksjon
Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en
nettverksserver, et intranett eller Internett. Når du klikker cellen som inneholder
HYPERKOBLING-funksjonen, åpner Microsoft Excel filen som er lagret på
kobling.
Syntaks
HYPERKOBLING(kobling;egendefinert_navn)
Kobling er banen og filnavnet til dokumentet som skal åpnes som tekst.
Kobling kan referere til et sted i et dokument, for eksempel til en bestemt celle
eller et navngitt område i et Excel-regneark eller i en Excel-arbeidsbok, eller til
et bokmerke i et Microsoft Word-dokument. Banen kan være til en fil lagret på
en harddisk, eller den kan være en UNC-bane på en server (i Microsoft Excel for
Windows) eller en URL-bane på Internett eller et intranett.
Kobling kan være en tekststreng som står mellom anførselstegn, eller en
celle som inneholder koblingen, angitt som en tekststreng.
Hvis hoppet som er angitt i kobling, ikke eksisterer, eller det ikke er mulig å
navigere til det, vises en feilmelding når du klikker cellen.
Egendefinert_navn er hoppteksten eller den numeriske verdien som vises i
cellen. Egendefinert_navn vises i blått og er understreket. Hvis
egendefinert_navn utelates, viser cellen kobling som hopptekst.

Celleinnhold kan være en verdi, en tekststreng, et navn eller en celle som
inneholder hoppteksten eller koblingsverdien.
Hvis egendefinert_navn returnerer en feilverdi, for eksempel #VERDI!,
viser cellen feilen i stedet for hoppteksten.
Kommentarer
Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling, uten å hoppe til
målet for koblingen, klikker du i cellen og holder nede museknappen til
markøren blir til et kryss , og deretter slipper du museknappen.
Eksempler
Følgende eksempel åpner en arbeidsbok med navnet budsjettrapport.xls, som er
lagret på Internett-området example.microsoft.com/report og viser teksten
"Click for report":
=HYPERKOBLING ("http://example.microsoft.com/report/budget
report.xls";"Click for report")

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til celle F10 i regnearket Årlig i
arbeidsboken Budsjettrapport.xls, som er lagret på Internett-området
example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder
hyperkoblingen, viser innholdet av celle D1 som hoppteksten:
=HYPERKOBLING ("[http://example.microsoft.com/report/budget
report.xls]Annual!F10"; D1)

Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til området AvdTotal i regnearket
Første kvartal i arbeidsboken Budget Report.xls. Denne er lagret på Internettområdet example.microsoft.com/report. Regnearkcellen som inneholder
hyperkoblingen, viser teksten "Klikk hvis du vil se avdelingstotal for første
kvartal":
=HYPERKOBLING ("[http://example.microsoft.com/report/budget
report.xls]First Quarter!DeptTotal"; "Klikk hvis du vil se
avdelingstotal for første kvartal")

Hvis du vil opprette en hyperkobling til et bestemt sted i et Microsoft Worddokument, må du bruke et bokmerke til å angi stedet du vil hoppe til i
dokumentet. Følgende eksempel oppretter en hyperkobling til bokmerket

QrtlyProfits i dokumentet Annual Report.doc, som er lagret på
example.microsoft.com:
=HYPERKOBLING ("[http://example.microsoft.com/Annual
Report.doc]QrtlyProfits"; "Kvartalsrapport for fortjeneste")

Følgende eksempel i Excel for Windows viser innholdet i celle D5 som
hopptekst i cellen og åpner filen 1stekvrt.xls, som ligger på serveren FINANS i
ressursen Kontoutdrag. Dette eksemplet bruker en UNC-bane:
=HYPERKOBLING("\\FINANS\Kontoutdrag\1stekvrt.xls"; D5)

Følgende eksempel åpner Excel for Windows-filen 1stekvrt.xls, som er lagret i
katalogen Finans på stasjon D, og viser den numeriske verdien som er lagret i
celle H10:
HYPERKOBLING("D:\FINANS\1stekvrt.xls"; H10)

Følgende eksempel i Excel for Windows oppretter en hyperkobling til området
Totaler i en annen (ekstern) arbeidsbok, Minbok.xls:
HYPERKOBLING("[C:\Mine dokumenter\Minbok.xls]Totaler")

Følgende eksempel i Microsoft Excel for Macintosh viser "Klikk her" i cellen og
åpner filen Første kvartal som er lagret i mappen Budsjettrapporter på
harddisken Macintosh HD:
=HYPERKOBLING ("Macintosh HD:Budsjettrapporter:Første kvartal",
"Klikk her")

Du kan opprette hyperkoblinger i et regneark hvis du vil hoppe fra en celle til en
annen. Hvis for eksempel det aktive regnearket er arket Juni i arbeidsboken
Budsjett, oppretter følgende formel en hyperkobling til celle E56. Hoppteksten
selv er verdien i celle E56.
=HYPERKOBLING("[Budsjett]Juni!E56"; E56)

Hvis du vil hoppe til et annet ark i samme arbeidsbok, endrer du navnet på arket
i koblingen. I forrige eksempel endrer du ordet "Juni" til "September " for å
opprette en kobling til celle E56 på septemberarket.
Opprette en hyperkobling til en e-postadresse

Når du klikker en hyperkobling til en e-postadresse, starter e-postprogrammet
automatisk, og det opprettes en e-postmelding med den riktige adressen i boksen
Til, forutsatt at du har installert et e-postprogram.
1. Høyreklikk teksten eller grafikken du vil skal representere hyperkoblingen,
og velg deretter Hyperkobling på hurtigmenyen.
2. Velg E-postadresse under Koble til, til venstre i dialogboksen.
3. Skriv inn e-postadressen du vil bruke, i boksen E-postadresse.
4. Skriv inn emnet til e-postmeldingen, i boksen Emne.
Det er ikke sikkert at alle weblesere og e-postprogrammer gjenkjenner
emnelinjen.
5. Hvis du vil tilordne et tips som skal vises når du hviler pekeren på
hyperkoblingen, velger du Skjermtips. Skriv inn teksten du vil bruke, i
boksen Skjermtipstekst, og velg deretter OK.
Tips!
Du kan også opprette en hyperkobling til en e-postadresse i en celle ved å skrive
inn adressen direkte i cellen. Skriv for eksempel inn noen@microsoft.com. Da
opprettes hyperkoblingen automatisk.

Vis alt

Endre en hyperkobling
Endre målet for en hyperkobling
1. Høyreklikk hyperkoblingen du vil endre, og klikk deretter Rediger
hyperkobling på hurtigmenyen.
2. Foreta de ønskede endringene.
Obs! Hvis hyperkobling ble opprettet ved hjelp av regnearkfunsjonen
HYPERKOBLING, må du redigere formelen for å endre målet for koblingen.
Merk cellen med hyperkoblingen i (klikk cellen og hold museknappen inne til
markøren blir til et kryss ), og velg deretter formellinjen for å redigere
formelen.
Endre utseendet på teksten til hyperkoblingen
Når du endrer stilene Hyperkobling og Benyttet hyperkobling, vil endringene
gjelde alle hyperkoblinger i gjeldende arbeidsbok.
1. Velg Stil på Format-menyen.
2. Du kan endre utseendet til hyperkoblinger før eller etter de er klikket for å
foreta et hopp, ved å velge Hyperkobling eller Benyttet hyperkobling i
boksen Stilnavn.
3. Velg Endre.
4. Velg alternativene du vil bruke, og deretter OK.
5. Fjern merket for alternativer du ikke vil bruke.
6. Velg Legg til og deretter Lukk.
Obs! Stilen Hyperkobling blir bare vist i boksen Stilnavn hvis du tidligere har
opprettet en tekst-hyperkobling i arbeidsboken. Stilen Benyttet hyperkobling
blir bare vist hvis du har brukt en tekst-hyperkobling i arbeidsboken til å hoppe
til en annen fil og deretter returnert til den opprinnelige arbeidsboken.
Endre tekst eller grafikk for en hyperkobling
1. Merk cellen eller grafikken som representerer hyperkoblingen.

Hvis du vil merke en celle som inneholder en tekst-hyperkobling,
merker du cellen og holder nede museknappen til markøren blir til et
kryss .
Hvis du vil merke grafikk, holder du nede CTRL og klikker grafikken.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil endre teksten, redigerer du den på formellinjen.
Hvis du vil endre format på grafikk, kan du bruke tegne- eller
bildeverktøylinjen.
Hvis du vil endre tekst som er en del av grafikk, dobbeltklikker du den
merkede grafikken og foretar de ønskede endringene.
Hvis du vil endre grafikk som representerer hyperkoblingen, setter du
inn den nye grafikken og gjør den til en hyperkobling med samme mål.
Slett deretter den gamle grafikken eller fjern hyperkoblingen.

Vis alt

Kopiere eller flytte en hyperkobling
1. Høyreklikk hyperkoblingen du vil kopiere eller flytte.
2. Velg Kopier eller Klipp ut på hurtigmenyen for å kopiere eller flytte
teksten eller grafikken og hyperkoblingen.
3. Høyreklikk cellen du vil kopiere eller flytte hyperkoblingen til, og velg Lim
inn på hurtigmenyen.

Vis alt

Sette inn en formelkobling til
regnearkdata på intranett eller
Internett
Du kan sette inn en kobling fra en arbeidsbok til en annen arbeidsbok som ligger
på intranettet eller på Internett. Arbeidsboken må være i Microsoft Excelarbeidsbokformat (XLS-fil), ikke en arbeidsbok som er lagret som en HTML-fil.
1. Åpne kildearbeidsboken og merk informasjonen du vil kopiere som et
koblet objekt.
2. Velg Kopier .
3. Bytt til regnearket der du vil sette inn informasjonen, og klikk der du vil
dataene skal vises.
4. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
5. Velg Lim inn kobling.
Obs! Hvis du vil opprette en kobling uten å åpne arbeidsboken på Internett,
klikker du cellen der du vil ha koblingen, og skriver inn et likhetstegn (=)
og URL-adressen, etterfulgt av plasseringen i arbeidsboken. Skriv for
eksempel inn ='http://www.noens.hjemmeside/[file.xls]Sheet1'!A1 eller
='ftp.server.sted/fil.xls'!NavngittCelle

Vis alt

Fjerne en hyperkobling
Fjerne en hyperkobling og teksten eller grafikken som representerer den
Hvis du vil fjerne en hyperkobling og teksten som representerer den,
høyreklikker du cellen som inneholder hyperkoblingen, og velger Fjern
innhold på hurtigmenyen.
Hvis du vil fjerne en hyperkobling og grafikken som representerer den,
holder du nede CTRL og klikker grafikken. Trykk deretter DEL.
Deaktivere en hyperkobling
Høyreklikk hyperkoblingen du vil deaktivere, og velg Fjern hyperkobling
på hurtigmenyen.
Deaktivere flere hyperkoblinger samtidig
1. Skriv inn tallet 1 i en tom celle, og høyreklikk cellen.
2. Velg Kopier på hurtigmenyen.
3. Hold nede CTRL mens du velger hver enkelt hyperkobling du vil
deaktivere.
Hvordan?
Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å
hoppe til målet for hyperkoblingen, velger du cellen og holder nede
museknappen til markøren blir til et kryss før du slipper
museknappen.
4. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
5. Velg Multipliser under Operasjon og deretter OK.

Vis alt

Merke en celle som inneholder en
hyperkobling
Hvis du vil merke en celle som inneholder en hyperkobling uten å hoppe til
målet for hyperkoblingen, velger du cellen og holder nede museknappen til
markøren blir til et kryss før du slipper museknappen.

Vis alt

Angi basisadresse for hyperkoblinger
i en arbeidsbok
Uspesifiserte baner til målfiler knyttet til en hyperkobling er som standard
relative i forhold til stedet der den aktive arbeidsboken er lagret. Følg denne
fremgangsmåten når du vil angi en annen standardbane. Hver gang du oppretter
en hyperkobling til en fil på det aktuelle stedet, trenger du bare å angi filnavnet,
ikke banen, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.
1. Velg Egenskaper på Fil-menyen.
2. Velg kategorien Sammendrag.
3. Skriv inn banen du vil bruke, i boksen Basis for hyperkobling.
Obs! Du kan overstyre basisadressen for hyperkoblingen ved å bruke den
fullstendige, eller absolutte, adressen til hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn
hyperkobling.

Vis alt

Språkspesifikke navn på
støttemapper for websider
Når du bruker kommandoen Lagre som webside til å lagre en ny fil eller du
lagrer filen som en webside ved å velge Webside i Filtype-boksen, er standard
webformat HTML. Alle støttefiler, for eksempel punkt, bakgrunnsstrukturer og
grafikk er organisert i en støttemappe. Navnet på støttemappen er navnet på
websiden og et understrekingstegn (_), et punktum (.) eller en bindestrek (-) og
ordet "files." Ordet "files" vises i den språkversjonen av Excel som brukes til å
lagre filene som en webside. La oss for eksempel si at du bruker den
nederlandske versjonen av Excel til å lagre en fil som kalles Side1 som en
webside. Standardnavnet på støttemappen vil da bli Side1_bestanden.
Obs! Hvis du lagrer websiden med et kort filnavn (maksimalt åtte tegn samt
filtype med tre tegn) ved å fjerne merket for Bruk lange filnavn når det er
mulig i Webalternativer-dialogboksen, er støttemappen navnet på websiden
uten ordet "files."
Standardnavn på støttemappen for websiden i hver språkversjon av Office
Standardnavn for støttemappe for
webside
Arabisk
.files
Baskisk
_fitxategiak
Brasiliansk
_arquivos
Bulgarsk
.files
Katalansk
_fitxers
Kinesisk (forenklet) .files
Kinesisk (tradisjonell) .files
Kroatisk
_datoteke
Tsjekkisk
_soubory
Dansk
-filer
Nederlandsk
_bestanden
Språk

Engelsk
Estisk
Finsk
Fransk
Tysk
Gresk
Hebraisk
Ungarsk
Italiensk
Japansk
Koreansk
Latvisk
Litauisk
Norsk
Polsk
Portugisisk
Rumensk
Russisk
Serbisk (kyrillisk)
Serbisk (latin)
Slovakisk
Slovensk
Spansk
Svensk
Thai
Tyrkisk
Ukrainsk
Vietnamesisk

_files
_failid
_tiedostot
_fichiers
-Dateien
.files
.files
_elemei
-file
.files
.files
_fails
_bylos
-filer
_pliki
_ficheiros
.files
.files
.files
_fajlovi
.files
_datoteke
_archivos
-filer
.files
_dosyalar
.files
.files

Fakse en arbeidsbok
Når du skal utføre denne fremgangsmåten, må du ha installert og konfigurert
programvare og maskinvare for telefaks.
1.
2.
3.
4.

Åpne arbeidsboken du vil fakse.
Velg Skriv ut på Fil-menyen.
Velg faksdriveren i boksen Navn.
Velg de andre alternativene du ønsker, og velg deretter OK.

Vis alt

Delte arbeidsbøker

Flere personer kan redigere en delt arbeidsbok samtidig. Dette er spesielt nyttig
ved behandling av lister som blir endret ofte.
Hvis alle i din arbeidsgruppe for eksempel håndterer flere prosjekter hver, og
trenger å kjenne til de andre personenes status, kan gruppen bruke en liste i en
delt arbeidsbok, der hver enkelt skriver inn og oppdaterer en rad med
informasjon for hvert prosjekt.
Opprette en delt arbeidsbok
Den opprinnelige forfatteren av en arbeidsbok klargjør den til å deles ved å
skrive inn og formatere dataene som skal finnes i arbeidsboken. Arbeidsboken
blir lagret som delt, og plassert på en delt nettverksressurs (ikke en webserver)
som er tilgjengelig for dem som skal bruke den.
Ta hensyn til utilgjengelige funksjoner På grunn av at noen funksjoner i
Microsoft Excel kan vises eller brukes, men ikke endres når arbeidsboken er
delt, bør du angi disse funksjonene før du gjør arbeidsboken delt.
Disse funksjonene kan ikke endres etter at en arbeidsbok er delt: Sammenslåtte
celler, betingede formater, datavalidering, diagrammer, bilder, objekter, inkludert
tegnede objekter, hyperkoblinger, scenarier, disposisjoner, delsummer,
datatabeller, pivottabellrapporter, arbeidsbok- og regnearkbeskyttelse og
makroer.
Foreta innstillinger som påvirker alle brukere

Når du gjør arbeidsboken

delt, kan du tilpasse noen av delingsfunksjonene. Du kan for eksempel
bestemme om du vil holde rede på endringer i 30 dager, som er
standardinnstillingen, eller i en lengre eller kortere periode.
Arbeide i en delt arbeidsbok
Når du har åpnet en delt arbeidsbok, kan du skrive inn og endre data på samme
måte som i en vanlig arbeidsbok. Det er imidlertid et par ulikheter i forhold til å
arbeide i en vanlig arbeidsbok.
Se andre brukeres endringer Hver gang du lagrer den delte arbeidsboken,
blir du oppdatert med eventuelle endringer som andre har lagret siden du lagret
arbeidsboken sist. Hvis du vil holde den delte arbeidsboken åpen for å overvåke
fremdrift, kan du få Microsoft Excel til å oppdatere deg automatisk med
endringene, ved angitte intervaller du angir selv, og der du selv velger om du vil
lagre arbeidsboken eller ikke.
Løse konflikter Når du lagrer endringer i en delt arbeidsbok, kan det være at
en annen person som holder på å redigere arbeidsboken, har lagret endringer i de
samme cellene. I dette tilfellet er endringene i konflikt med hverandre, og en
dialogboks for konfliktløsing blir vist, der du kan avgjøre hvilke endringer du vil
beholde.
Beholde personlige visninger og innstillinger Excel lagrer en tilpasset
visning av den delte arbeidsboken for deg, som omfatter ting som hvilket
regneark du har vist og zoom-innstillinger. Som standard omfatter visningen
eventuelle filter- og utskriftsinnstillinger du bruker, eller du kan angi at du vil
bruke de opprinnelige filter- og utskriftsinnstillingene. Hver gang du åpner den
delte arbeidsboken, blir den vist i den gjeldende visningen din, slik at hver enkelt
bruker kan ha sine egne innstillinger.

Vis alt

Løse endringer i konflikt i delte
arbeidsbøker

Nina legger inn 12 og lagrer arbeidsboken
Deretter legger Jon inn 50 og lagrer arbeidsboken
Jon får opp konfliktdialogboksen
Det oppstår en konflikt når to brukere redigerer den samme delte arbeidsboken
og forsøker å lagre endringer i den samme cellen. Microsoft Excel kan bare
beholde en av endringene i cellen. Når den andre brukeren lagrer arbeidsboken,
vises dialogboksen Løs konflikter.
Hvordan konfliktløsing fungerer
Hvem kan løse konflikter Alle som redigerer en delt arbeidsbok har
mulighet til å bestemme hvilke endringer som skal beholdes eller forkastes. Den
siste brukeren som lagrer en motstridende endring, vil få opp dialogboksen Løs
konflikter.
Hvorfor en endring kan påvirke andre endringer Hvis du for eksempel
godtar en endring som sletter en rad eller kolonne, kan andre endringer som

gjelder raden eller kolonnen bli påvirket. Hvis raden eller kolonnen ikke lenger
finnes, finnes heller ikke data som ble lagt inn i raden eller kolonnen i andre
endringer, og ytterligere endringer og redigeringer blir påvirket.
Hva skjer med endringer du ikke beholder Endringer som forkastes, blir
registrert i endringsloggen, inkludert en oppføring for eventuelle andre endringer
som ble påvirket. I Loggark, viser kolonnen Handlingstype "Vunnet" for de
motstridende endringene som ble beholdt. Radnumrene i kolonnen Forkastes
identifiserer radene med informasjon om endringene som ikke ble beholdt,
inkludert eventuelle data som er slettet.
Hva hvis du ombestemmer deg
Du kan vise loggarket og se på
informasjonen om endringene. Deretter kan du gjøre endringen på nytt, eller,
hvis endringen medførte at data ble slettet, du kan kopiere dataene fra loggarket
til den opprinnelige plasseringen.
Hvordan unngå konflikter
Opprett delte arbeidsbøker med beskyttelse for hver enkelt bruker Før
du deler en arbeidsbok, velger du Beskytt ark under Beskyttelse på Verktøymenyen for å gi de enkelte brukerne tillatelse til å redigere i separate deler av
regnearket. Brukere kan motta og vise endringer i områder de ikke har tillatelse
til å endre, men de kan bare gjøre endringer i områdene de er tilordnet. Dermed
unngår du konflikter.
Tilordne hver enkelt bruker et arbeidsområde Konflikter oppstår bare når
to brukere gjør endringer som påvirker den samme cellen. For å gjøre det lettere
å legge inn lister, kan mer enn én bruker legge til data i raden på slutten av
listen, uten å utløse konflikter. Hvis brukere unngår andres områder, vil det ikke
oppstå konflikter selv om du ikke bruker regnearkbeskyttelse for å angi separate
arbeidsområder.
Gi en bruker prioritet Hvis en bruker stadig utløser konflikter, kan
vedkommende slå av dialogboksen Løs konflikter slik at brukerens endringer
alltid blir lagt inn.
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Redigere en delt arbeidsbok
1. Gå til nettverksplasseringen der den delte arbeidsboken er lagret, og åpne
arbeidsboken.
2. Angi brukernavnet ditt slik at arbeidet du gjør, kan spores tilbake til deg:
Velg Alternativer på Verktøymenyen, velg kategorien Generelt og skriv
inn brukernavnet i boksen Brukernavn.
3. Skriv inn og rediger data på vanlig måte. Du kan ikke legge til eller endre
følgende: sammenslåtte celler, betingede formater, datavalidering,
diagrammer, bilder, objekter som inneholder tegnede objekter,
hyperkoblinger, scenarier, disposisjoner, delsummer, datatabeller,
pivottabellrapporter, arbeidsbok- og regnearkbeskyttelse og makroer.
4. Angi eventuelle filter- og utskriftsinnstillinger til eget bruk. Innstillingene
som de enkelte brukerne angir, lagres som standard separat.
Hvis du vil at filter- og utskriftsinnstillingene som er angitt av den
opprinnelige forfatteren, skal være aktive når du åpner arbeidsboken, velger
du Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien Avansert.
Under Den personlige visningen skal omfatte fjerner du merket for
Utskriftsinnstillinger eller Filterinnstillinger.
5. Hvis du vil lagre endringene du har gjort i arbeidsboken og se hvilke
endringer andre brukere har lagret siden du sist lagret, velger du Lagre

.

Hvis dialogboksen Løs konflikter vises, må du løse konfliktene.
Hvordan?
Når to brukere forsøker å lagre endringer som påvirker samme celle, vises
dialogboksen Løs konflikter for en av brukerne.
1. Les informasjonen om de ulike endringene og om endringene som
fører til konflikter.
2. Velg Bruk mine endringer eller Bruk disse endringene for å beholde
henholdsvis din egen eller en annen brukers endring og fortsette til
neste endring som skaper konflikt.

Hvis du vil bruke resten av dine egne endringer eller resten av
endringene til de andre brukerne, velger du Bruk resten av
endringene fra min økt eller Bruk resten av endringene fra den
andre økten.
3. Hvis du vil at dine endringer skal overstyre alle andre endringer og
unngå å se dialogboksen Løs konflikter, kan du deaktivere denne
funksjonen.
Hvordan?
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter
kategorien Avansert.
2. Velg Endringer som lagres, skal gjelde.
3. Klikk Lagre .
4. Hvis du vil se hvordan du eller andre har løst tidligere konflikter, kan
du lese informasjonen i Loggarket.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Rull til høyre i loggarket for å vise kolonnene Handlingstype og
Forkastes.
Motstridende endringer som ble beholdt, er oppført med "Vunnet"
i kolonnen Handlingstype. Radnumrene i kolonnen Forkastes
identifiserer radene med informasjon om endringer som ikke ble
beholdt, inkludert eventuelle data som er slettet.
Tips!
Hvis du vil lagre en kopi av arbeidsboken som inneholder alle endringene,
velger du Avbryt i dialogboksen Løs konflikter. Velg deretter Lagre som
på Fil-menyen, og skriv inn et nytt navn for filen.

Obs!
Hvis du vil se hvilke andre brukere som har arbeidsboken åpen, velger du
Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien Redigering.
Hvis du ønsker å få en regelmessig oppdatering av endringer andre brukere
har foretatt, uansett om du lagrer eller ikke, velger du Del arbeidsbok på
Verktøy-menyen og deretter kategorien Avansert. Under Oppdater
endringer merker du av for alternativene du vil bruke.

Vis alt

Funksjoner som ikke er tilgjengelige i
delte arbeidsbøker
Du får tilgang til følgende funksjoner når du slutter å dele arbeidsboken.
Du kan ikke bruke delte arbeidsbøker på webservere.
Funksjon som ikke
er tilgjengelig
Opprette lister
Sette inn eller slette
celleblokker
Slette regneark
Slå sammen celler
eller dele opp
sammenslåtte celler
Legge til eller endre
betingede formater
Legge til eller endre
datavalidering

Alternativer
Ingen
Du kan sette inn hele rader eller kolonner.
Ingen
Ingen
Eksisterende, betingede formater vises fortsatt selv om
celleverdiene endres, men du kan ikke endre disse
formatene eller omdefinere betingelsene.
Celler blir fortsatt validert når du skriver inn nye verdier,
men du kan ikke endre eksisterende
datavalideringsinnstillinger.

Opprette eller endre
diagrammer eller
Du kan vise eksisterende diagrammer og rapporter.
pivotdiagramrapporter
Sette inn eller endre
bilder eller andre
Du kan vise eksisterende bilder og objekter.
objekter
Sette inn eller endre
Eksisterende hyperkoblinger fortsetter å fungere.
hyperkoblinger
Bruke tegneverktøy Du kan vise eksisterende tegninger og grafikk.
Tilordne, endre eller
Eksisterende passord fortsetter å gjelde.
fjerne passord

Beskytte eller
oppheve beskyttelsen
av regneark eller
arbeidsboken
Opprette, endre eller
vise scenarier
Gruppere eller lage
disposisjoner for data
Sette inn automatiske
delsummer
Opprette datatabeller
Opprette eller endre
pivottabellrapporter
Skrive, registrere,
endre, vise eller
tilordne makroer
Legg til elle endre
dialogark fra
Microsoft Excel
versjon 4
Endre eller slette
matriseformler

Eksisterende beskyttelse fortsetter å gjelde.

Ingen
Du kan fortsette å bruke eksisterende disposisjoner.
Du kan vise eksisterende delsummer.
Du kan vise eksisterende datatabeller.
Du kan vise eksisterende rapporter
Du kan kjøre eksisterende makroer hvis de ikke benytter
funksjoner som ikke er tilgjengelige. Du kan registrere
operasjoner i delte arbeidsbøker, i en makro som lagres i
en arbeidsbok som ikke er delt.
Ingen

Eksisterende matriseformler vil fortsatt fungere.

Vis alt

Klargjøre arbeidsbøker for
gjennomgang og fletting
Hvis du skal sende arbeidsbøker for gjennomgang via e-post, må du ha installert
og kjøre Microsoft Outlook eller et annet e-postprogram på datamaskinen.
1. Åpne arbeidsboken som du planlegger å sende til andre brukere for
gjennomgang.
2. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.
3. Merk av for Tillat flere brukere å redigere.
4. Velg kategorien Avansert.
5. Velg Lagre endringslogg i under Spor endringer. I boksen Dager skriver
du inn et tall som er minst like høyt som det antallet dager du forventer at
det tar å legge inn endringer og merknader, pluss tiden du trenger til å samle
inn og flette kopiene.
6. Velg OK og lagre filen.
7. Velg Send til på Fil-menyen, og velg deretter Postmottaker (for
gjennomgang).
8. Skriv inn navnene på mottakerne i boksene Til og Kopi, og skill dem fra
hverandre med semikolon.
Hvis du heller vil bruke navn fra adresseboken, velger du Til- eller Kopiknappen.
9. Skriv inn et emne i Emne-boksen, og skriv inn eller rediger den innledende
teksten før vedlegget hvis du vil.
10. Hvis Outlook er e-postprogrammet du bruker, tilpasser du meldingen.
Hvordan?
Disse alternativene er tilgjengelige når du har en e-postmelding åpen og du
bruker Microsoft Outlook.
Viktighets- og følsomhetsgrad

Endre viktighetsgrad
Hvis du vil merke meldingen som svært viktig, klikker du Viktighet:
Høy .
Hvis du vil merke meldingen som ikke særlig viktig, klikker du
Viktighet: Lav .
Bruke et meldingsflagg
Når du setter flagg på en melding, vises et ikon ved meldingen. Du kan
bruke slike flagg til å minne deg på saker du skal følge opp, eller til å gjøre
en annen person oppmerksom på noe spesielt. Du kan også bruke flagg til å
stille inn en påminnelse for meldingen.
1. Klikk Flagg for oppfølging .
2. Merk flagget du vil bruke, i boksen Flagg til, eller skriv inn ditt eget.
3. Skriv inn en dato og et klokkeslett i Forfaller-boksene.
Merke en melding som privat, personlig eller konfidensiell
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Velg alternativet du vil bruke, i boksen Følsomhet.
Obs! Hvis du merker en melding som Privat, kan den ikke endres etter at
du har sendt den.

1.

Sikkerhetsnivå
Legge til sikkerhet i meldinger
1. Klikk Alternativer

i meldingen.

2. Velg Sikkerhetsinnstillinger under Sikkerhet.
3. Angi de ønskede alternativene.

1.

Holde oversikt over meldinger og svar
Få beskjed når en melding blir lest eller levert
1. Klikk Alternativer

i meldingen.

2. Merk av for Gi meg beskjed når denne meldingen er levert eller Gi
meg beskjed når denne meldingen er lest under Alternativer for
svar og bekreftelse.
Legge til svarknapper i en e-postmelding
Denne funksjonen krever Microsoft Exchange.
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Bruk svarknapper, og velg deretter de
svarknappnavnene du vil bruke, i boksen.
Hvis du vil bruke egne navn på svarknappene, sletter du
standardnavnene og skriver inn den teksten du vil ha. Skill
knappenavnene med semikolon.
3. Merk av for Lagre sendt melding i under Alternativer for levering.
Hvis du vil velge en annen mappe enn Sendte elementer, velger du
Bla gjennom.
Lagre en kopi av meldingen i en annen mappe en sendte elementer
1. Klikk Alternativer

i meldingen.

2. Merk av for Lagre sendt melding i under Alternativer for levering.
3. Velg Bla gjennom, og velg deretter mappen du vil bruke.
Tilordne en melding til en kategori
En kategori er et stikkord eller uttrykk som hjelper deg å holde oversikt
over elementer, slik at det blir enklere å søke etter, sortere, filtrere eller

gruppere dem.
1. Klikk Alternativer

i meldingen.

2. Velg Kategorier.
3. Merk av for de kategoriene du vil bruke, i listen Tilgjengelige
kategorier, og velg deretter OK.

1.

Alternativer for levering
Gjøre en melding utilgjengelig etter en angitt dato
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Utløper etter under Alternativer for levering, og skriv
deretter inn en utløpsdato.
Forsinke levering av meldingen
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Ikke lever før under Alternativer for levering, og skriv
deretter inn dato og klokkeslett for levering.
Hvis du vil skrive inn et klokkeslett, skriver du inn i boksen.

2. Klikk Send .
3. Når du mottar kopiene av arbeidsboken som er gjennomgått, lagrer du hvert
vedlegg i den samme mappen med et annet navn.
Hvordan?
Bruk følgende fremgangsmåte for Outlook, eller følg fremgangsmåten for
e-postprogrammet du bruker:
1. Velg Lagre vedlegg på Fil-menyen i meldingen.
2. Velg mappen der du samlet inn kopiene som er gjennomgått, i boksen
Lagre i.
3. Skriv inn et nytt navn for arbeidsboken i boksen Filnavn.
4. Velg Lagre.
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Fjerne en bruker fra en delt
arbeidsbok
Denne fremgangsmåten kobler fra en bruker som står oppført med navn i
dialogboksen Del arbeidsbok. Det forhindrer ikke denne brukeren i å redigere
den delte arbeidsboken på nytt.
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
2. Gå gjennom listen med brukere i boksen Brukere som har åpnet denne
arbeidsboken.
Kontroller at brukerne du skal fjerne, ikke lenger jobber i arbeidsboken.
Hvis du fjerner en aktiv bruker, vil arbeid som ikke er lagret, gå tapt.
3. Klikk navnet på brukeren du vil koble fra, og velg deretter Fjern bruker.
Tips!
Tips! Hvis en bruker ikke behøver å arbeide mer i en delt arbeidsbok, kan du
redusere størrelsen på arbeidsbokfilen ved å slette brukerens personlige
innstillinger for visning. Velg Egendefinerte visninger på Vis-menyen, velg
brukerens visning i boksen Visninger og deretter Slett.

Vis alt

Løse motstridende endringer i en delt
arbeidsbok
Når to brukere forsøker å lagre endringer som påvirker samme celle, vises
dialogboksen Løs konflikter for en av brukerne.
1. Les informasjonen om de ulike endringene og om endringene som fører til
konflikter.
2. Velg Bruk mine endringer eller Bruk disse endringene for å beholde
henholdsvis din egen eller en annen brukers endring og fortsette til neste
endring som skaper konflikt.
Hvis du vil bruke resten av dine egne endringer eller resten av endringene
til de andre brukerne, velger du Bruk resten av endringene fra min økt
eller Bruk resten av endringene fra den andre økten.
3. Hvis du vil at dine endringer skal overstyre alle andre endringer og unngå å
se dialogboksen Løs konflikter, kan du deaktivere denne funksjonen.
Hvordan?
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Avansert.
2. Velg Endringer som lagres, skal gjelde.
3. Velg OK.
4. Hvis du vil se hvordan du eller andre har løst tidligere konflikter, kan du
lese informasjonen i Loggarket.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.

2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Rull til høyre i loggarket for å vise kolonnene Handlingstype og
Forkastes.
Motstridende endringer som ble beholdt, er oppført med "Vunnet" i
kolonnen Handlingstype. Radnumrene i kolonnen Forkastes
identifiserer radene med informasjon om endringer som ikke ble
beholdt, inkludert eventuelle data som er slettet.
Tips!
Hvis du vil lagre en kopi av arbeidsboken som inneholder alle endringene,
velger du Avbryt i dialogboksen Løs konflikter. Velg deretter Lagre som på
Fil-menyen, og skriv inn et nytt navn for filen.

Sende en gjennomgangsanmodning
Hvis du vil bruke denne prosedyren, må du bruke Microsoft Outlook 2002 eller
senere.
1. Åpne filen du vil sende til gjennomgang.
2. Velg Send til på Fil-menyen, og klikk E-postmottaker (for
gjennomgang).
Obs!
Hvis du vil spore gjennomgangsendringene i en Microsoft Excel
arbeidsbok, må du dele arbeidsboken før du sender den til gjennomgang.
Hvis dokumentet er lagret på en server, vil e-postmeldingen inneholde en
kobling til filen som skal gjennomgåes.

Vis alt

Dele en arbeidsbok
1. Opprett en arbeidsbok som du vil at flere skal kunne redigere, og legg inn
eventuelle data i arbeidsboken.
Hvis du vil legge til noen av følgende funksjoner, gjør du det nå:
sammenslåtte celler, betingede formater, datavalidering, diagrammer, bilder,
objekter som inneholder tegnede objekter, hyperkoblinger, scenarier,
disposisjoner, delsummer, datatabeller, pivottabellrapporter, arbeidsbok- og
regnearkbeskyttelse og makroer. Du kan ikke endre disse funksjonene etter
at du har delt arbeidsboken.
2. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
3. Merk av for Tillat flere brukere å redigere, og velg deretter OK.
4. Lagre arbeidsboken når du blir bedt om det.
5. Velg Lagre som på Fil-menyen, og lagre arbeidsboken på en
nettverksadresse der andre brukere kan få tilgang til den. Bruk en delt
nettverksmappe, ikke en webserver.
6. Kontroller eventuelle koblinger til andre arbeidsbøker, og rett opp hvis du
finner feil.
Hvordan?
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Kommandoen Koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke
inneholder koblet informasjon.
2. Velg Kontroller status for å oppdatere statusen til alle koblinger på
listen. Dette kan ta litt tid hvis det er mange koblinger, eller hvis
kildearbeidsboken for koblingene er plassert på et nettverk, og
nettverket er langsomt.
3. Kontroller statusen i kolonnen Status, merk koblingen og gjør det som
er nødvendig.

OK

Ingen handling kreves, koblingen fungerer og er oppdatert.

Ukjent Velg Kontroller status for å oppdatere statusen for alle
koblinger på listen.
Gjelder ikke Koblingen bruker Objektkobling og -innebygging
(OLE) eller dynamisk datautveksling (DDE). Microsoft Excel kan ikke
kontrollere statusen til disse koblingstypene.
Feil: Finner ikke kilde
arbeidsbok.

Velg Endre kilde, og merk en annen

Feil: Finner ikke regneark Velg Endre kilde, og merk et annet
regneark. Kilden kan ha blitt flyttet eller fått nytt navn.
Advarsel: Verdier er ikke oppdatert Velg Oppdater verdier.
Koblingen ble ikke oppdatert da arbeidsboken ble åpnet.
Advarsel! Velg Åpne kilde, og beregn arbeidsboken ved å trykke F9.
Arbeidsboken er kanskje satt til manuell beregning. Hvis du vil angi
automatisk beregning, velger du Alternativer på Verktøy-menyen og
deretter kategorien Beregning og Automatisk.
Advarsel! Noen navn kan ikke løses før kildearbeidsboken åpnes.
Velg Åpne kilde, gå tilbake til målarbeidsboken, og velg Kontroller
status. Hvis dette ikke løser problemet, kontroller at navnet ikke er
feilstavet eller mangler. Gå til kildearbeidsboken, velg Navn på Sett
inn-menyen, og velg deretter Definer og søk etter navnet.
Advarsel! Velg Åpne kilde. Koblingen kan ikke oppdateres før
kilden er åpen.
Kilde er åpen Kilden er åpen. Ingen handling kreves med mindre
det er feil i regnearket.
Verdier oppdatert fra filnavn Ingen handling kreves, verdiene er
oppdatert.
Advarsel! Microsoft Excel kan ikke bestemme koblingens status. Det
er ikke sikkert kilden inneholder regneark eller kan lagres i et filformat

som ikke støttes. Velg Oppdater verdier.
Merknader
Alle brukere som har tilgang til den delte nettverksmappen, har full tilgang
til den delte arbeidsboken med mindre du bruker kommandoen Beskytt ark
(undermenyen Beskyttelse på Verktøy-menyen) til å begrense tilgangen.
Brukere som skal redigere den delte arbeidsboken, må ha Microsoft Excel
97 eller nyere (Microsoft Windows) eller Excel 98 eller nyere (Macintosh).

Vis alt

Oppheve deling av en arbeidsbok
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken. Hvis
andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som ikke er
lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen. Hvis du
vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut et Loggark
eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut Loggark, velger du Skriv ut .
Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker du
cellene du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en annen
arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte dataene og
velger Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende
versjonene av arbeidsboken, fordi disse endringene ikke vil gjelde
senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den kopierte
loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som har
åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i avmerkingsboksen.

Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med delte
arbeidsbøker
Kommandoer, koblinger og funksjoner er ikke
tilgjengelige
Kommandoen jeg vil ha, er ikke tilgjengelig.
Du får først tilgang til funksjonene nedenfor når delingen av arbeidsboken
oppheves.
Du kan ikke bruke delte arbeidsbøker på webservere.
Funksjon som ikke
Alternativer
er tilgjengelig
Sette inn eller slette
Du kan sette inn hele rader eller kolonner.
celleblokker
Slette regneark
Ingen
Slå sammen celler
eller dele opp
Ingen
sammenslåtte celler
Eksisterende betingede formater vises fortsatt selv om
Legge til eller endre
celleverdiene endres, men du kan ikke endre disse
betingede formater
formatene eller omdefinere betingelsene.
Celler blir fortsatt validert når du skriver inn nye verdier,
Legge til eller endre
men du kan ikke endre eksisterende
datavalidering
datavalideringsinnstillinger.
Opprette eller endre
diagrammer eller
Du kan vise eksisterende diagrammer og rapporter.
pivotdiagramrapporter
Sette inn eller endre
bilder eller andre
Du kan vise eksisterende bilder og objekter.
objekter

Sette inn eller endre
hyperkoblinger
Bruke tegneverktøy
Tilordne, endre eller
fjerne passord
Beskytte eller
oppheve beskyttelsen
av regneark eller
arbeidsboken
Opprette, endre eller
vise scenarier
Gruppere eller lage
disposisjoner for data
Sette inn automatiske
delsummer
Opprette datatabeller
Opprette eller endre
pivottabellrapporter
Skrive, registrere,
endre, vise eller
tilordne makroer
Legge til eller endre
dialogark fra
Microsoft Excel
versjon 4
Endre eller slette
matriseformler

Eksisterende hyperkoblinger fortsetter å fungere.
Du kan vise eksisterende tegninger og grafikk.
Eksisterende passord fortsetter å gjelde.

Eksisterende beskyttelse fortsetter å gjelde.

Ingen
Du kan fortsette å bruke eksisterende disposisjoner.
Du kan vise eksisterende delsummer.
Du kan vise eksisterende datatabeller.
Du kan vise eksisterende rapporter.
Du kan kjøre eksisterende makroer hvis de ikke benytter
funksjoner som ikke er tilgjengelige. Du kan registrere
operasjoner i delte arbeidsbøker i en makro som lagres i
en arbeidsbok som ikke er delt.
Ingen

Eksisterende matriseformler vil fortsatt fungere.

Koblingene i arbeidsboken virker ikke.
Oppdatere koblinger med #REF-feil Hvis en annen bruker oppretter og
lagrer en ny kobling i en delt arbeidsbok mens du redigerer den samme
arbeidsboken, og du lagrer eller oppdaterer arbeidsboken, får du #REF-feilen.
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.

2. Klikk koblingen med feilen.
3. Hvis du vil fjerne #REF-feilen og vise koblede data, klikk Oppdater
kobling.
Kontrollere at koblingskildene er korrekte Hvis du kopierte eller flyttet den
delte arbeidsboken fra den opprinnelige plasseringen til nettverket, eller hvis
kildearbeidsboken for koblingene ikke er lagret i en nettverkadresse, kan det
hende at du ser en melding om at koblingene ikke kan oppdateres. Du kan
reparere koblingene på følgende måte:
Hvis du kopierte arbeidsboken, åpner du den opprinnelige versjonen av den
delte arbeidsboken på det lokale systemet og bruker deretter kommandoen
Lagre som (Fil-menyen) til å lagre den delte arbeidsboken på
nettverksadressen. Denne kommandoen oppdaterer koblingene for den nye
adressen.
Hvis du flyttet den delte arbeidsboken, ikke har den opprinnelige versjonen
eller Lagre som ikke reparerte koblingene, må du sørge for at
kildearbeidsboken for koblingene er lagret på en nettverkadresse og deretter
ordne koblingene.
Hvordan?
1. Velg Koblinger på Rediger-menyen.
Kommandoen Koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke
inneholder koblet informasjon.
2. Velg Kontroller status for å oppdatere statusen for alle koblinger i
listen. Dette kan ta litt tid hvis det er mange koblinger, eller hvis
kildearbeidsboken for koblingene er plassert på et nettverk, og
nettverket er tregt.
3. Kontroller statusen i kolonnen Status, merk koblingen, og gjør det
som er nødvendig.
OK

Ingen handling kreves, koblingen fungerer og er oppdatert.

Ukjent Velg Kontroller status for å oppdatere statusen til alle
koblinger i listen.

Gjelder ikke Koblingen bruker objektkobling og -innebygging
(OLE) eller dynamisk datautveksling (DDE). Microsoft Excel kan ikke
kontrollere statusen til disse koblingstypene.
Feil: Finner ikke kilden
arbeidsbok.

Velg Endre kilde, og velg en annen

Feil: Finner ikke regneark Velg Endre kilde, og velg et annet
regneark. Kilden kan ha blitt flyttet eller fått nytt navn.
Advarsel: Verdier ikke oppdatert Velg Oppdater verdier.
Koblingen ble ikke oppdatert da arbeidsboken ble åpnet.
Advarsel! Velg Åpne kilde, og beregn arbeidsboken ved å trykke F9.
Arbeidsboken er kanskje satt til manuell beregning. Hvis du vil angi
automatisk beregning, velger du Alternativer på Verktøy-menyen,
velger kategorien Beregning og klikker deretter Automatisk.
Advarsel! Noen navn kan ikke løses før kildearbeidsboken åpnes.
Velg Åpne kilde, gå tilbake til målarbeidsboken, og velg Kontroller
status. Hvis dette ikke løser problemet, kontrollerer du at navnet ikke
er feilstavet eller mangler. Gå til kildearbeidsboken, velg Navn på Sett
inn-menyen, og velg deretter Definer og søk etter navnet.
Advarsel! Velg Åpne kilde. Koblingen kan ikke oppdateres før
kilden er åpen.
Kilden er åpen Kilden er åpen. Ingen handling kreves med mindre
det er feil i regnearket.
Verdier oppdatert fra filnavn
oppdatert.

Ingen handling kreves, verdiene er

Advarsel! Microsoft Excel kan ikke bestemme koblingens status. Det
er ikke sikkert kilden inneholder regneark, eller den er lagret i et
filformat som ikke støttes. Velg Oppdater verdier.
Kommandoen Beskytt arbeidsbok er ikke tilgjengelig, eller jeg kan ikke
skrive inn i Passord-boksen.

Arbeidsboken er sannsynligvis en delt arbeidsbok, du kan ikke beskytte eller
tilordne den et passord. Hvis du vil beskytte en delt arbeidsbok, må først
delingen oppheves.
Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken. Hvis
andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som ikke er
lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen. Hvis du
vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut et loggark
eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i Når-boksen.
3. Fjern merket for Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, klikker du Skriv ut

.

Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker du
cellene du vil kopiere, klikker Kopier , bytter til en annen
arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte dataene, og
klikker Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende
versjonene av arbeidsboken, fordi disse endringene kanskje ikke vil
gjelde senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den
kopierte loggen vil kanskje ikke være gjeldende.

3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som har
åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i avmerkingsboksen.
Hvordan?
1. Velg OK, velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.
6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.
Du kan deretter beskytte arbeidsboken, og hvis du vil, kan du tilordne et passord.
Hvordan?
Beskytte regnearkelementer
Beskytte regnearkelementer fra alle brukere
1. Bytt til regnearket du vil beskytte.
2. Lås opp alle cellene du vil at brukeren skal kunne endre. Merk hver celle
eller hvert område, velg Celler på Format-menyen, velg kategorien
Beskyttelse, og fjern merket for Låst.
3. Skjul formler du ikke vil skal være synlige. Merk cellene som inneholder
formlene, velg Celler på Format-menyen, velg kategorien Beskyttelse, og
merk av for Skjult.

4. Lås opp grafiske objekter du vil at brukeren skal kunne endre.
Hvordan?
Det er ikke nødvendig å låse opp knapper og kontroller for at brukeren skal
kunne klikke og bruke dem. Du kan låse opp innebygde diagrammer,
tekstbokser og andre objekter som er laget med tegneverktøyene og som du
vil at brukere skal kunne endre. Hvis du vil se hvilke elementer i et
regneark som er grafiske objekter, velger du Gå til på Rediger-menyen,
velger Spesielt og velger deretter Objekter.
1. Hold nede CTRL og klikk hvert av objektene du vil låse opp.
2. På Format-menyen velger du kommandoen for hvert av objektene du
merket: Autofigur, Objekt, Tekstboks, Bilde, Kontroll eller
WordArt.
3. Velg kategorien Beskyttelse.
4. Fjern merket for Låst, og hvis det er der, fjerner du også merket
forLås tekst.
5. Pek på Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt ark.
6. Angi et passord for arket.
Obs! Passordet er valgfritt, men hvis du ikke angir passord, kan enhver
bruker fjerne beskyttelsen på arket og endre beskyttede elementer. Pass på å
lage et passord du kan huske, for hvis du mister passordet, får du ikke
tilgang til de beskyttede elementene i regnearket.
7. Velg elementer som du vil at brukeren skal kunne endre, i listen Gi alle
brukere av dette regnearket tilgang til å.
8. Velg OK, og hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet på nytt.
Gi bestemte brukere tilgang til beskyttede områder
Du må ha Windows 2000 for å kunne gi bestemte brukere tilgang til områder.

1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter La brukerne endre
områdene.( Denne kommandoen er bare tilgjengelig når regnearket ikke er
beskyttet.)
2. Velg Ny.
3. Skriv inn en tittel for området du gir tilgang til, i Tittel-boksen.
4. Skriv inn et likhetstegn (=) i boksen Refererer til celler, og skriv en
referanse eller merk et område.
5. I Områdepassord-boksen skriver du inn et passord for å få tilgang til
området.
Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, vil brukeren få tilgang
til å endre cellene.
6. Velg Tillatelser og deretter Legg til.
7. Finn og merk brukeren du vil gi tilgang. Hvis du vil velge flere brukere,
holder du nede CTRL mens du klikker navnene.
8. Klikk OK to ganger, og skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt om det.
9. Gjenta trinnene ovenfor for hvert område du vil gi tilgang til.
10. Hvis du vil ha en egen oversikt over områder og brukere, merker du av for
Lim inn informasjon om tillatelser i en ny arbeidsbok.
11. Beskytt regneark. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, velg Beskytt ark,
og pass på at det er merket av for Beskytt regneark og innholdet i låste
celler. Skriv inn et passord for regnearket, velg OK, og skriv inn passordet
på nytt for å bekrefte det.
Obs! Du må angi et passord for arket hvis du vil forhindre at andre brukere
endrer dine områder. Pass på at du velger et passord du kan huske, for hvis
du glemmer passordet, får du ikke tilgang til de beskyttede elementene i
regnearket.
Beskytte arbeidsbokelementer og -filer

Beskytte arbeidsbokelementer
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt arbeidsbok.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil beskytte strukturen i en arbeidsbok slik at regneark i
arbeidsboken ikke kan flyttes, slettes, skjules, tas frem eller gis nye
navn og nye regneark ikke kan settes inn, merker du av for Struktur.
Hvis du vil bruke vinduer av samme størrelse og med samme posisjon
hver gang du åpner arbeidsboken, merker du av for Vinduer.
Hvis du vil hindre at andre fjerner arbeidsbokbeskyttelsen, skriver du
inn et passord, velger OK og skriver inn passordet på nytt for å
bekrefte det.
Beskytte en delt arbeidsbok
1. Hvis arbeidsboken allerede er delt og du vil gi den et passord for å beskytte
delingen, må du først oppheve delingen av arbeidsboken.
Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken.
Hvis andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som
ikke er lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen.
Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut
et loggark eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i Når-boksen.

3. Fjern merket for Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, klikker du Skriv ut

.

Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker
du cellene du vil kopiere, klikker Kopier , bytter til en
annen arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte
dataene, og klikker Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende
versjonene av arbeidsboken, fordi disse endringene kanskje ikke
vil gjelde senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre,
i den kopierte loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som
har åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i
avmerkingsboksen.
Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter
kategorien Redigering.

6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.
2. Angi eventuelt andre typer beskyttelse: Gi bestemte brukere tilgang til
områder, beskytt regneark, beskytt arbeidsbokelementer og angi passord for
visning og redigering.
3. Pek på Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt delt
arbeidsbok eller Beskytt og del arbeidsbok.
4. Merk av for Deling med sporing av endringer.
5. Hvis du vil kreve at andre brukere skal oppgi et passord for å kunne slå av
endringsloggen eller fjerne arbeidsboken fra delt bruk, skriver du inn
passordet i Passord-boksen. Skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt
om det.
6. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det.
Beskytte en arbeidsbokfil fra visning eller redigering
1. Velg Lagre som på Fil-menyen.
2. Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.
3. Gjør ett eller begge av følgende:
Hvis du vil at brukeren skal skrive inn et passord før de kan vise
arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord for åpning
og velger OK.
Hvis du vil at brukeren skal skrive inn et passord før de kan lagre
endringer i arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord
for endring og velger OK.
4. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordene på nytt for å bekrefte
dem.
5. Velg Lagre.
6. Velg Ja for å erstatte den eksisterende arbeidsboken hvis du blir bedt om

det.
Bruk deretter kommandoen Del arbeidsbok (Verktøy-menyen) til å returnere
arbeidsboken til delt bruk.
Vær oppmerksom på at å beskytte en arbeidsbok er annerledes enn å beskytte
deling og endringsloggen. . Når du beskytter en arbeidsbok ved å bruke
kommandoen Beskytt arbeidsbok (Verktøy-menyen, undermenyen Beskyttelse
), må du dele arbeidsboken etter du har tilordnet passordet. Når du tilordner et
passord ved å klikke alternativet Deling med sporing av endringer (Verktøymenyen, undermenyen Beskyttelse, kommandoen Beskytt og del arbeidsbok),
blir arbeidsboken delt automatisk.
Hvis arbeidsboken allerede er delt, er det slik at når du velger Beskyttelse på
Verktøy-menyen, klikker Beskytt delt arbeidsbok, og merker av for Deling
med sporing av endringer, kan du ikke tilordne et passord for denne
beskyttelsen. Hvis du vil tilordne dette passordet, må delingen av arbeidsboken
oppheves.
BoksenTillat flere brukere å redigere i dialogboksen Del arbeidsbok er
ikke tilgjengelig.
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og merk av for Opphev
beskyttelse av delt arbeidsbok.
2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, og velg deretter kategorien
Redigering.

Data eller filer er borte eller utilgjengelig
Jeg får bare lesetilgang.
Er arbeidsboken en delt liste fra Microsoft Excel 95? I så fall åpnes filen
alltid skrivbeskyttet. Slik konverterer du en fil i Excel delt arbeidsbok:
1.
2.
3.
4.

Velg Lagre som på Fil-menyen.
Velg Microsoft Excel Arbeidsbok (*.xls) i Filtype-boksen.
Angi et nytt navn i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.
Dele arbeidsboken: Klikk Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, klikk
kategorien Redigering, merk av for Tillat flere brukere å redigere, klikk
OK, og lagre deretter den delte arbeidsboken.

Anbefaler skrivebeskyttelse? Noen kan ha valgt dette alternativet i
dialogboksen Lagringsalternativer. Hvis du vil åpne filen med skrivetilgang,
klikker du Nei som svar på meldingen som foreslår at filen bør åpnes
skrivebeskyttet.
Lagre en personlig fil som kan redigeres Arbeidsbokfilen kan være
skrivebeskyttet eller kanskje har du ikke adgang til der den er lagret. Hvis du vil
redigere eller lagre dataen i filen, klikker du Lagre som på Fil-menyen og lagrer
deretter den delte arbeidsboken med et nytt navn på lokal harddisk.
En annen bruker lagrer over mine data eller redigeringer.
Hente data fra endringsloggen Hvis endringsloggen går tilbake til den tiden
endringen ble overskrevet, kan du finne dataene som opprinnelig ble skrevet inn
på loggarket, og kopierere den derfra til den opprinnelige plasseringen.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.
5.

Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Velg Alt i Når-boksen.
Fjern merket for Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
Finn slettede data og klikk Kopier
på standardverktøylinjen .

6. Bytt til det opprinnelige regnearket, klikk der dataene hører til, og klikk
Lim inn .
Lagre en kopi av endringene Hvis du vil beholde en kopi som ikke kan
overskrives, klikker du Lagre som på Fil-menyen og lagrer en ekstra kopi av
den delt arbeidsbok på harddisken.
En melding sier at jeg ikke lenger er koblet til.
En annen bruker kan ha avsluttet deling av arbeidsboken Hvis delingen
ble avsluttet mens du redigerte, vil du se meldingen også etter at arbeidsboken er
delt på nytt, og endringer fra gjeldende redigeringsøkt må skrives inn på nytt.
Lukk arbeidsboken og følg opp med eieren eller andre brukere.
Du kan ha blitt koblet fra Tilkoblingen til den delte nettverksressursen kan
ha blitt brutt slik at du ble koblet fra arbeidsboken, eller en annen bruker kan ha
koblet deg fra. Hvis arbeidsboken fremdeles er delt og tilgjengelig, har du to
valg:
Du kan kobles til på nytt, men miste gjeldende endringer Du kan åpne
den delte arbeidsboken på nytt, men ulagrede endringer som ble gjort i
gjeldende redigeringsøkt, går tapt.
Du kan lagre og flette inn endringene Du kan ta vare på arbeid som
ikke er blitt lagret, og flette endringene tilbake inn i den delte arbeidsboken.
Hvordan?
1. Klikk OK som svar på meldingen som sier at du ikke lenger er koblet
til.
2. Velg Lagre som på Fil-menyen.
3. Skriv inn et nytt navn for arbeidsboken i Filnavn-boksen, og klikk
deretter Lagre.
4. Velg Lukk på Fil -menyen.
5. Åpne den opprinnelige delte arbeidsboken.
6. Klikk Sammenlign og flett arbeidsbøker på Verktøy-menyen.
7. Klikk filen du lagret i trinn 3, for å slå sammen endringene.

Vis alt

Spore endringer

Microsoft Excel kan lagre og vise informasjon om endringene som er gjort i et
regneark.
Endringsloggen registrerer detaljer om arbeidsbokendringer hver gang du lagrer
en arbeidsbok. Du kan bruke denne loggen til å se hvilke endringer som er gjort,
og til å godkjenne eller forkaste endringer.
Denne muligheten er spesielt nyttig når flere brukere redigerer en arbeidsbok.
Det er også nyttig når du sender en arbeidsbok til flere korrekturlesere og ønsker
å flette kommentarene inn i én kopi. Du velger selv hvilke endringer som skal
godkjennes eller forkastes.
Hvordan fungerer endringsloggen
Når du viser endringsloggen, enten direkte i regnearket eller i et eget loggark, ser
du hvem som har utført de ulike endringene, hvilken type endring som er utført,
når det ble gjort, hvilke celler som ble påvirket og hvilke data som ble lagt til
eller slettet.
Endringsloggen er bare tilgjengelig i delte arbeidsbøker. Hvis du aktiverer
endringsloggen, blir arbeidsboken automatisk en delt arbeidsbok selv om du ikke
må lagre boken der andre kan få tilgang til den.
Endringsloggen kan ikke sammenlignes med å angre eller å ta
sikkerhetskopi I motsetning til Angre-knappen kan du ikke bruke
endringsloggen til å oppheve endringer. Endringsloggen inneholder imidlertid
eventuelle data som ble slettet, slik at du kan kopiere tapte data fra loggarket og
inn i de opprinnelige cellene. Endringsloggen er ikke utformet med tanke på å
gjøre tidligere versjoner av en arbeidsbok tilgjengelig, og du bør derfor fortsette
å ta sikkerhetskopi av arbeidsbøker der endringsloggen er aktivert.

Enkelte typer endringer logges ikke Endringer i celleinnholdet logges,
mens andre endringer logges ikke, for eksempel formateringsendringer. Visse
Excel-funksjoner er ikke tilgjengelige i delte arbeidsbøker og kan derfor ikke
logges.
Informasjonen i endringsloggen beholdes i en bestemt periode Når du
aktiverer endringsloggen, blir endringsloggen beholdt i 30 dager. Denne grensen
holder arbeidsboken på en størrelse som er grei å håndtere. Du kan øke eller
redusere antall dager som loggen skal beholdes. Hvis du vil beholde loggen på
ubegrenset tid, kan du angi et stort antall dager eller kopiere endringsloggen med
jevne mellomrom.
Hvordan logginformasjonen slettes
Excel avgjør hvilke endringer som skal
beholdes ved å telle bakover fra gjeldende dato. Hver gang du lukker
arbeidsboken, slettes den delen av endringsloggen som er eldre enn det antall
dager som var definert sist arbeidsboken ble lagret.
Hvis du for eksempel har angitt at endringsloggen skal beholdes i 30 dager, og
du åpner en arbeidsbok for første gang på to måneder, vil du kunne se
historikken fra to måneder tilbake. Når du lukker denne arbeidsboken, slettes
endringsloggen for dagene 31 til 60.
Hvis du deaktiverer endringsloggen eller slutter å dele arbeidsboken, slettes
endringsloggen permanent.
Hvordan bruke endringsloggen
Du kan få tilgang til og bruke den lagrede endringsloggen på følgende måter.
Vis endringer på skjermen Du kan velge å utheve områder som er
endret, i en annen farge for hver bruker, og å vise detaljer som en merknad
når du peker på en celle som er endret. Det er nyttig å vise endringer på
skjermen hvis arbeidsboken inneholder få endringer, eller hvis du raskt vil
se hva som er endret.
Loggark Excel kan vise et eget regneark som gir fullstendige
opplysninger i listeformat, slik at du kan filtrere opplysningene for å finne
endringer av interesse og eventuelt skrive dem ut. Dette loggarket er nyttig
hvis arbeidsboken inneholder mange endringer, eller hvis du vil se alle

endringene i en serie med endringer.
Se gjennom endringer Du kan gå gjennom endringene i rekkefølge ved
hjelp av en dialogboks der du kan bestemme hvilke endringer som skal
godkjennes eller forkastes. Denne metoden er nyttig når du evaluerer og
arbeider med kommentarer fra andre.

Vis alt

Endringer som ikke logges eller
merkes
Endringer i celleinnholdet blir logget i endringsloggen, inkludert data som flyttes
eller kopieres, og rader og kolonner som settes inn eller slettes. Følgende typer
endringer logges ikke:
Endringer som ikke
logges

Alternativer

Endringer merkes ikke på arkfanene, men logges i
loggarket.
Sette inn eller slette
Endringer som blir foretatt i et regneark etter at det er
regneark
satt inn, logges, men ikke selve innsettingen.
Formatere celler og data Ingen
Skjule eller ta frem
Ingen
rader eller kolonner
Legge til eller endre
Ingen
merknader
Celler som endres fordi Hvis du vil finne celler som er endret som et resultat av
en formel beregner en omberegninger, kan du bruke verktøyene på
ny verdi
revisjonsverktøylinjen.
Endringer som ikke er Du kan merke endringer mens du arbeider, men de
lagret
vises ikke i loggarket før de er lagret.
Endre arknavn

Endringsloggen er bare tilgjengelig i delte arbeidsbøker. Funksjoner som ikke er
tilgjengelige i delte arbeidsbøker, blir derfor ikke logget som endringer.
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i delte arbeidsbøker
Du får tilgang til følgende funksjoner når du slutter å dele arbeidsboken.
Du kan ikke bruke delte arbeidsbøker på webservere.
Funksjon som ikke

Alternativer

er tilgjengelig
Sette inn eller slette
celleblokker
Slette regneark
Slå sammen celler
eller dele opp
sammenslåtte celler
Legge til eller endre
betingede formater
Legge til eller endre
datavalidering

Du kan sette inn hele rader eller kolonner.
Ingen
Ingen
Eksisterende, betingede formater vises fortsatt selv om
celleverdiene endres, men du kan ikke endre disse
formatene eller omdefinere betingelsene.
Celler blir fortsatt validert når du skriver inn nye verdier,
men du kan ikke endre eksisterende
datavalideringsinnstillinger.

Opprette eller endre
diagrammer eller
Du kan vise eksisterende diagrammer og rapporter.
pivotdiagramrapporter
Sette inn eller endre
bilder eller andre
Du kan vise eksisterende bilder og objekter.
objekter
Sette inn eller endre
Eksisterende hyperkoblinger fortsetter å fungere.
hyperkoblinger
Bruke tegneverktøy Du kan vise eksisterende tegninger og grafikk.
Tilordne, endre eller
Eksisterende passord fortsetter å gjelde.
fjerne passord
Beskytte eller
oppheve beskyttelsen
Eksisterende beskyttelse fortsetter å gjelde.
av regneark eller
arbeidsboken
Opprette, endre eller
Ingen
vise scenarier
Gruppere eller lage
Du kan fortsette å bruke eksisterende disposisjoner.
disposisjoner for data
Sette inn automatiske
Du kan vise eksisterende delsummer.
delsummer
Opprette datatabeller Du kan vise eksisterende datatabeller.
Opprette eller endre

pivottabellrapporter

Du kan vise eksisterende rapporter

Skrive, registrere,
endre, vise eller
tilordne makroer

Du kan kjøre eksisterende makroer hvis de ikke benytter
funksjoner som ikke er tilgjengelige. Du kan registrere
operasjoner i delte arbeidsbøker, i en makro som lagres i
en arbeidsbok som ikke er delt.

Legg til elle endre
dialogark fra
Microsoft Excel
versjon 4
Endre eller slette
matriseformler

Ingen

Eksisterende matriseformler vil fortsatt fungere.

Vis alt

Deaktivere endringssporing
1. Når du deaktiverer endringssporing, slettes endringsloggen. Hvis du vil
beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut loggarket eller
kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, velger du Skriv ut

.

Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker du cellene
du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en annen arbeidsbok,
klikker der du vil plassere de kopierte dataene og velger Lim inn .
Når du kopierer eller skriver ut loggen, kan du også lagre eller skrive
ut en separat kopi av den delte arbeidsboken. Hvis det blir gjort enda
flere endringer i arbeidsboken, er det ikke sikkert at loggen du
kopierte, gjelder. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den kopierte
loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis den delte arbeidsboken er beskyttet, velger du Beskyttelse på
Verktøy-menyen og deretter Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.
Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
Hvis den delte arbeidsboken ikke er beskyttet, velger du Del arbeidsbok på
Verktøy-menyen. Velg kategorien Avansert og Ikke lagre endringslogg.

Vis alt

Aktivere endringsloggen for en
arbeidsbok
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
2. Merk av for Tillat flere brukere å redigere.
3. Velg kategorien Avansert.
4. Under Spor endringer velger du Lagre endringslogg i, og i boksen Dager
skriver du inn antall dager endringsloggen skal beholdes.
Sørg for å angi et tall som er tilstrekkelig stort, fordi all informasjon som er
eldre, blir slettet.
5. Velg OK, og hvis du blir bedt om å lagre filen, velger du OK.
Obs! Når du aktiverer endringsloggen, blir arbeidsboken en delt arbeidsbok.

Vis alt

Vise merkede endringer
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Hvis det ikke er merket av for Spor endringer ved redigering, blir ingen
endringer logget i endringsloggen for arbeidsboken.
2. Velg hvilke endringer du vil se:
Alle endringer som er merket
merkene for Av hvem og Hvor.

Merk av for Når, velg Alt, og fjern

Endringer foretatt etter en bestemt dato Merk av for Når, velg Etter
dato, og skriv inn datoen du vil se endringer fra og med.
Endringer foretatt av en bestemt bruker Merk av for Av hvem, og
velg hvilken bruker du vil se endringene for.
Endringer i et bestemt celleområde Merk av for Hvor, og skriv inn en
områdereferanse, eller merk et område i regnearket.
3. Angi hvordan du vil vise endringene:
Uthevet i regnearket Merk av for Vis endringer på skjermen. Hold
pekeren over en uthevet celle for å se detaljene om en endring.
Oppført i et eget ark Merk av for Vis endringer i et nytt ark hvis du
vil vise loggarket. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig etter at du
har aktivert endringsloggen og lagret noen endringer.

Vis alt

Vise Loggark
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Hvis det ikke er merket av for Spor endringer ved redigering, blir ingen
endringer logget i endringsloggen for arbeidsboken.
2.
3.
4.
5.

Merk av for Alt, og velg Når.
Fjern merket for Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringene i et nytt ark.
Velg OK, og klikk filterpilene ved siden av kolonneetikettene i loggarket
for å finne informasjonen du ønsker.

Obs! Loggarket blir fjernet når du lagrer arbeidsboken. Hvis du vil se på
loggarket etter at du har lagret arbeidsboken, viser du det på nytt.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med sporing
av endringer
Spore endringer
Jeg delte en arbeidsbok på nytt, og nå er endringsloggen borte.
Når du opphever deling av en arbeidsbok, deaktiverer Microsoft Excel sporing
av endringer, og alle data i endringsloggen slettes permanent. Når du deler
arbeidsboken på nytt, blir endringer igjen sporet fra dette tidspunktet.
Hvis du vil beholde en fullstendig kopi av endringsloggen, kan du ikke oppheve
delingen av arbeidsboken. Hvis du vil bruke funksjoner som ikke er tilgjengelige
når arbeidsboken er delt, kan du arbeide med en kopi av arbeidsboken, og
oppheve delingen bare for kopien.
Hvis du må oppheve delingen av en arbeidsbok, kan du kopiere eller skrive ut
endringsloggen.
1.
2.
3.
4.
5.

Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Velg Alt i boksen Når.
Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut loggarket, velger du Skriv ut .
Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker du cellene
du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en annen arbeidsbok,
klikker der du vil plassere de kopierte dataene og velger Lim inn .
Obs! Når du kopierer eller skriver ut loggen, kan du også lagre eller skrive
ut en separat kopi av den delte arbeidsboken. Hvis det blir gjort enda flere
endringer i arbeidsboken, er det ikke sikkert at loggen du kopierte, gjelder.
Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den kopierte loggen vil kanskje
ikke være gjeldende.

Jeg slo på sporing av endringer, men ingen endringer vises.
Kan endringene spores og merkes? Enkelte typer endringer kan ikke
spores, og da vises heller ingen informasjon om dem.
Endringer som ikke spores av Microsoft Excel
Endringer i celleinnholdet blir logget i endringsloggen, inkludert data som flyttes
eller kopieres, og rader og kolonner som settes inn eller slettes. Følgende typer
endringer logges ikke:
Endringer som ikke
logges

Alternativer

Endringer merkes ikke på arkfanene, men logges i
loggarket.
Sette inn eller slette
Endringer som blir foretatt i et regneark etter at det er
regneark
satt inn, logges, men ikke selve innsettingen.
Formatere celler og data Ingen
Skjule eller ta frem
Ingen
rader eller kolonner
Legge til eller endre
Ingen
merknader
Celler som endres fordi Hvis du vil finne celler som er endret som et resultat av
en formel beregner en omberegninger, kan du bruke verktøyene på
ny verdi
revisjonsverktøylinjen.
Endringer som ikke er Du kan merke endringer mens du arbeider, men de
lagret
vises ikke i loggarket før de er lagret.
Endre arknavn

Endringsloggen er bare tilgjengelig i delte arbeidsbøker. Funksjoner som ikke er
tilgjengelige i delte arbeidsbøker, blir derfor ikke logget som endringer.
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i delte arbeidsbøker
Du får tilgang til følgende funksjoner når du slutter å dele arbeidsboken.
Du kan ikke bruke delte arbeidsbøker på webservere.

Funksjon som ikke
Alternativer
er tilgjengelig
Sette inn eller slette
Du kan sette inn hele rader eller kolonner.
celleblokker
Slette regneark
Ingen
Slå sammen celler
eller dele opp
Ingen
sammenslåtte celler
Eksisterende, betingede formater vises fortsatt selv om
Legge til eller endre
celleverdiene endres, men du kan ikke endre disse
betingede formater
formatene eller omdefinere betingelsene.
Celler blir fortsatt validert når du skriver inn nye verdier,
Legge til eller endre
men du kan ikke endre eksisterende
datavalidering
datavalideringsinnstillinger.
Opprette eller endre
diagrammer eller
Du kan vise eksisterende diagrammer og rapporter.
pivotdiagramrapporter
Sette inn eller endre
bilder eller andre
Du kan vise eksisterende bilder og objekter.
objekter
Sette inn eller endre
Eksisterende hyperkoblinger fortsetter å fungere.
hyperkoblinger
Bruke tegneverktøy Du kan vise eksisterende tegninger og grafikk.
Tilordne, endre eller
Eksisterende passord fortsetter å gjelde.
fjerne passord
Beskytte eller
oppheve beskyttelsen
Eksisterende beskyttelse fortsetter å gjelde.
av regneark eller
arbeidsboken
Opprette, endre eller
Ingen
vise scenarier
Gruppere eller lage
Du kan fortsette å bruke eksisterende disposisjoner.
disposisjoner for data
Sette inn automatiske
Du kan vise eksisterende delsummer.
delsummer
Opprette datatabeller Du kan vise eksisterende datatabeller.

Opprette eller endre
pivottabellrapporter
Skrive, registrere,
endre, vise eller
tilordne makroer
Legg til elle endre
dialogark fra
Microsoft Excel
versjon 4
Endre eller slette
matriseformler

Du kan vise eksisterende rapporter
Du kan kjøre eksisterende makroer hvis de ikke benytter
funksjoner som ikke er tilgjengelige. Du kan registrere
operasjoner i delte arbeidsbøker, i en makro som lagres i
en arbeidsbok som ikke er delt.
Ingen

Eksisterende matriseformler vil fortsatt fungere.

Har du gjort noen endringer som er sporet?
Når du slår på sporing av
endringer, begynner Excel å logge informasjon om endringer du foretar. Hvis du
vil vise informasjon om endringer som spores, kan du gjøre noen endringer og
slå på endringsmerking.
1.
2.
3.
4.

Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
I boksen Når velger du Siden forrige lagring.
Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringer på skjermen, og velg OK.

Hvis du vil vise endringer i loggarket, må du lagre arbeidsboken før du viser
loggarket.
Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Hvis det ikke er merket av for Spor endringer ved redigering, blir ingen
endringer logget i endringsloggen for arbeidsboken.
2.
3.
4.
5.

Merk av for Alt, og velg Når.
Fjern merket for Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringene i et nytt ark.
Velg OK, og klikk filterpilene ved siden av kolonneetikettene i loggarket
for å finne informasjonen du ønsker.

Obs! Loggarket blir fjernet når du lagrer arbeidsboken. Hvis du vil se på
loggarket etter at du har lagret arbeidsboken, viser du det på nytt.
Når jeg beskytter delingen av en arbeidsbok, kan jeg ikke angi antall dager
for endringsloggen.
Når du bruker kommandoen Beskytt og del arbeidsbok og angir et passord,
slettes ikke endringsloggen uansett hvor mange dager det er angitt at den skal
beholdes.
Hvis du ikke angir et passord, bruker Excel de siste innstillingene for
endringsloggen, 30 dager for en arbeidsbok som ikke tidligere er lagret med en
annen innstilling. Du eller andre brukere kan øke, men ikke redusere, antallet
dager endringsloggen skal beholdes. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen,
kategorien Avansert, og skriv inn et stort tall i boksen dager.
Jeg ønsker å spore endringer uten å lagre arbeidsboken.
Microsoft Excel kan bare spore endringer i delte arbeidsbøker. Når du aktiverer
endringssporing, deles arbeidsboken automatisk. Resultatet er at funksjonene og
kommandoene som ikke er tilgjengelige i delte arbeidsbøker, heller ikke kan
spores.
Hvis du ikke vil at andre skal ha tilgang til arbeidsboken, bør du lagre den på din
lokale harddisk. Du kan også tilordne et passord til arbeidsbokfilen før du slår på
sporing av endringer, for å unngå at andre åpner den.
Hvordan?
Beskytte regnearkelementer
Beskytt regnearkelementer fra alle brukere
1. Bytt til regnearket du vil beskytte.
2. Lås opp alle cellene du vil at brukere skal kunne endre. Merk hver celle
eller hvert område, velg Celler på Format-menyen, velg kategorien
Beskyttelse og fjern merket for Låst.

3. Skjul former du ikke vil skal være synlige. Merk cellene som inneholder
formlene, velg Celler på Format-menyen, velg kategorien Beskyttelse og
merk av for Skjult.
4. Lås opp grafiske objekter du vil at brukere skal kunne endre.
Hvordan?
Det er ikke nødvendig å låse opp knapper og kontroller for at brukere skal
kunne klikke og bruke dem. Du kan låse opp innebygde diagrammer,
tekstbokser og andre objekter som er laget med tegneverktøy og som du vil
at brukere skal kunne endre. Hvis du vil se hvilke elementer i et regneark
som er grafiske objekter, velger du Gå til på Rediger-menyen, velger
Spesielt og deretter Objekter.
1. Hold nede CTRL og merk hvert av objektene du vil låse opp.
2. På Format-menyen velger du kommandoen for hvert av objektene du
merket: Autofigur, Objekt, Tekstboks, Bilde, Kontroll eller
WordArt.
3. Velg kategorien Beskyttelse.
4. Fjern merket for Låst og hvis det er der, fjern også merket forLås
tekst.
5. Pek på Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt ark.
6. Angi et passord for arket.
Obs! Passordet er valgfritt, men hvis du ikke angir passord, kan enhver
bruker fjerne beskyttelsen på arket og endre beskyttede elementer. Pass på å
lage et passord du kan huske, for hvis du mister passordet, får du ikke
tilgang til de beskyttede elementene på regnearket.
7. Velg elementer som du vil at brukere skal kunne endre, i listen Gi alle
brukere av dette regnearket tilgang til å.
8. Velg OK, og hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet på nytt.

Gi bestemte brukere tilgang til beskyttede områdene
Du må ha Windows 2000 eller senere for å kunne gi bestemte brukere tilgang til
områder.
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter La brukerne endre
områdene.
2. Velg Ny.
3. Skriv inn en tittel for området du gir tilgang til, i boksen Tittel.
4. Skriv inn et likhetstegn (=) i boksen Refererer til celler og skriv en
referanse eller merk et område.
5. I boksen Områdepassord skriver du inn et passord for å få tilgang til
området.
Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, vil alle brukere få
tilgang til å endre cellene.
6. Velg Tillatelser og deretter Legg til.
7. Finn og merk brukere du vil gi tilgang. Hvis du vil velge flere brukere,
holder du nede CTRL mens du merker navnene.
8. Klikk OK to ganger, og skriv inn passordet på nytt hvis du blir bedt om det.
9. Gjenta trinnene foran for hvert område du vil gi tilgang til.
10. Hvis du vil ha en egen oversikt over områder og brukere, merker du av for
Lim inn informasjon om tillatelser i en ny arbeidsbok.
11. Beskytte regneark. Velg Beskyttelse fra Verktøy-menyen, velg Beskytt
ark og pass på at det er merket av for Beskytt regneark og innholdet i
låste celler. Skriv inn et passord for regnearket, velg OK og skriv inn
passordet på nytt for å bekrefte det.
Obs! Du må angi et passord for arket hvis du vil forhindre at brukere
endrer dine områder. Pass på at du velger et passord du kan huske, for hvis

du glemmer passordet, får du ikke tilgang til de beskyttede elementene på
regnearket.
Hjelpe til å beskytte arbeidsbokelementer og -filer
Beskytte arbeidsbokelementer
1. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og deretter Beskytt arbeidsbok.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil beskytte strukturen i en arbeidsbok slik at regneark i
arbeidsboken ikke kan flyttes, slettes, skjules, tas frem eller gis nye
navn og nye regneark ikke kan settes inn, merker du av for Struktur.
Hvis du vil bruke vinduer av samme størrelse og med samme posisjon
hver gang du åpner arbeidsboken, merker du av for Vinduer.
Hvis du vil hindre at andre fjerner arbeidsbokbeskyttelsen, skriver du
inn et passord, velger OK og skriver inn passordet på nytt for å
bekrefte det.
Beskytte en delt arbeidsbok
1. Hvis arbeidsboken allerede er delt og du vil gi den et passord for å beskytte
delingen, må du først oppheve delingen av arbeidsboken.
Hvordan?
1. Be alle andre brukere om å lagre og lukke den delte arbeidsboken.
Hvis andre brukere redigerer arbeidsboken, vil de miste alt arbeid som
ikke er lagret.
2. Når du opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen.
Hvis du vil beholde en kopi av denne informasjonen, kan du skrive ut
et Loggark eller kopiere det til en annen arbeidsbok.
Hvordan?

1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk
endringer.
2. Velg Alt i boksen Når.
3. Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
5. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil skrive ut Loggark, velger du Skriv ut

.

Hvis du vil kopiere loggen til en annen arbeidsbok, merker
du cellene du vil kopiere, velger Kopier , bytter til en
annen arbeidsbok, klikker der du vil plassere de kopierte
dataene og velger Lim inn .
Obs! Det kan være du også vil lagre eller skrive ut de gjeldende
versjonene av arbeidsboken, fordi disse endringene ikke vil gjelde
senere versjoner. Celleplasseringer, inkludert radnumre, i den
kopierte loggen vil kanskje ikke være gjeldende.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
4. Kontroller at du er den eneste som er oppført i boksen Brukere som
har åpnet denne arbeidsboken.
5. Fjern merket for Tillat flere brukere å redigere.
Hvis denne avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, må du først fjerne
beskyttelsen av arbeidsboken før du fjerner merket i
avmerkingsboksen.
Hvordan?
1. Velg OK. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen og merk av for
Opphev beskyttelse av delt arbeidsbok.

2. Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
6. Når du får spørsmål om dette vil påvirke andre brukere, klikker du Ja.
2. Angi eventuelt andre typer beskyttelse: Gi bestemte brukere tilgang til
områder, beskytt regneark, beskytt arbeidsbokelementer, og angi passord
for visning og redigering.
3. Velg Beskyttelse på Verktøy-menyen, og velg deretter Beskytt delt
arbeidsbok eller Beskytt og del arbeidsbok.
4. Merk av for Deling med sporing av endringer.
5. Hvis du vil kreve at andre brukere skal angi et passord for å kunne slå av
endringsloggen eller fjerne arbeidsboken fra delt bruk, skriver du inn
passordet i boksen Passord. Skriv inn passordet på nytt når du blir bedt om
det.
6. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det.
Beskytte en arbeidsbokfil fra visning eller redigering
1. Velg Lagre som på Fil-menyen.
2. Velg Generelle alternativer på Verktøy-menyen.
3. Gjør ett eller begge av følgende:
Hvis du vil at brukere skal skrive inn et passord før de kan vise
arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord for åpning
og velger OK.
Hvis du vil at brukere skal skrive inn et passord før de kan lagre
endringer i arbeidsboken, skriver du inn et passord i boksen Passord
for endring og velger OK.
4. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordene for å bekrefte dem.

5. Velg Lagre.
6. Velg Ja for å erstatte den eksisterende arbeidsboken hvis du blir bedt om
det.

Merke endringer
Jeg kan bare se de siste endringene.
Er sporing av endringer slått på? Velg Del arbeidsbok på Verktøymenyen, kategorien Avansert, og kontroller at alternativet Lagre endringslogg i
er tilgjengelig og merket. Hvis sporing av endringer er slått av, vil du bare se
endringer som er utført i gjeldende redigeringsøkt, siden siste gang du lagret den
delte arbeidsboken.
Har du angitt bare de siste endringene?
endringsloggen:

Kontroller at du viser den eldste

1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
2. Velg alternativet du vil bruke, i boksen Når:
Siden forrige lagring viser bare endringene som ble gjort etter siste gang
du lagret arbeidsboken.
Ikke gjennomgått viser bare endringer som du eller andre brukere ikke har
godtatt eller forkastet og deretter lagret.
Etter dato viser bare endringer etter datoen du angir. Merk Etter dato, og
skriv inn datoen i boksen Når.
Alle viser endringer uansett hvor gamle de er.
Beholder du loggen lenge nok? Loggoppføringer som er eldre enn det antall
dager du angir, slettes når en bruker lukker arbeidsboken. Hvis du vil ha en
endringslogg for et lengre tidsrom, angir du et svært stort antall dager, for
eksempel 1 000. Hvis du vil øke antall dager endringsloggen skal beholdes,
velger du Del arbeidsbok på Verktøy-menyen, kategorien Avansert, og skriver
inn et større tall i boksen dager.
Jeg ser ikke de endringene jeg ventet å se.
Slå på sporing av endringer Hvis du slår av sporing av endringer eller
opphever delingen av arbeidsboken, slettes endringsloggen permanent, og du

kan ikke vise noen endringer.
Hvordan slå på sporing av endringer
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
2. Merk av for Tillat flere brukere å redigere.
3. Velg kategorien Avansert.
4. Under Spor endringer velger du Lagre endringslogg i, og i boksen Dager
skriver du inn antall dager endringsloggen skal beholdes.
Sørg for å angi et tall som er tilstrekkelig stort, fordi all informasjon som er
eldre, blir slettet.
5. Velg OK, og hvis du blir bedt om å lagre filen, velger du OK.
Obs! Når du aktiverer endringsloggen, blir arbeidsboken en delt arbeidsbok.
Pass på at andre brukere har lagret Når du lagrer arbeidsboken eller mottar
en oppdatering, mottar du bare lagrede endringer fra andre brukere, ikke
endringer som de ikke har lagret ennå.
Kontroller hvilke endringstyper som spores av Microsoft Excel Noen typer
endringer spores ikke av Microsoft Excel, slik som formateringsendringer og
kommentarer.
Endringer som ikke spores av Microsoft Excel
Endringer i celleinnholdet blir logget i endringsloggen, inkludert data som flyttes
eller kopieres, og rader og kolonner som settes inn eller slettes. Følgende typer
endringer logges ikke:
Endringer som ikke
logges
Endre arknavn
Sette inn eller slette
regneark

Alternativer
Endringer merkes ikke på arkfanene, men logges i
loggarket.
Endringer som blir foretatt i et regneark etter at det er
satt inn, logges, men ikke selve innsettingen.
Ingen

Formatere celler og data
Skjule eller ta frem
rader eller kolonner
Legge til eller endre
merknader
Celler som endres fordi
en formel beregner en
ny verdi
Endringer som ikke er
lagret

Ingen
Ingen
Hvis du vil finne celler som er endret som et resultat av
omberegninger, kan du bruke verktøyene på
revisjonsverktøylinjen.
Du kan merke endringer mens du arbeider, men de
vises ikke i loggarket før de er lagret.

Endringsloggen er bare tilgjengelig i delte arbeidsbøker. Funksjoner som ikke er
tilgjengelige i delte arbeidsbøker, blir derfor ikke logget som endringer.
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i delte arbeidsbøker
Du får tilgang til følgende funksjoner når du slutter å dele arbeidsboken.
Du kan ikke bruke delte arbeidsbøker på webservere.
Funksjon som ikke
Alternativer
er tilgjengelig
Sette inn eller slette
Du kan sette inn hele rader eller kolonner.
celleblokker
Slette regneark
Ingen
Slå sammen celler
eller dele opp
Ingen
sammenslåtte celler
Eksisterende, betingede formater vises fortsatt selv om
Legge til eller endre
celleverdiene endres, men du kan ikke endre disse
betingede formater
formatene eller omdefinere betingelsene.
Celler blir fortsatt validert når du skriver inn nye verdier,
Legge til eller endre
men du kan ikke endre eksisterende
datavalidering
datavalideringsinnstillinger.
Opprette eller endre
diagrammer eller
Du kan vise eksisterende diagrammer og rapporter.
pivotdiagramrapporter

Sette inn eller endre
bilder eller andre
objekter
Sette inn eller endre
hyperkoblinger
Bruke tegneverktøy
Tilordne, endre eller
fjerne passord
Beskytte eller
oppheve beskyttelsen
av regneark eller
arbeidsboken
Opprette, endre eller
vise scenarier
Gruppere eller lage
disposisjoner for data
Sette inn automatiske
delsummer
Opprette datatabeller
Opprette eller endre
pivottabellrapporter
Skrive, registrere,
endre, vise eller
tilordne makroer
Legg til elle endre
dialogark fra
Microsoft Excel
versjon 4
Endre eller slette
matriseformler

Du kan vise eksisterende bilder og objekter.
Eksisterende hyperkoblinger fortsetter å fungere.
Du kan vise eksisterende tegninger og grafikk.
Eksisterende passord fortsetter å gjelde.

Eksisterende beskyttelse fortsetter å gjelde.

Ingen
Du kan fortsette å bruke eksisterende disposisjoner.
Du kan vise eksisterende delsummer.
Du kan vise eksisterende datatabeller.
Du kan vise eksisterende rapporter
Du kan kjøre eksisterende makroer hvis de ikke benytter
funksjoner som ikke er tilgjengelige. Du kan registrere
operasjoner i delte arbeidsbøker, i en makro som lagres i
en arbeidsbok som ikke er delt.
Ingen

Eksisterende matriseformler vil fortsatt fungere.

Kontroller innstillingene for merking Disse innstillingene påvirker også det
som inkluderes i loggarket. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen, og klikk
Merk endringer. Pass på at det er merket av for Vis endringer på skjermen,
og kontroller disse innstillingene:

Når-boksen Klikk Alle, eller fjern merket for Når, hvis du vil vise alle
tilgjengelige endringer for alle tidsperioder. Siden forrige lagring viser
bare endringene som er gjort etter forrige gang du lagret arbeidsboken. Ikke
gjennomgått viser bare endringer du eller andre brukere ikke har godtatt
eller forkastet og deretter lagret. Etter dato viser bare endringer etter den
spesifiserte datoen.
Av hvem-boksen Alle utenom meg selv viser endringer gjort av alle
andre brukere, men merker ikke dine egne endringer. Alle eller fjerning av
merket for Av hvem, viser endringer fra alle brukere.
Hvor-boksen Angi et område for å vise endringer bare for dette området.
Hvis du vil vise endringer for hele arbeidsboken, fjerner du merket for
Hvor.
Kommandoen Godta eller forkast endringer er ikke tilgjengelig.
Du må slå på sporing av endringer for å gjøre denne kommandoen
tilgjengelig.
Hvordan?
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
2. Merk av for Tillat flere brukere å redigere.
3. Velg kategorien Avansert.
4. Under Spor endringer velger du Lagre endringslogg i, og i boksen
Dager skriver du inn antall dager endringsloggen skal beholdes.
Sørg for å angi et tall som er tilstrekkelig stort, fordi all informasjon
som er eldre, blir slettet.
5. Velg OK, og hvis du blir bedt om å lagre filen, velger du OK.
Obs! Når du aktiverer endringsloggen, blir arbeidsboken en delt
arbeidsbok.
Endringer du har gjort før du slo på sporing av endringer, kan ikke
gjennomgås.

Loggark
Avmerkingsboksen for å vise endringer i et nytt ark, er ikke tilgjengelig.
Slå på sporing av endringer Dette alternativet blir tilgjengelig etter at
sporing av endringer er slått på.
Hvordan slå på sporing av endringer
1. Velg Del arbeidsbok på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Redigering.
2. Merk av for Tillat flere brukere å redigere.
3. Velg kategorien Avansert.
4. Under Spor endringer velger du Lagre endringslogg i, og i boksen
Dager skriver du inn antall dager endringsloggen skal beholdes.
Sørg for å angi et tall som er tilstrekkelig stort, fordi all informasjon
som er eldre, blir slettet.
5. Velg OK, og hvis du blir bedt om å lagre filen, velger du OK.
Obs! Når du aktiverer endringsloggen, blir arbeidsboken en delt
arbeidsbok.
Lagre noen endringer Når du sporer endringer, må du også gjøre noen
endringer og lagre dem i arbeidsboken. Loggarket viser bare endringer du
har lagret. Du kan merke endringer som du ikke ennå har lagret, men disse
endringene vises ikke i loggarket før du lagrer arbeidsboken.
Microsoft Excel viser ikke loggarket.
Lagre noen endringer Når du har slått på sporing av endringer for en
arbeidsbok, må du eller en annen bruker også foreta og lagre noen endringer i
arbeidsboken. Loggarket blir tilgjengelig først etter at endringene er lagret.
Kontroller innstillingene for merking Innstillingene for Når, Hvem og
Hvor avgjør hvilke endringer som vises i loggarket. Hvis du ikke er sikker på

hvilke typer endringer som er lagret, velger du alle endringer: Velg Spor
endringer på Verktøy-menyen, velg Merk endringer, fjern merket for alle de
tre boksene, merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
Endringer mangler i loggarket.
Lagre og vis loggarket på nytt Loggarket viser bare endringer som er lagret,
og endringer andre brukere lagret før du sist lagret eller mottok en oppdatering.
Hvis du mottar en oppdatering etter at du har vist loggarket, oppdateres ikke
loggarket før du viser det på nytt.
Hvis du vil se de aller siste endringene som andre brukere har lagret, må du lagre
arbeidsboken og deretter vise loggarket på nytt.
Merke endringer som ikke er lagret Du kan ikke vise informasjon om
endringer som ikke er lagret som andre brukere har gjort. Du kan merke dine
egne endringer som ikke er lagret, i regnearket.
1.
2.
3.
4.

Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
I boksen Når velger du Siden forrige lagring.
Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringer på skjermen, og velg OK.
Jeg får ikke formatert eller redigert loggarket.

Kopier loggen til et nytt regneark
formateres eller redigeres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Loggarket kan bare vises, ikke

Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Velg Alt i boksen Når.
Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
Merk cellene du vil kopiere, og klikk Kopier
på standardverktøylinjen.
Bytt til et annet regneark, klikk der du vil sette inn det kopierte området, og
velg Lim inn .

Når du kopierer loggen, kan du også lagre en separat kopi av den delte
arbeidsboken. Hvis det blir gjort enda flere endringer i arbeidsboken, er det ikke
sikkert at loggen du kopierte, gjelder. Celleplasseringer, inkludert radnumre,

registrert i den kopierte loggen, vil kanskje ikke være gjeldende.
Loggarket forsvinner når jeg lagrer.
Hvis du vil vise endringene du lagret, viser du loggarket på nytt. Microsoft Excel
oppdaterer ikke loggarket når du viser det. Når du lagrer, slettes loggarket slik at
dataene ikke blir gamle.

Vis alt

Godta eller forkaste endringer
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Godta eller forkast
endringer.
2. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Merk endringene du vil gjennomgå:
Endringer foretatt etter en bestemt dato Merk av for Når, velg Etter
dato, og skriv inn datoen du vil se endringer fra og med.
Endringer foretatt av en annen bruker
hvilken bruker du vil se endringene for.
Endringer foretatt av alle brukere

Merk av for Av hvem, og velg

Fjern merket for Av hvem.

Endringer i et bestemt område Merk av for Hvor, og skriv inn en
områdereferanse, eller merk et område i regnearket.
Endringer i hele arbeidsboken

Fjern merket for Hvor.

4. Velg OK og les informasjonen om de enkelte endringene i dialogboksen
Godta eller forkast endringer. Informasjonen omfatter andre endringer
som blir påvirket av det du gjør med endringen. Det kan være du må bla for
å se all informasjonen.
Du godtar eller forkaster endringer ved å velge Godta eller Forkast. I
Loggarket er forkastede endringer oppført med "Angre" eller "Resultat av
forkastet handling" i kolonnen Handlingstype.
Hvis du blir bedt om å velge en verdi for en celle, velger du den verdien du
ønsker og velger Godta.
Obs!
Du må godta eller forkaste en endring før du kan gå videre til neste.
Hvis du vil godta eller forkaste alle gjenværende endringer i én operasjon,
velger du Godta alle eller Forkast alle.

Skjule endringsmerking
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
2. Fjern merket for Vis endringer på skjermen.
Obs! Når du deaktiverer endringsloggen, blir endringsmerkingen fjernet.

Utheve endringer mens du arbeider

Endringer, inkludert tillegg eller slettinger, merkes med en uthevingsfarge.
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
2. Pass på at det er merket av for Spor endringer ved redigering. Dette
alternativet gjør arbeidsboken til en delt arbeidsbok og aktiverer
endringsloggen.
3. Merk av for Når, velg Ikke gjennomgått og deretter OK.
4. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det.
5. Gjør de endringene du vil i regnearket. Enkelte endringer, for eksempel
formateringsendringer, merkes ikke.

Vis alt

Flette arbeidsbøker
1. Kontroller at kopiene av den delte arbeidsboken du vil flette, ligger i den
samme mappen. Du gjør det ved å gi hver enkelt kopi et unikt navn.
2. Åpne kopien du vil flette endringer inn i.
3. Klikk Sammenlign og flett arbeidsbøker på Verktøy-menyen.
4. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det.
5. I dialogboksen Velg filer som skal flettes sammen med gjeldende
arbeidsbok merker du en kopi som har endringer som skal flettes inn. Velg
deretter OK.
Hvis du vil flette mer enn én kopi om gangen, holder du nede CTRL eller
SHIFT mens du klikker filnavnene. Velg deretter OK.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med fletting
av arbeidsbøker
Jeg kan ikke flette arbeidsbøkene jeg vil kombinere.
Betingelser for fletting

Begge arbeidsbøkene må oppfylle disse kravene:

Arbeidsbøkene må være kopier av den samme arbeidsboken som må ha
vært en delt arbeidsbok.
Arbeidsbøkene må ha forskjellige filnavn.
Arbeidsbøkene må enten ikke ha passord eller ha samme passord.
Endringsloggen må være aktivert fra det tidspunktet kopiene blir laget.
Endringsloggen må beholdes fra datoen da kopiene ble laget.
Hvis for eksempel endringsloggen beholdes i arbeidsbøkene i 30 dager, og
kopiene ble laget for 45 dager siden, kan du ikke lenger flette
arbeidsbøkene.
Planlegge for senere fletting Hvis du ikke er sikker på når du skal flette
arbeidsbøkene når du aktiverer endringsloggen, bør du angi et høyt antall dager
for loggen. Maksimalt antall dager er 32 767.
Flette endringer manuelt Hvis du fremdeles ikke kan flette arbeidsbøkene,
kan du legge informasjonen fra en arbeidsbok inn i en annen manuelt. Det gjør
du ved å kopiere og lime inn fra en arbeidsbok til en annen.
Etter at jeg har flettet arbeidsbøker, ser jeg ikke de endringene jeg forventer.
Endringer vises fra den siste arbeidsboken som flettes
Endringer i den
siste arbeidsboken du fletter, erstatter eventuelle motstridende endringer i
arbeidsboken du fletter inn i. Hvis du fletter mer enn én arbeidsbok samtidig,
flettes arbeidsbøkene i den rekkefølgen de vises i dialogboksen Velg filer som
skal flettes med gjeldende arbeidsbok. Endringene i den til enhver tid siste
innflettede arbeidsboken erstatter endringene fra de tidligere innflettede
arbeidsbøkene.

Vise endringer som er erstattet Loggarket inneholder informasjon om
motstridende endringer som ble erstattet.
1.
2.
3.
4.
5.

Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Merk endringer.
Velg Alt i boksen Når.
Fjern merket for boksene Av hvem og Hvor.
Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.
Rull til høyre i loggarket for å vise kolonnene Handlingstype og Forkastes.
Motstridende endringer som ble beholdt, er oppført med "Vunnet" i
kolonnen Handlingstype. Radnumrene i kolonnen Forkastes identifiserer
radene med informasjon om endringer som ikke ble beholdt, inkludert
eventuelle data som er slettet.

Se gjennom endringene
kopien og forkaste andre.

Du kan beholde noen av endringene fra den flettede

Hvordan?
1. Velg Spor endringer på Verktøy-menyen og deretter Godta eller forkast
endringer.
2. Lagre arbeidsboken hvis du blir bedt om det, og velg OK.
3. Merk endringene du vil gjennomgå:
Endringer foretatt etter en bestemt dato
Merk av for Når, velg Etter
dato, og skriv inn datoen du vil se endringer fra og med.
Endringer foretatt av en annen bruker
hvilken bruker du vil se endringene for.
Endringer foretatt av alle brukere

Merk av for Av hvem, og velg

Fjern merket for Av hvem.

Endringer i et bestemt område Merk av for Hvor, og skriv inn en
områdereferanse, eller merk et område i regnearket.
Endringer i hele arbeidsboken

Fjern merket for Hvor.

4. Velg OK og les informasjonen om de enkelte endringene i dialogboksen
Godta eller forkast endringer. Informasjonen omfatter andre endringer
som blir påvirket av det du gjør med endringen. Det kan være du må bla for
å se all informasjonen.

Du godtar eller forkaster endringer ved å velge Godta eller Forkast. I
Loggarket er forkastede endringer oppført med "Angre" eller "Resultat av
forkastet handling" i kolonnen Handlingstype.
Hvis du blir bedt om å velge en verdi for en celle, velger du den verdien du
ønsker og velger Godta.
Obs!
Du må godta eller forkaste en endring før du kan gå videre til neste.
Hvis du vil godta eller forkaste alle gjenværende endringer i én operasjon,
velger du Godta alle eller Forkast alle.

Vis alt

Merknader

En merknad er et notat du tilknytter en celle, men atskilt fra annet innhold i
cellen. Merknader er nyttige som påminnelser til deg selv, for eksempel for å
notere deg hvordan en komplisert formel virker eller som tilbakemelding til
andre brukere.
Vise merknader I Microsoft Excel er det flere måter å vise merknader. Celler
med kommentarer har trekantede merknadsindikatorer i øverste høyre hjørne.
Hvis du holder musepekeren over en celle som har en merknadsindikator, blir
merknaden vist. Du kan også vise merknader fortløpende, enten
enkeltmerknader eller alle merknadene i regnearket. Verktøylinjen Gjennomgang
tar deg steg for steg gjennom hver merknad i en arbeidsbok. Du kan også skrive
ut merknadene, enten på stedet i regnearket eller som en liste i slutten av
utskriften av regnearket.
Brukernavn i merknader Merknader blir identifisert med brukernavn, slik
at du kan se hvem som har satt inn de enkelte merknadene i en delt arbeidsbok
eller en arbeidsbok som blir rutet til flere brukere for gjennomsyn. Når du slår
sammen endringer fra flere arbeidsbøker, blir merknadene også slått sammen,
slik at all felles tekst for en celle blir vist i riktig rekkefølge.
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Legge til en merknad i en celle

Merknader er notater du setter inn for en celle.
1. Klikk cellen du vil legge inn merknader i.
2. Velg Merknad på Sett inn-menyen.
3. Skriv inn merknadsteksten i boksen.
Hvis du ikke vil at navnet ditt skal være med i merknaden, merker og sletter
du navnet.
4. Når du er ferdig med å skrive inn teksten, klikker du utenfor
merknadsboksen.
Obs! Når du sorterer et regneark, blir merknader sortert sammen med dataene. I
pivottabellrapporter blir merknader imidlertid ikke flyttet når du endrer oppsettet
til rapporten.

Kopiere merknader
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merk cellene du vil kopiere.
Klikk Kopier .
Merk cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
Velg Merknader.
Du må ikke trykke ENTER etter at du har valgt OK. Hvis du gjør det,
kopieres alle cellene innenfor den bevegelige rammen til
innlimingsområdet. Hvis du vil fjerne den bevegelige rammen, trykker du
ESC.

Obs! Kopierte merknader erstatter eventuelle eksisterende merknader i
målcellene.

Slette merknader
Merkede merknader
1. Merk cellene som inneholder merknadene du vil slette.
2. Velg Fjern på Rediger-menyen, og velg deretter Merknader.

Alle merknadene i et regneark
1.
2.
3.
4.

Velg Gå til på Rediger-menyen.
Velg Utvalg.
Velg Merknader, og velg deretter OK.
Velg Fjern på Rediger-menyen, og velg deretter Merknader.
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Vise eller skjule merknader og
merknadsindikatorer

Indikatorer
Merknader
Alle merknader og indikatorer
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Vis.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil skjule både merknadene og indikatorene i arbeidsboken, velger
du Ingen under Merknader.
Hvis du vil vise indikatorene, men bare vil vise merknadene når du holder
pekeren over cellene, velger du Bare merknadsindikatorer.
Hvis du vil vise både merknader og indikatorer, velger du Merknader og
indikatorer.
Enkeltmerknader
1. Høyreklikk cellen som inneholder merknadsindikatoren.
2. Hvis du vil vise eller skjule en merknad, velger du Vis merknad eller Skjul
merknad.
Tips!
Hvis du vil vise alle individuelt skjulte merknader på nytt, velger du Merknader
på Vis-menyen.

Redigere en merknad
1. Klikk cellen med merknaden du vil redigere.
2. Velg Rediger merknad på Sett inn-menyen.
3. Når du er ferdig, klikker du utenfor merknadsboksen.
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Formatere en merknad
1. Høyreklikk cellen med merknaden du vil endre, og velg deretter Vis
merknad på hurtigmenyen.
2. Klikk rammen på merknadsboksen slik at håndtakene vises.

3. Gjør ett eller flere av følgende:
Endre skrift eller farge
1. Velg Merknad på Format-menyen.
2. Velg kategorien Skrift.
3. Velg alternativene du vil bruke.
Endre bakgrunnsfarge
Hvis du vil endre gjeldende merknad, klikker du pilen ved siden av
Fyllfarge
på formateringsverktøylinjen, og velger deretter fargen du vil
bruke.
Obs! Hvis du vil endre standardfargen for nye merknader, bruker du
Skjerm-ikonet i kontrollpanelet i Windows til å endre fargen på verktøytips
(dette påvirker ikke merknader du har lagt inn tidligere).
Endre farge eller tykkelse på kantlinje, eller gjøre den stiplet
1. Velg Merknad på Format-menyen.
2. Velg kategorien Farger og linjer.
3. Velg alternativene du vil bruke.
Endre skyggelegging eller bruke en 3D-effekt

Du kan endre skyggelegging ved å velge Skyggestil
på
tegneverktøylinjen, og deretter velge alternativet du vil bruke. Velg
Innstillinger for skygge for å få flere alternativer.
Hvis du vil bruke en 3D-effekt, i stedet for en skygge, velger du 3D-stil
på tegneverktøylinjen, og deretter alternativet du vil bruke. Velg
Innstillinger for 3D for å få flere alternativer.
Endre formen
1. Velg Tegne på tegneverktøylinjen.
2. Velg Bytt autofigur, og deretter hvilken type form du vil bruke.
3. Klikk formen du vil bruke.
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Skrive ut merknader
1. Klikk i regnearket.
2. Hvis du vil skrive ut merknadene på rett plass i regnearket, viser du
merknadene du vil skrive ut.
Hvis du vil vise én enkelt merknad, høyreklikker du i cellen som inneholder
merknaden og velger Vis merknad på hurtigmenyen. Hvis du vil vise alle
merknadene, velger du Merknader på Vis-menyen. Flytt og juster om
nødvendig størrelsen på merknadene.
Hvordan?
1. Klikk rammen på merknadsboksen slik at håndtakene vises.

2. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil flytte merknaden, drar du i rammen rundt merknadsboksen.
Hvis du vil endre størrelsen, drar du i håndtakene på sidene og i
hjørnene av merknadsboksen.
3. Velg Utskriftsformat på Fil-menyen og deretter kategorien Ark.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil skrive ut merknadene der de vises på regnearket, velger du Som
vist på arket i boksen Merknader.
Hvis du vil skrive ut merknadene nederst på arket, velger du Nederst på
arket i boksen Merknader.
5. Velg Skriv ut.
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Endre størrelse på eller flytte en
merknad
1. Høyreklikk cellen med merknaden du vil endre, og velg deretter Vis
merknad på hurtigmenyen.
2. Klikk rammen på merknadsboksen slik at håndtakene vises.

3. Gjør ett av følgende:
Endre størrelse
merknadsboksen.
Flytte merknaden

Dra i håndtakene på sidene og i hjørnene av
Dra i rammen til merknadsboksen.

Hvis du skjuler og deretter viser merknaden på nytt, flyttes merknaden
tilbake til standardplasseringen.

Vise alle merknader i en arbeidsbok
1. Velg Merknader på Vis-menyen.
2. Hvis du vil se på alle merknadene, gjør du ett eller flere av følgende:
Hvis du vil se merknadene i rekkefølge fra cellen som er merket, klikker du
Neste merknad
på gjennomgangsverktøylinjen.
Hvis du vil vise merknadene i omvendt rekkefølge, velger du Forrige
merknad .
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Feilsøking i forbindelse med
merknader
Deler av merknaden vises ikke.
Frigi Hvis merknaden vises øverst i vinduet eller regnearket, og bunnen eller
høyre halvdel er avkuttet, har du kanskje fryst rutene. Hvis du vil vise hele
merknaden, velger du Frigi på Vindu-menyen.
Forstørre merknadsboksen Høyreklikk cellen som inneholder merknaden,
velg Rediger merknad på hurtigmenyen, og dra deretter håndtakene til all
teksten i merknaden vises.
Jeg vil ikke ha navnet mitt i merknadene.
Hvis du vil hindre at navnet ditt vises i en merknad, merker du navnet og trykker
DEL.
Du kan endre navnet som vises når du setter inn nye merknader, men du kan ikke
forhindre at brukernavnet ditt tas med. Hvis du vil endre navnet, velger du
Alternativer på Verktøy-menyen, velger kategorien Generelt og skriver inn
navnet du vil ha, i boksen Brukernavn. Hvis du sletter dette navnet, brukes
standard brukernavnet som du opprettet for datamaskinen.
Vær oppmerksom på at brukernavnet også brukes til å dele arbeidsbøker og til å
identifisere brukere når filer som inneholder flere endringer, flettes.
Merknader i en pivottabellrapport blir ikke værende i cellene.
Merknader i en pivottabellrapport forblir forankret til cellene der du angav dem,
ikke til celleinnholdet. Hvis du endrer utformingen av rapporten slik at
dataverdiene flyttes til andre celler, flyttes ikke merknadene sammen med
dataene.
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Kopiere en Microsoft Word-tabell til
Microsoft Excel
1. Merk radene og kolonnene i tabellen du vil kopiere, i Microsoft Word.
Hvis du vil merke hele tabellen, klikker du den, velger Merk på Tabellmenyen og deretter Tabell.
2. Velg Kopier
på standardverktøylinjen.
3. Bytt til regnearket i Microsoft Excel.
4. Klikk det øvre venstre hjørnet av regnearkområdet der du vil lime inn
tabellen.
Celler fra den kopierte tabellen erstatter alle eksisterende celler i området.
5. Velg Lim inn .
6. Du kan justere formateringen ved å velge Alternativer for innliming
ved siden av dataene, og deretter velge Tilpass formateringen til målet for
å bruke all formatering som tidligere ble brukt i Microsoft Excel-celler,
eller Behold formateringen fra kilden for å få så stort samsvar med
formateringen av Microsoft Word-tabellen som mulig.
Obs! Innholdet i hver celle i Microsoft Word-tabellen limes inn i en separat
Microsoft Excel-celle. Hvis du vil dele dataene i cellene videre, for eksempel
dele fornavn og etternavn slik at de er i separate celler, bruker du kommandoen
Tekst til kolonner på Data-menyen.
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Kopiere Microsoft Excel-data og diagrammer til Microsoft Word eller
Microsoft PowerPoint
1.
2.
3.
4.

Merk dataene eller diagrammet du vil kopiere.
Velg Kopier .
Bytt til Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint.
Klikk i dokumentet eller presentasjonen der du vil plassere Microsoft
Excel-dataene eller -diagrammet, og gjør ett av følgende:
Lime inn dataene i Microsoft Word
1. Klikk Lim inn
på formateringsverktøylinjen.
2. Velg Alternativer for innliming
ved siden av dataene, og gjør ett
av følgende:
Hvis du vil lime inn dataene som en Microsoft Word-tabell, velger du
Bruk måltabellstil eller Behold formateringen fra kilden.
Hvis du vil lime inn en kobling til Microsoft Excel-dataene, slik at
dataene i Word-dokumentet oppdateres når du endrer dataene i den
opprinnelige Microsoft Excel-arbeidsboken, velger du Bruk
måltabellstil og koble til Excel eller Behold kildefomatering og
kobling til Excel.
Hvis du vil lime inn dataene som tekst med hver rad i et separat
avsnitt, og tabuleringer som skiller celleverdiene, velger du Behold
bare tekst.
Lime inn et diagram i Microsoft Word
1. Klikk Lim inn
på formateringsverktøylinjen.
2. Velg Alternativer for innliming
ved siden av diagrammet, og gjør
ett av følgende:

Hvis du vil lime inn diagrammet som et diagram, slik at du kan bruke
Microsoft Excel til å redigere det når du dobbeltklikker det i Worddokumentet, velger du Excel-diagram.
Hvis du vil lime inn en kobling til Microsoft Excel-diagrammet, slik at
diagrammet i Word-dokumentet oppdateres hver gang du endrer
diagrammet i den opprinnelige Microsoft Excel-arbeidsboken, velger
du Koble til Excel-diagram.
Hvis du vil lime inn et punktgrafikkbilde av diagrammet, velger du
Bilde av diagram.
Lime inn dataene i Microsoft PowerPoint
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen, og gjør deretter ett av
følgende.
Hvis du vil lime inn dataene som et Microsoft Excel-område, slik at du
kan redigere området med Microsoft Excel når du dobbeltklikker det i
presentasjonen, velger du Microsoft Excel-regnearkobjekt. Hvis
dataene blir avkuttet, dobbeltklikker du objektet og endrer størrelse på
kolonnen slik at alle dataene vises.
Hvis du vil lime inn en kobling til Microsoft Excel-dataene, slik at
dataene i presentasjonen oppdateres hver gang du endrer dataene i den
opprinnelige Microsoft Excel-arbeidsboken, velger du Lim inn
kobling, og deretter Microsoft Excel-regnearkobjekt.
Hvis du vil lime inn dataene som tekst du kan redigere i Microsoft
PowerPoint, velger du Formatert tekst (RTF) eller Uformatert tekst.
Hvis du vil lime inn et punktgrafikkbilde av dataene, velger du Bilde
eller Punktgrafikk.
Lime inn et diagram i Microsoft PowerPoint
Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen, og gjør deretter ett av
følgende.

Hvis du vil lime inn diagrammet som et diagram, slik at du kan bruke
Microsoft Excel til å redigere det når du dobbeltklikker det i
presentasjonen, velger du Microsoft Excel-diagramobjekt.
Hvis du vil lime inn en kobling til Microsoft Excel-diagrammet, slik at
diagrammet i presentasjonen oppdateres hver gang du endrer
diagrammet i den opprinnelige Microsoft Excel-arbeidsboken, velger
du Lim inn kobling, og deretter Microsoft Excel-diagramobjekt.
Hvis du vil lime inn et punktgrafikkbilde av diagrammet, velger du
Bilde.
Tips!
Hvis du vil at et område med Microsoft Excel-data du har limt inn i Microsoft
Word eller Microsoft PowerPoint, skal utvides når dataene utvides i Microsoft
Excel, navngir du området i Microsoft Excel før du kopierer det, og limer
deretter inn en kobling til det navngitte området.
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Opprette Excel-data for
utskriftsfletting i Word
1. Angi dataene som skal brukes i utskriftsflettingen, i Microsoft Excel.
Hvordan?
1. Kontroller at dataene er i listeformat: Alle kolonnene har en etikett i
første rad og inneholder lignende data, og det finnes ingen tomme
rader eller kolonner i listen. Du bruker kolonneetikettene til å angi
hvilke data som skal plasseres hvor i utskriftsflettingen.
2. Sørg for at kolonnetikettene tydelig viser hvilken type data kolonnen
inneholder. Det hjelper deg å velge riktige data når du definerer
utskriftsflettingen. Etiketter som Fornavn, Etternavn, Adresse,
Postnummer og Poststed, er bedre enn Kolonne 1, Kolonne 2, Kolonne
3, Kolonne 4 og Kolonne 5.
3. Kontroller at du har en egen kolonne for hvert element du vil ta med i
utskriftsflettingen. Hvis du for eksempel lager et standardbrev og vil
bruke mottakerens fornavn i brødteksten i brevet, bør du ha en kolonne
som inneholder fornavn, i stedet for en enkelt kolonne med både forog etternavn. Hvis du vil referere til hver enkelt mottaker med tittel og
etternavn, for eksempel Herr Olsen, kan du bruke en enkelt kolonne
som inneholder både titler og etternavn, eller du kan bruke én kolonne
for titler og én for etternavn.
4. Du bør gi listen et navn slik at det blir enklere å finne den når du skal
bruke den i utskriftsflettingen:
Hvordan?
1. Merk hele listen.
2. Velg Navn på Sett inn-menyen og deretter Definer.
3. Skriv inn et navn for listen.
4. Velg Legg til og deretter Lukk.
2. Lagre og lukk arbeidsboken som inneholder dataene.
3. Bytt til Microsoft Word.

4. På Verktøy-menyen velger du Brev og masseutsendelser og deretter
Veiviser for utskriftsfletting.
5. Velg dokumenttype, og start dokumentet i de to første trinnene i veiviseren.
Hvis du oppretter adresseetiketter, velger du Etiketter i trinn 1 og
Etikettalternativer i trinn 2 for å angi etikettstørrelse og -type.
Hvis du vil ha mer informasjon om disse trinnene, se Hjelp for Word.
6. I det tredje trinnet under Velg mottakere, velger du Bruk en eksisterende
liste og deretter Bla gjennom.
7. Klikk mappen der du har lagret arbeidsboken, i listen Søk i, merk
arbeidsboken, og velg Åpne.
8. Finn og klikk listen din i dialogboksen Merk tabell. Kontroller at det er
merket av for Første datarad inneholder kolonneoverskrifter, og velg
OK.
9. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting klikker du
kolonneetikettene i dataene som svarer til Word-identifikatorene på venstre
side. Dette gjør det enklere å sette inn dataene i standarddokumentene. Hvis
du vil ha mer informasjon om samsvarende felt, se Hjelp for Word.
10. Hvis du bare vil inkludere bestemte mottakere i utskriftsflettingen, velger
du Rediger mottakerliste og merker mottakerne du vil ta med.
11. Bruk resten av trinnene i veiviseren til å skrive, legge til
mottakerinformasjon, forhåndsvise, tilpasse, lagre og skrive ut eller sende
dokumentene som e-post. Hvis du vil ha informasjon om disse trinnene, se
Hjelp for Word.
Obs!
Når Word har åpnet og bruker arbeidsboken i forbindelse med
utskriftsflettingen, kan du ikke åpne boken i Excel. Hvis du vil se dataene
og kolonneetikettene i arbeidsboken, kan du gå til trinn 3 eller 5 i veiviseren
og klikke Rediger mottakerliste.
Du kan fortsette å bruke utskriftsfletting med Excel-data som er laget i
tidligere versjoner av Word. Hvis du vil åpne og bruke disse
utskriftsflettingene i Word 2002 eller senere, må du installere Microsoft
Query. Det er ikke nødvendig å bruke Query til å opprette nye
utskriftsflettinger i Word 2002 eller senere.
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Utveksle data mellom Microsoft Excel
og Microsoft Access
Arbeide med Microsoft Access-data i Microsoft Excel
Kopiere Microsoft Access-poster til Microsoft Excel
Fra Access kan du kopiere data fra en hvilken som helst dataarkvisning
eller datatilgangssidekontroll, og deretter lime inn dataene i Microsoft
Excel.
Du kan lagre dataene fra tabeller, spørringer, skjemaer eller rapporter i
Microsoft Access i en Microsoft Excel-arbeidsbok. Bruk denne metoden til
å opprette en statisk kopi av store mengder Microsoft Access-data.
Obs! Bruk disse metodene når du ikke behøver å oppdatere dataene i Microsoft
Excel hver gang Microsoft Access-databasen endres.
Importere Microsoft Access-data som kan oppdateres, til Microsoft Excel
Hvis du vil oppdatere dataene i regnearket når Microsoft Access-databasen
endres - når du for eksempel vil oppdatere et Microsoft Excel-sammendrag som
du distribuerer hver måned slik at det inneholder dataene for gjeldende måned kan du enten opprette en spørring eller en Office-datatilkoblingsfil for å hente
dataene inn i Microsoft Excel. Opprett en spørring hvis du må hente data fra
flere tabeller, eller du tror at du må endre området til de hentede dataene. Bruk
en Office-datatilkoblingsfil hvis du vil ha data fra bare én tabell i databasen, og
du vil hente alle dataene i tabellen. Du kan returnere dataene til Microsoft Excel
som et eksternt dataområde eller en pivottabellrapport, som begge kan
oppdateres.
Bruke Microsoft Access til å behandle Microsoft Excel-data
Koble Microsoft Excel-data til en Access-database Du kan koble et
Microsoft Excel-område til en Access-database som en tabell. Bruk denne

fremgangsmåten når du vil opprettholde området i Microsoft Excel, men også
når du vil det skal være tilgjengelig fra Access. Du kan vise og oppdatere data i
det koblede Microsoft Excel-området fra Access-databasen. Du oppretter denne
koblingstypen fra Access-databasen, og ikke fra Microsoft Excel. Hvis du vil ha
mer informasjon, se Hjelp for Access.
Importere Microsoft Excel-data til en Access-database Hvis du arbeider i
Access og vil kopiere data fra en Microsoft Excel-arbeidsbok til databasen, kan
du importere dataene til Microsoft Access. Bruk denne metoden når du vil hente
en kopi av små mengder data som du vil vedlikeholde i Microsoft Excel, til en
eksisterende Access-database, slik at du ikke behøver å skrive inn dataene på
nytt.
Konvertere et Microsoft Excel-område til en Access-database Hvis du har
et stort Microsoft Excel-område som du vil flytte permanent til en Accessdatabase, der du kan bruke Access-egenskapene for databehandling, sikkerhet
eller flere brukere, kan du konvertere dataene fra Microsoft Excel til en Accessdatabase. Bruk denne metoden når du vil flytte dataene fra Microsoft Excel til
Access og deretter bruke og vedlikeholde dataene i Microsoft Access.
Opprette en Access-rapport fra Microsoft Excel-data
Hvis du vet hvordan
du utformer Access-rapporter, og vil ordne og opprette et sammendrag av
Microsoft Excel-dataene i denne rapporttypen, kan du opprette en Accessrapport fra dataene i Microsoft Excel-området. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du utformer og bruker Access-rapporter, se Hjelp for Access.
Bruke et Access-skjema til å legge inn Microsoft Excel-data Hvis du vil
bruke et egendefinert skjema til å legge inn, finne eller slette data i et Microsoft
Excel-område, kan du opprette et Access-skjema for området. Du kan for
eksempel opprette et Access-skjema der du kan skrive inn oppføringene for et
Microsoft Excel-område i en annen rekkefølge enn rekkefølgen på kolonnene i
regnearket. Bruk denne metoden hvis du vil ha bestemte funksjoner tilgjengelige
i Access-skjemaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utformer og
bruker Access-skjemaer, se Hjelp for Access.

Vis alt

Kopiere Microsoft Access-data til
Microsoft Excel
Avgjør om du vil analysere en hel tabell eller spørring, eller alle dataene bak et
skjema eller en rapport, eller bare kopiere merkede poster.
Gjør ett av følgende:
Kopiere et helt sett med data til Microsoft Excel
1. Klikk tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten du vil bruke i Microsoft
Excel, i databasevinduet i Microsoft Access.
2. Velg Office-koblinger på Verktøy-menyen og deretter Analyser data med
Microsoft Excel.
I Microsoft Access blir innholdet av tabellen, spørringen, skjemaet eller
rapporten lagret som en Microsoft Excel-arbeidsbokfil (XLS) og åpnet i
Microsoft Excel. Filen blir lagret med navnet på tabellen, spørringen eller et
annet databaseobjekt i gjeldende arbeidsmappe.
Obs! Hvis du har et hovedskjema med ett eller flere delskjemaer eller en
hovedrapport med én eller flere delrapporter, blir bare dataene i hovedskjemaet
eller hovedrapporten i Microsoft Access lagret i arbeidsboken.
Kopiere valgte poster til Microsoft Excel
1. Åpne tabellen, spørringen eller skjemaet som inneholder postene du vil
kopiere, i Microsoft Access.
2. Velg Dataarkvisning på Vis-menyen.
3. Merk postene du vil kopiere.
Hvis du vil merke bestemte kolonner, kan du dra over tilstøtende
kolonneoverskrifter.
4. Velg Kopier

.

5. Bytt til Microsoft Excel.
6. Klikk det øverste venstre hjørnet i regnearkområdet der du vil at det første
feltnavnet skal vises.
Du kan sikre at de kopierte postene ikke erstatter eksisterende poster ved å
kontrollere at regnearket ikke har en dato under eller til høyre for cellen du
klikker.
7. Velg Lim inn .
8. Det kan hende du må justere radhøyden på dataene du limer inn i
regnearket. Gjør ett av følgende:
Merk radene, velg Celler på Format-menyen, velg kategorien
Justering, og fjern merket for Bryt tekst.
Velg Rad på Format-menyen, og velg Beste tilpassing.

Vis alt

Importere Microsoft Excel-data til en
Access-database
1. Kontroller at Microsoft Excel-dataene er i listeformat: Alle kolonnene har
en etikett i første rad og inneholder lignende data, og det finnes ingen
tomme rader eller kolonner i listen.
2. Lukk arbeidsboken i Microsoft Excel som inneholder dataene du vil bruke i
Microsoft Access.
3. I Microsoft Access åpner du databasen der du vil kopiere Microsoft Exceldataene.
4. Velg Hent eksterne data på Fil-menyen i Microsoft Access, og velg
deretter Importer.
5. Velg Microsoft Excel i boksen Filtype i dialogboksen Importer.
6. Finn filen du vil importere, i listen Søk i, og dobbeltklikk filen.
7. Følg instruksene i veiviseren for regnearkimport.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne veiviseren og Microsoft Access,
velger du Vis Hjelp når veiviseren er ferdig.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
utveksling av data mellom Microsoft
Excel og Microsoft Access
Hvis knappen Vis MS Access-skjema eller Vis MS Access-rapport i regnearket
ikke virker, kan du forsøke følgende:
Finn Microsoft Access-databasen Databasen som inneholder skjemaet
eller rapporten, kan ha blitt flyttet. Velg Bla gjennom i dialogboksen Lag
Microsoft Access-skjema eller Lag Microsoft Access-rapport for å søke
etter MDB-filen til Microsoft Access. Hvis du har laget en ny database til
skjemaet, skal MDB-filen ha samme navn som arbeidsbokfilen.
Kontroller om skjemaet eller rapporten ble slettet Microsoft Excel
tillater bare at du har ett Microsoft Access-skjema og én Microsoft Accessrapport for hvert regnearkområde. Hvis du oppretter et nytt skjema eller en
ny rapport etter at du har slettet det eksisterende skjemaet eller den
eksisterende rapporten fra databasen, blir det lagt til nok en knapp med Vis
MS Access-skjema eller Vis MS Access-rapport i regnearket. Du kan
slette den første knappen, som ikke fungerer lenger, ved å holde CTRL
nede, klikke knappen og deretter trykke DELETE.
Kontroller om arbeidsboken fikk nytt navn eller ble flyttet Hvis du
endrer navn på eller flytter arbeidsbokfilen, fungerer ikke knappen lenger.
Du kan gjenopprette det opprinnelige navnet ved å endre filnavnet tilbake
til navnet filen hadde da du laget skjemaet eller rapporten, og deretter flytte
filen tilbake til mappen den lå i da du opprettet skjemaet eller rapporten.
Opphev beskyttelse for regnearket hvis det er beskyttet Velg
Beskyttelse på Verktøy-menyen, og deretter Opphev arkbeskyttelse Husk
å beskytte regnearket når du er ferdig med det.
Kontroller navnene på tabellen og skjemaet eller rapporten i Microsoft
Access
Navnet på tabellen, skjemaet eller rapporten for Microsoft Excelområdet i Microsoft Access-databasen kan ha blitt endret. Hvis du vil

gjenopprette navnet, klikker du navnet på tabellen, skjemaet eller rapporten
i databasevinduet to ganger. Deretter skriver du inn riktig navn. Navnet må
ha følgende form:
arbeidsboknavn_arknavn_Liste
Understrekinger brukes for mellomrom i navn på arbeidsbøker eller
regneark. Hvis for eksempel omådet er i Ark 1 i arbeidsboken Utstyr
Kontor, skal tabellen, skjemaet eller rapporten hete
Utstyr_Kontor_Ark_1_Liste. Hvis Microsoft Excel-området er et navngitt
område, vil dette navnet bli brukt i stedet for Liste.

Vis alt

Bruke e-post og Outlook-funksjoner i
Excel
Fra Microsoft Excel kan du sende hele arbeidsbøker, regneark eller dataområder,
blant annet diagrammer og pivottabellrapporter som e-post. Du kan sende
enkeltmeldinger eller du kan distribuere arbeidsbøker til flere mottakere. Med
Excel kan du også sende ut arbeidsbøker for gjennomsyn og samle inn og flette
dokumentene.
Programmer du trenger når du skal sende eller vise e-post
Sende e-post fra Excel Hvis du skal sende data som et vedlegg, trenger du
Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Exchange Client eller
et annet 32-biters e-postprogram som er kompatibelt med MAPI (Messaging
Application Programming Interface). Pass på at Mapi32.dll ligger i Systemmappen i Windows. Hvis du vil sende Excel-data som brødtekst i en melding,
må du ha Outlook 2000 eller senere versjon.
Noen tilpasningsalternativer, for eksempel svar og bekreftelse på meldinger, er
bare tilgjengelig hvis du bruker Microsoft Exchange Server.
Vise e-post som er sendt fra Excel Hvis du vil vise arbeidsbøker som er sendt
som vedlegg, trenger du Excel 97 eller senere. Hvis du vil vise Excel-data sendt
som brødtekst, trenger du en webleser eller et e-postprogram (for eksempel
Outlook 98 eller senere versjon) som kan lese dokumenter i HTML-format.
Avgjøre hvordan du skal sende data
Sende data som brødtekst eller vedlegg
Når du skal sende Excel-data som
et dataområde, et diagram eller en pivottabellrapport til en mottaker, bør du
sende det som brødtekst, ikke som en hel arbeidsbok. På den måten blir
meldingene mindre enn hvis du sender hele arbeidsboken som vedlegg.
Du kan sende data som et vedlegg når du vil at mottakerne skal ha hele
arbeidsboken slik at de kan åpne den i Excel og redigere den. Du kan sende

arbeidsbøker som vedlegg fra Excel eller fra et av flere e-postprogrammer.
Hvis en mottaker bruker Microsoft Office 97 eller tidligere, er det bedre å sende
dataene som et vedlegg. Hvis du sender Excel-data som teksten i en melding, går
formateringen tapt.
Sende eller distribuere data Når du sender data fra Excel, får alle
mottakerne en egen kopi av meldingen og eventuelle vedlegg.
Når du distribuerer data, kan du bare sende dem som vedlegg, og alle mottakerne
får dem etter tur. Du bør bruke denne fremgangsmåten hvis du vil at mottakerne
skal gjøre endringer i arbeidsboken i Excel og se hvilke endringer foregående
mottakerne har gjort. Du kan slå på endringssporing for at mottakerne skal få
anledning til å se hvem som har gjort endringene. Mens arbeidsboken
distribueres, kan du holde rede på statusen. Etter at siste mottaker har gjort sine
endringer, kan arbeidsbokvedlegget returneres til deg.
For at distribusjonen skal fungere, må alle mottakerne bruke Microsoft Outlook
som e-postprogram.
Sende data for gjennomgang Hvis du vil sirkulere Excel-data til flere
mennesker for gjennomgang og kommentarer, og vil bruke Excel til å spore
prosessen, kan du sende dataene til postmottakere til gjennomgang. Funksjonen
Send til gjennomgang fungerer som en veiviser som ordner alt i trinn, passer på
at du har slått på endringssporing og viser deg hvordan du fletter inn endringer
fra enkeltkopier som blir returnert.
Tilpasse en e-postmelding
Hvis du bruker Microsoft Outlook som e-postprogram, og du sender (ikke
distribuerer) Excel-data, kan du angi følgende meldingsalternativer.
Viktighets- og følsomhetsnivået Du kan angi viktighetsnivået for en
melding for å vise om mottakeren må lese meldingen med en gang. Hvis du vil
ha svar på meldingen innen en viss tid, kan du sette et flagg for å minne
mottakeren på å svare. Du kan også merke følsomheten på meldingsinnholdet
som privat, personlig eller konfidensielt.
Sikkerhetsnivået

Hvis du og mottakerne av meldingene bruker Microsoft

Exchange Server, kan du legge til sikkerhet i en melding ved å legge til en digital
signatur eller forsegle (kryptere) en melding for å sikre at den ikke leses av andre
mottakere enn dem du har valgt.
Du må få et nøkkelord til sikkerhetsfil fra systemansvarlig for å forsegle eller
signere en melding digitalt, og mottakerne av meldingene må angi passordene
for å åpne den forseglede meldingen eller bekrefte den digitale signaturen.
Disse sikkerhetsfunksjonene gjelder bare i organisasjonen der du arbeider, og
bare hvis du og mottakerne av meldingene bruker Microsoft Exchange Server.
Systemansvarlig må konfigurere sikkerhetsfunksjonene på datamaskinene.
Lese- og leveringsbekreftelse Du kan spore meldingene og motta beskjed
når meldingene er levert eller åpnet.
Alternativer for levering
Du kan angi leveringsalternativer som bestemmer
hvordan og når meldingen skal sendes.
Angi utløpsdato.
Sende automatisk svar på meldingen din til en annen bruker.
Utsette levering av en melding.
Lagre dem automatisk i en Outlook-mappe.
Kategorier Hvis du vil spore og ordne meldinger som har fellestrekk, kan du
tilordne meldinger til kategorier, for eksempel Forretninger, Nøkkelkunde,
Personlig, Gaver eller Mål/Formål. Med funksjonen Kategorier kan du finne,
sortere, filtrere og gruppere meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om
kategorier, kan du se i Hjelp for Outlook.
Sende arbeidsbøker til fellesmapper i Microsoft Exchange
Når du vil gjøre en arbeidsbok tilgjengelig for andre, men du ikke vil sende den
via e-post, kan du sende en kopi av arbeidsboken til en fellesmappe i Microsoft
Exchange.
Spore aktiviterer i Excel i Microsoft Outlook

Oppgaver Du kan bruke oppgavelisten i Outlook til å spore oppgaver som
har med arbeidsbøker i Excel å gjøre, også regelmessige oppgaver. Du kan legge
til en oppgave for en arbeidsbok til oppgavelisten fra Excel. Hvis du for
eksempel må gå gjennom en arbeidsbok innen en bestemt dato, kan du åpne
arbeidsboken i Microsoft Excel og deretter legge til kommentarene i
oppgavelisten. Du kan også bruke Outlook til å tilordne oppgaver som andre må
utføre for en arbeidsbok eller en fil.
Registrere arbeidsbokaktivitet Hvis du bruker Logg i Microsoft Outlook,
kan du registrere arbeidet automatisk – når den enkelte arbeidsbok ble opprettet
eller endret for eksempel – for alle arbeidsbøker. Hvis du vil spore arbeidet i en
enkelt arbeidsbok, kan du manuelt registrere aktivitetene i Logg i Microsoft
Outlook.
Koble arbeidsbøker til en kontakt Du kan koble arbeidsbokoppgaver,
loggoppføringer og arbeidsbøker til en kontaktperson, slik at du kan holde rede
på alle elementer i forbindelse med denne kontakten. Hvis du for eksempel vil
holde rede på en arbeidsbok etter navnet på personen som har ansvaret for den,
kan du koble kontaktinformasjon til en arbeidsbok og andre relaterte elementer,
for eksempel e-postmeldinger og avtaler. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du kobler oppgaver, loggoppføringer og arbeidsbøker til en kontakt, se
Hjelp for Outlook.

Vis alt

Opprette en Outlook-oppgave for en
arbeidsbok
Med disse trinnene kan du opprette en oppgave selv. Hvis du vil sende en
oppgave til noen via e-post, bruker du Microsoft Outlook i stedet for Microsoft
Excel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Outlook.
1. Åpne arbeidsboken som du vil legge til oppgaven for.
2. På gjennomgangsverktøylinjen velger du Lag oppgave i Microsoft
Outlook .
3. I kategorien Oppgave angir du emne, datoer, status, prioritet og påminnelse
for oppgaven.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavealternativer, se Hjelp for
Outlook.
4. Velg Lagre og lukk

.

Obs! Når du har opprettet oppgaven, kan du åpne den i Outlook. Hvis du vil ha
mer informasjon, se Hjelp for Outlook.
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Sende en arbeidsbok eller et regneark
som e-post
1. Åpne arbeidsboken du vil sende.
2. Gjør ett av følgende:
Sende hele arbeidsboken som et vedlegg
1. Velg Send til på Fil-menyen og velg deretter E-postmottaker (som
vedlegg).
2. Hvis du vil, kan du legge ved flere filer.
Hvordan?
1. Velg Legg ved i meldingen.
2. Velg en snarvei på stedsfeltet eller i boksen Søk i, og velg stasjon,
mappe eller Internettside som inneholder filen du vil ta med.
3. Merk filen du vil bruke, og velg Sett inn.
4. Gjenta trinnene for alle filene du vil ta med.
Sende et merket område eller et regneark som melding
1. Hvis du vil sende bestemte celler i et regneark, merker du cellene du
vil sende.
2. Velg E-postmottaker under Send til på Fil-menyen.
3. Hvis du får spørsmål om du vil sende hele arbeidsboken eller bare
gjeldende regneark, velger du Send det merkede arket som
meldingstekst.
3. I boksene Til og Kopi skriver du inn navnene på mottakerne, og skiller dem
med semikolon.
4. Hvis du vil kontrollere navnet du har skrevet inn, mot adresseboken, klikker

du Kontroller navn

.

5. Skriv inn et emne i boksen Emne.
6. Hvis du sender data fra Microsoft Excel som melding, kan du ta med
forklarende tekst. Skriv inn teksten i boksen Innledning.
7. Hvis du bruker Microsoft Outlook som e-postprogram, kan du tilpasse
meldingen.
Hvordan?
Disse alternativene er tilgjengelige når du har en e-postmelding åpen og du
bruker Microsoft Outlook.

1.

Viktighets- og følsomhetsgrad
Endre viktighetsgrad
Hvis du vil merke meldingen som svært viktig, klikker du Viktighet:
Høy .
Hvis du vil merke meldingen som ikke særlig viktig, klikker du
Viktighet: Lav .
Bruke et meldingsflagg
Når du setter flagg på en melding, vises et ikon ved meldingen. Du kan
bruke slike flagg til å minne deg på saker du skal følge opp, eller til å gjøre
en annen person oppmerksom på noe spesielt. Du kan også bruke flagg til å
stille inn en påminnelse for meldingen.
1. Klikk Meldingsflagg .
2. Merk flagget du vil bruke, i boksen Flagg til, eller skriv inn ditt eget.
3. Skriv inn en dato og et klokkeslett i Forfaller-boksene.
Merke en melding som privat, personlig eller konfidensiell
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Velg alternativet du vil bruke, i boksen Følsomhet.
Obs! Hvis du merker en melding som Privat, kan den ikke endres etter at
du har sendt den.

1.

Sikkerhetsnivå
Legge til sikkerhet i meldinger
1. Klikk Alternativer

i meldingen.

2. Velg Sikkerhetsinnstillinger under Sikkerhet.
3. Angi de ønskede alternativene.

1.

Holde oversikt over meldinger og svar
Få beskjed når en melding blir lest eller levert
1. Klikk Alternativer

i meldingen.

2. Merk av for Gi meg beskjed når denne meldingen er levert eller Gi
meg beskjed når denne meldingen er lest under Alternativer for
svar og bekreftelse.
Legge til svarknapper i en e-postmelding
Denne funksjonen krever Microsoft Exchange.
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Bruk svarknapper, og velg deretter de
svarknappnavnene du vil bruke, i boksen.
Hvis du vil bruke egne navn på svarknappene, sletter du
standardnavnene og skriver inn den teksten du vil ha. Skill
knappenavnene med semikolon.
3. Merk av for Lagre sendt melding i under Alternativer for levering.
Hvis du vil velge en annen mappe enn Sendte elementer, velger du
Bla gjennom.
Lagre en kopi av meldingen i en annen mappe en sendte elementer
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Lagre sendt melding i under Alternativer for levering.
3. Velg Bla gjennom, og velg deretter mappen du vil bruke.
Tilordne en melding til en kategori
En kategori er et stikkord eller uttrykk som hjelper deg å holde oversikt
over elementer, slik at det blir enklere å søke etter, sortere, filtrere eller
gruppere dem.

1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Velg Kategorier.
3. Merk av for de kategoriene du vil bruke, i listen Tilgjengelige
kategorier, og velg deretter OK.

1.

Alternativer for levering
Gjøre en melding utilgjengelig etter en angitt dato
1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Utløper etter under Alternativer for levering, og skriv
deretter inn en utløpsdato.
Forsinke levering av meldingen

1. Klikk Alternativer
i meldingen.
2. Merk av for Ikke lever før under Alternativer for levering, og skriv
deretter inn dato og klokkeslett for levering.
2. Klikk Send, Send dette arket eller Send det merkede området .

Vis alt

Dele kontaktdata mellom Excel og
Outlook
Gjør ett eller begge av følgende:
Eksporter navn og adresser fra Microsoft Excel til Microsoft Outlook
1. Merk dataene du vil eksportere, og lag et navngitt celleområde.
Hvordan?
1. Merk celleområdet du vil gi navn til.
2. Klikk i boksen Navn til venstre på formellinjen

.

Navneboks
3. Skriv inn navnet på cellene.
4. Trykk ENTER.
Obs! Du kan ikke gi navn til en celle mens du endrer innholdet i den.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lukk arbeidsboken som inneholder området du vil eksportere.
Start Outlook.
Velg Importer og eksporter på Fil-menyen.
Velg Importer fra et annet program eller fil i veiviseren for
filimportering, og velg deretter Neste.
Velg Microsoft Excel i boksen Velg filtypen du vil importere, og velg
Neste.
Velg Bla gjennom, velg filen du vil importere, velg OK og deretter Neste.
Velg Kontakter-mappen, og velg Neste.
Om nødvendig kan du tilordne felt fra filen du importerer til felt i Outlook.
Hvordan?

1. Velg Tilordne egne felt.
2. Dra feltet du vil konvertere til et Microsoft Outlook-felt, fra boksen
Fra til listen i boksen Til.
Hvis du vil vise flere poster i boksen Fra, velger du Forrige eller
Neste.
Hvis du vil fjerne alle tilordninger, velger du Fjern tilordning.
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige tilordningene, velger du
Standardtilordning.
3. Hvis du vil vise flere felt i boksen Til, klikker du plusstegnet (+) ved
siden av feltet. Hvis du for eksempel vil vise feltene Adresse, arb.:
Gate/vei og Adresse, arb.: Poststed, klikker du plusstegnet ved siden
av Adresse, arb.: Gate/vei.
4. Hvis det ikke ligger noen felt i boksen Til som passer til feltet du
importerer, kan du lage et egendefinert felt. Velg Legg til et
egendefinert felt, og angi feltnavnet i dialogboksen Nytt felt. Du kan
lage så mange egendefinerte felt som du trenger.
5. Velg OK.
10. Velg Fullført.
Importere kontakter fra Outlook til Excel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Start Outlook.
Velg Importer og eksporter på Fil-menyen.
Velg Eksporter til en fil og deretter Neste.
Velg Microsoft Excel i boksen Opprett en fil av typen, og velg Neste.
Velg Kontakter i boksen Velg mappen du vil eksportere, og velg Neste.
Skriv inn et filnavn, velg Neste og deretter Fullfør.
Åpne filen du laget i foregående trinn, i Excel.
Tips!

Hvis du vil lage en utskriftsfletting av Outlook-kontaktene dine i Microsoft
Word, kan du gjøre det uten å importere kontaktene til Excel. I Microsoft Word
2002 eller senere har du direkte tilgang til kontaktene i Outlook. Hvis du vil ha
mer informasjon, se Hjelp for Word.
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Feilsøking ved sending av e-post fra
Microsoft Excel
Mottakerkommandoene vises ikke på undermenyen Send til på Fil-menyen
Kontroller at du har installert Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express,
Microsoft Exchange Client eller et annet 32-biters e-postprogram som er
kompatibelt med Messaging Application Programming Interface [MAPI]).
Hvis du har installert Microsoft Exchange eller et kompatibelt e-postprogram,
bør du kontrollere at Mapi32.dll ligger i mappen Windows System eller
System32.
Hvis du har installert Lotus cc:Mail eller et kompatibelt e-postprogram, bør du
kontrollere at Mapivi32.dll, Mapivitk.dll og Mvthksrv.exe ligger i mappen
Windows System eller System32.
E-post-knappen vises ikke på standardverktøylinjen
Hvis du ikke har et e-postprogram (for eksempel Microsoft Outlook) installert på
datamaskinen, vil ikke knappen E-post
vises på standardverktøylinjen.
Microsoft Excel-dataene i e-post ser ikke riktige ut eller fungerer ikke på
riktig måte
Du og mottakeren av posten må ha et e-postprogram som kan vise meldinger i
HTML-format. Hvis du viser et Microsoft Excel-data i et e-postprogram som
ikke støtter HTML, er det ikke sikkert at dataene er riktig formatert eller at
grafikken vises.
Hvis du vil at Microsoft Excel-dataene skal være like på mottakerens system og
ditt system, kan du sende dataene som et tillegg, slik at mottakeren kan åpne
dem i Microsoft Excel. Mottakerne trenger Microsoft Excel 97 eller senere hvis
du vil vise den vedlagte arbeidsboken. Hvis du må sende en arbeidsbok du har
lagret i et tidligere Excel-format som et tillegg, bruker du Microsoft Outlook

eller e-postprogrammet til å opprette og sende meldingen.
Jeg kan ikke sende websiden som et e-postvedlegg
Websider kan ikke sendes som vedlegg. Hvis du bruker Microsoft Excel til å
legge ved en HTML-fil til en e-postmelding, konverterer Microsoft Excel
automatisk HTML-filen til en XLS-fil.
Hvis du vil sende en kopi av websiden i en e-postmelding, må du sende den som
selve meldingsteksten. Velg E-postmottaker under Send til på Fil-menyen.

Vis alt

Koble regnark fra Lotus 1-2-3 og
Microsoft Excel
Fordeler ved koblinger Ved hjelp av koblinger kan du bruke data fra et
Lotus 1-2-3-regneark i et Microsoft Excel-regneark uten å konvertere til Excelarbeidsbokformat. Deretter blir Excel-regnearket automatisk oppdatert når du
endrer dataene i Lotus 1-2-3-regnearket.
Du kan for eksempel koble celler som inneholder salgstall fra forskjellige Lotus
1-2-3-regneark, til ett enkelt regneark i Microsoft Excel. Deretter kan du lage en
pivottabellrapport for å lage et sammendrag av dataene, lage et diagram for å
fremheve sammendragsverdiene, eller bruke format- og utskriftsfunksjonene i
Microsoft Excel til å lage en sammendragsrapport for salget.
Filtyper du kan koble til Du kan koble celler i Excel-regneark til filer lagret
i et av følgende Lotus 1-2-3-formater: WKS, WK1, WK3 og WK4. Hvis du
bruker Lotus 1-2-3 til å redigere et Lotus 1-2-3-regneark som er koblet til et
Microsoft Excel-regneark, blir de koblede cellene oppdatert når du åpner
Microsoft Excel-arbeidsboken.
Finne kildefilen for en sammenføyning Hvis du er usikker på navnet eller
plasseringen til et Lotus 1-2-3-regneark som dataene i et Microsoft Excelregneark er basert på, kan du åpne Microsoft Excel-arbeidsboken og bruke
kommandoen sammenføyninger på (Rediger-menyen) til å åpne Lotus 1-2-3regnearket.
Endre eller omadresse koblinger Du kan også bruke kommandoen
Koblinger til å endre eller omadressere koblingene i Excel-regnearket slik at de
refererer til et annet regneark.

Beregningsforskjeller mellom
Microsoft Excel- og Lotus 1-2-3formler
Matematiske operatorer
I listen nedenfor sammenlignes de matematiske operatorene som brukes i
Microsoft Excel og Lotus 1-2-3.
Lotus 1-2-3operator

Beskrivelse
Eksponentiering

^

Positive og negative tall

+ og –

Multiplikasjon og divisjon
Addisjon og subtraksjon
Sammenligning

* og /
+ og –
= < > <= >= <>
#ikke#, #og# og
#eller#

Logisk
Koble sammen to
tekststrenger
(sammenkobling)

& (bare versjon
2.0 eller senere)

Microsoft Excel-operator
^
– (I Microsoft Excel antas det
at tallene er positive)
* og /
+ og –
= < > <= >= <>
Regnearkfunksjonene IKKE,
OG og ELLER
&

Evalueringsrekkefølge Lotus 1-2-3 utfører operasjoner i formler i følgende
rekkefølge: Eksponentiering, positive og negative tall, multiplikasjon og
divisjon, addisjon og subtraksjon, sammenligning (= < > <= >= <>, #ikke#,
#og# og #eller#), og deretter sammenkjeding.
Obs!
I Lotus 1-2-3 evalueres eksponentieringsoperatoren (^) før
negasjonsoperatoren (–). I Microsoft Excel evalueres negasjonen først.
Formelen =–2^4 gir for eksempel verdien –16 i Lotus 1-2-3, mens den gir

16 i Microsoft Excel. Hvis du vil rette opp denne forskjellen, bruker du
parenteser til å endre evalueringsrekkefølgen. =–(2^4) gir for eksempel –16.
I Lotus 1-2-3 evalueres sammenligningsoperatorer (= < > <= >= <>) og
logiske operatorer (#ikke#, #og# og #eller#) før sammenkoblingsoperatoren
(&). I Excel evalueres sammenkobling før sammenligning. Hvis du vil
korrigere denne forskjellen, bruker du parenteser til å endre rekkefølgen på
evalueringen.
I både 1-2-3 og Microsoft Excel blir operatorer med samme rang, for
eksempel OG og ELLER, evaluert fra venstre til høyre.

Beregningsregler
I Microsoft Excel beregnes formler og databasevilkår på en annen måte enn i
Lotus 1-2-3. Hvis du vil beregne i henhold til reglene i Lotus 1-2-3, merker du
av for Alternativ formelevaluering under kategorien Overgang (Verktøymenyen, kommandoen Alternativer).
Tekst i beregninger I Lotus 1-2-3 antas det at celler med tekst har en verdi
på 0 (null) når cellen brukes i en formel. I Microsoft Excel kan du ikke
kombinere tekst og numeriske oppføringer i matematiske uttrykk, for eksempel
addisjon og subtraksjon. Imidlertid bruker regnearkfunksjonene i Microsoft
Excel verdien 0 for celler som inneholder tekst.
Hvis for eksempel celle A10 inneholder tekst og celle B10 inneholder verdien
100, returnerer formelen =A10+B10 feilverdien #VERDI! hvis du har fjernet
avmerkingen for Alternativ formelevaluering. Formelen =SUM(A10,B10)
returnerer imidlertid verdien 100.
De boolske verdiene SANN og USANN Boolske uttrykk i Lotus 1-2-3
evalueres til 0 (null) eller 1, og 0 eller 1 vises i cellen. I Microsoft Excel vises
logiske verdier enten som SANN eller USANN. I Lotus 1-2-3 vises for eksempel
uttrykket 2<3 som 1 i cellen i stedet for SANN, mens i Microsoft Excel vises
den logiske verdien SANN i cellen.
Hvis det er merket av for Alternativ formelevaluering, vises 0 for USANN og
1 for SANN.
Databasevilkår Databasevilkårsområder evalueres annerledes når du trekker
ut data, finner data og bruker databasefunksjoner. Vilkåret "John" finner bare
rader der verdien John ligger i cellen. Hvis du fjerner avmerkingen for
Alternativ formelevaluering, finner vilkåret "John" alle rader der verdien i
cellen begynner på John: John, Johnson og Johnsen.

Formelforskjeller
Det er også noen viktige forskjeller når det gjelder hvordan du lager formler i
Excel:
I Excel begynner du formelen med et likhetstegn (=). Du kan også begynne
en formel med et plusstegn (+) som i Lotus 1-2-3.
Selv om det ikke er påkrevd, kan du skrive inn en krøllalfa (@) foran
Excel-funksjoner.
I Excel brukes kolon (:) til å angi celleområder, ikke punktum (..) som i
Lotus 1-2-3.

Regnearkfunksjoner
Funksjoner som vurderes annerledes
Noen funksjoner, blant annet
@MOD, @VLOOKUP og @HLOOKUP, vurderes annerledes. For eksempel vil
@VLOOKUP-funksjonen i Lotus 1-2-3 søke etter et nøyaktig samsvar i den
første kolonnen, mens regnearkfunksjonen FINN.RAD i Microsoft Excel antar at
den første kolonnen er sortert og finner den nærmeste verdien i den første
kolonnen uten at oppslagsverdien blir overskredet.
Regnearkfunksjonene FINN.RAD og FINN.KOLONNE i Microsoft Excel
inneholder et fjerde argument, søkeområde, som du kan bruke hvis du vil finne
en nøyaktig lik oppføring i Microsoft Excel. Hvis du setter dette argumentet til
USANN, vil Microsoft Excel forsøke å finne en nøyaktig lik oppføring.
Kompatible funksjoner Excel 2000 og senere versjoner inneholder
funksjoner for kompatibilitet med Lotus 1-2-3 versjon 4.0 og senere versjoner.
De nye "A"-funksjonene, GJENNOMSNITTA, MAKSA, MINA, STDAVVIKA,
STDAVVIKPA, VARIANSA og VARIANSPA, beregner resultatet ved å bruke
alle cellene i området. Dette inkluderer tomme celler, celler som inneholder tekst
og celler som inneholder de logiske verdiene SANN og USANN.

Vis alt

Angi og vurdere formler med Lotus
1-2-3-regler
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og velg kategorien Overgang.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil angi formler i henhold til Lotus 1-2-3-regler, merker du av
for Alternativ formelinnskriving. Hvis du har merket av for
Alternativ formelinnskriving, blir det lagt inn navn på områdene i
Microsoft Excel når du skriver inn referanser til områder i formler.
Hvis en funksjon i tillegg ikke krever argumenter, kan du skrive inn @
etterfulgt av funksjonsnavnet i Lotus 1-2-3, og funksjonen blir
konvertert til tilsvarende funksjon i Excel.
Hvis du vil angi formler i henhold til reglene i Excel, fjerner du merket
for Alternativ formelevaluering.
3. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil beregne formler i henhold til Lotus 1-2-3-regler, merker du
av for Alternativ formelevaluering.
Hvis du vil beregne formler i henhold til reglene i Excel, fjerner du
merket for Alternativ formelevaluering.
Forsiktig! Unngå å veksle mellom å merke og fjerne avmerkingen for
Alternativ formelevaluering, ellers kan verdiene som beregnes i
regnearket, endres.
4. Velg OK.
5. Skriv inn formelen.
Merknader
Når du merker av for og fjerner avmerkingen for Alternativ
formelinnskriving, blir ikke navnene automatisk satt inn igjen i formler
eller gjenopprettet i referanser.
Alternativene Alternativ formelinnskriving og Alternativ

formelevaluering forblir aktive for et regneark til å fjerner merkene for
alternativene, selv om du lagrer Lotus 1-2-3-regnearket som et Excelregneark.

Vis alt

Konverteringsprogrammer for
filformater som følger med Excel
Du kan konvertere en fil fra Microsoft Excel til et annet filformat ved å lagre den
med kommandoen Lagre som på Fil-menyen i Excel. Hvilke filformater som er
tilgjengelige i dialogboksen Lagre som, er avhengig av hvilken type ark som er
aktivt (regneark, diagramark eller andre typer ark). Excel konverterer bare det
aktive arket for de fleste filformater. Hvis du vil konvertere de andre arkene, må
du bytte til de enkelte arkene og lagre dem separat.
Du kan konvertere en fil fra et annet program til Microsoft Excel ved å åpne det i
Excel med kommandoen Åpne på Fil-menyen.
Hvis du ikke ser filformatet du vil bruke i dialogboksen Åpne eller Lagre som,
kan du installere konverteringsprogrammet. Du finner mer informasjon om
hvordan du installerer tillegg og konverteringsprogrammer på webområdet for
Microsoft Office.
Microsoft Excel-formater
Hvis du skal dele arbeidsboken med andre brukere som bruker ulike versjoner av
Excel, og du ikke har noen innvendinger mot store filer, er det mest anvendelige
filformatet arbeidsbokformatet fra Microsoft Excel 97-2003 & 5.0/95. Dette
formatet lagrer to versjoner av arbeidsboken (en i Microsoft Excel 97-2003filformat og en i Microsoft Excel 5.0/95-filformat) i samme XLS-fil. De som
bruker Excel 2003, kan fortsette å arbeide i arbeidsboken og bruke alle
funksjonene og formateringsalternativene som er unike for denne versjonen. De
som bruker Microsoft Excel versjon 5.0 eller Microsoft Excel 95, kan åpne og
bruke arbeidsboken uten å konvertere filen.
Det anbefales at brukere med eldre versjoner skrivebeskytter arbeidsboken. Hvis
arbeidsboken lagres i den tidligere versjonen av Microsoft Excel, vil funksjoner
og formatering som er unike for gjeldende versjon, gå tapt.
Filtype (bare

Formater som lagrer hele arbeidsboken
Microsoft Excel-arbeidsbok (Microsoft Excel 2003)
Mal (Microsoft Excel 2003) )
Arbeidsområde (Microsoft Excel 2003) )
Microsoft Excel 97-2003 og 5.0/95-arbeidsbok
Microsoft Excel 5.0/95-arbeidsbok
Microsoft Excel 4.0-arbeidsbok
(lagrer bare regneark, diagramark og makroark)
HTML
Webarkiv
XML-regneark
Formater som bare lagrer det aktive arket
Microsoft Excel 4.0-arkformat
(inkludert Microsoft Excel-makro eller internasjonale
makroark)
Microsoft Excel 3.0-formater
Microsoft Excel 2.x-formater

Windows)
XLS
XLT
XLW
XLS
XLS
XLW
HTM
MHT
XML
Filtype (bare
Windows)
XLS, XLC, XLM
XLS, XLC, XLM
XLS, XLC, XLM

Lotus 1-2-3-formater
Hvis du åpner en WK1- eller WK3-fil i Excel, brukes formateringen i den
tilknyttede FMT-, FM3-, eller ALL-filen. Hvis du lagrer en Lotus 1-2-3-fil i
Excel-format, lagres regnearkdata og formatering i én enkelt arbeidsbokfil.
Formatene WK1 (1-2-3) (*.wk1) og WK3 (1-2-3) (*.wk3) lagrer
regnearkformatering i begrenset grad. Hvis du vil lagre en Excel-arbeidsbok i
Lotus 1-2-3-format og beholde rammer, cellebakgrunn, skrifter og annen
formatering, bør du velge et Lotus 1-2-3-filformat som lagrer formatering i en
separat FMT-, FM3- eller ALL-fil.
Filformat i Lotus 1-2-3
WK4 (*.wk4)
WK3 (*.wk3)
WK3, FM3 (*.wk3)

Versjon

Merknader
4.0
Lagrer hele arbeidsboken
3.x og Lotus 1- Lagrer bare regneark og
2-3/W
diagramark

WK1 (*.wk1)
WK1 (FMT) (*.wk1)
WK1 (ALL) (*.wk1)
WKS (FMT) (*.wks)
PIC (når det er inkludert i
en ALL-fil)

2.x

Lagrer bare det aktive arket.

1.0 og 1.0A
Lagrer bare det aktive arket.
3.x og Lotus 1- Excel kan åpne, men ikke lagre
2-3/W
dette formatet

Tekstformater
Du kan åpne og lagre filer i følgende tekstformater. Hvis du lagrer en arbeidsbok
i tekstformat, vil all formatering gå tapt.
Format
Formatert tekst
(mellomromdelt)
(*.prn)
Tekst (tabulatordelt)
(*.txt) (Windows)
Tekst (Macintosh)
Tekst (OS/2 eller MSDOS)
CSV (semikolondelt)
(*.csv) (Windows)
CSV (Macintosh)
CSV (OS/2 eller MSDOS)

Merknader
Lotus mellomromdelt format.
Lagrer bare det aktive arket.

Hvis du lagrer en arbeidsbok som en tabulatordelt eller
semikolondelt tekstfil for bruk i et annet
operativsystem, må du velge riktig
konverteringsprogram for å sikre at tabulatortegn,
linjeskift og andre tegn blir tolket riktig.
Lagrer bare det aktive arket.

DIF
(datautvekslingsformat) Lagrer bare det aktive arket.
(*.dif)
SYLK (symbolic linkLagrer bare det aktive arket.
format) (*.slk)
Andre regneark- og databaseformater
Format

Program

Merknader

DBF 2,
DBF 3, dBASE II, III, og IV
DBF 4
(*.dbf)
WQ1
Quattro/Pro for MS-DOS
(*.wq1)
Quattro Pro versjon 5,0 for
.wb1
Windows
Quattro Pro versjon 7.0 for
.wb3
Windows
Microsoft Works 2.0 for
.wks
Windows og Microsoft
Works for MS-DOS

Åpner og lagrer bare det aktive
regnearket.
Åpner og lagrer bare det aktive
regnearket.
Kan bare åpnes, kun tilgjengelig når
konverteringsprogram er lastet inn.
Kan bare åpnes, kun tilgjengelig når
konverteringsprogram er lastet inn.
Åpner bare regneark i Microsoft Works
2.0 for Windows eller Microsoft Works
for MS-DOS.

Utklippstavleformater
Du kan lime inn data fra utklippstavlen i Microsoft Office, i Excel ved å bruke
kommandoen Lim inn eller Lim inn utvalg på Rediger-menyen hvis
utklippstavledataene er i ett av følgende formater:
Format

Bilde

Punktgrafikk

Identifikator i utklippstavlen
Bilde (Utvidet Windows-metafil, EMF)
Obs! Hvis du kopierer et Windows-metafil (WMF)bilde fra et annet program, limer Microsoft Excel inn
bildet som et utvidet metafilformat (EMF)-bilde.

Punktgrafikk (BMP)
Binærfilformater for Microsoft Excel 3.0, 4.0, 5.0/95,
Microsoft ExcelMicrosoft Excel 97-2000 og Microsoft Excel-arbeidsbok
filformater
(BIFF, BIFF3, BIFF4, BIFF5 og BIFF8)
Symbolic link-format SYLK
Lotus 1-2-3 Release
.wk1
2.x-format
Datautvekslingsformat .dif
Tekstformat
Tekst
(tabulatordelt)

Semikolondelt
.sdv
verdiformat
Formatert tekst (bare
Rikt tekstformat (RTF)
fra Microsoft Excel)
Microsoft Excel-objekter, objekter fra registrerte
Innebygde objekter
programmer som støtter OLE 2.0 (Eierkobling) og Bilde
eller andre presentasjonsformater
Eierkobling, Objektkobling, Kobling, Bilde eller et annet
Koblet objekt
format
Office-tegneobjekt-format eller bilde (utvidet WindowsOffice-tegneobjekt
metafil, EMF)
Tekst
Vis tekst, OEM-tekst
.htm
HTML

Obs! Når du kopierer tekst fra et annet program, limes
teksten inn som HTML-format, uansett formatet på den
opprinnelige teksten.
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Formatering og funksjoner som ikke
overføres i filformatkonverteringer i
Microsoft Excel
Filformatet for arbeidsbøker i Microsoft Excel bevarer alle regneark- og
diagramdata, formatering, makroer og andre funksjoner som er tilgjengelige i
Excel 2003. Hvis du lagrer en Excel 2003-arbeidsbok i et annet filformat, kan
noe av formateringen, dataene og andre funksjoner gå tapt. Hvis du vil ha mer
informasjon om kompatibilitet, kan du se Microsoft Office 2003 Resource Kit.
Slik skaffer du deg Microsoft Office 2003 Resource Kit
Microsoft Office 2003 Resource Kit er den altomfattende håndboken med
informasjon om hvordan du installerer, konfigurerer og gir brukerstøtte for
Microsoft Office i din organisasjon. Den er beregnet på systemansvarlige,
konsulenter og erfarne brukere. Håndboken inneholder alt du trenger å vite,
enten du kjører Microsoft Office under Windows 2000 eller senere eller på
Macintosh.
Du kan få kjøpt Office Resource Kit overalt der datahåndbøker selges, eller du
kan bestille den direkte fra Microsoft Press eller elektronisk fra webområdet for
Microsoft Office Resource Kit.
Hvis du vil finne ut hvor din nærmeste kilde til produkter fra Microsoft Press
befinner seg, kan du besøke webområdet for Microsoft Press eller ta kontakt
med det lokale Microsoft-kontoret.

Microsoft Excel-formater
Microsoft Excel 97-2003 og 5.0/95-arbeidsbok
Når du lagrer en arbeidsbok i arbeidsbokformatet Microsoft Excel 97-2003 og
5.0/95, blir arbeidsboken lagret i en enkelt fil med filformatet for Microsoft
Excel 97-2003 og Microsoft Excel 5.0/95. (Microsoft Excel 5.0 og Microsoft

Excel 95 har identiske filformater, slik også Microsoft Excel 97, Microsoft Excel
98 for Macintosh og Excel 2003 har.) Filen blir større fordi den inneholder begge
typer data.
Brukere av Microsoft Excel 2000 kan fortsatt arbeide i en arbeidsbok lagret i
dobbeltformat uten å miste noen av funksjonene eller formateringen som er unik
for denne versjonen. Når brukere av Microsoft Excel 5.0 eller Microsoft Excel
95 åpner arbeidsboken, vises en melding der det blir anbefalt at brukeren åpner
filen med skrivebeskyttelse. Hvis brukeren imidlertid ignorerer anbefalingen og
lagrer arbeidsboken i en tidligere versjon av Microsoft Excel, vil funksjoner og
formatering som bare er tilgjengelige i Excel 2003, Excel 2002, Microsoft Excel
2000 eller Microsoft Excel 97, gå tapt.
Hvis du vil unngå at arbeid du har gjort i Excel 2003 skal gå tapt, kan du
beskytte en arbeidsbok mot endringer ved å kreve passord for endringer i
arbeidsboken eller ved å gjøre arbeidsboken skrivebeskyttet.
Microsoft Excel 97-arbeidsbok
Disse funksjonene fra Microsoft Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og
deretter lagrer en Excel 2003-arbeidsbok i Microsoft Excel 97.
Funksjon i Excel
I arbeidsbokformatet i Microsoft Excel 97
2003
OLAPpivottabellrapporter
Skrivebeskyttet.
og pivotdiagramrapporter
Automatisk oppdatering, kolonneformatering, filtrering
Eksterne dataområder
eller sortering virker ikke.
Hvis rapporter redigeres i Microsoft Excel 97 eller
Pivottabellrapporter
tidligere, blir innrykk fjernet fra oppsettet, men tegn- og
med innrykk
celleformatering beholdes.
Vises som vanlige diagrammer. Kategorietiketter på flere
Pivotdiagramrapporter nivåer endres, og visningsenhetene for verdiaksen
konverteres til litteralverdier.
Skjermtips for
Lagres ikke.
hyperkoblinger

Microsoft Excel 5.0/95-arbeidsbok
Følgende funksjoner i Excel 2003 beholdes ikke hvis du lagrer en Excel 2003arbeidsbok i arbeidsbokformatet Microsoft Excel 5.0/95 (XLS).
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en
arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer

I arbeidsbokformatet i Microsoft Excel
5.0/95
Radene etter rad nummer 16 384 slettes.
Tegnene etter tegn nummer 255 slettes.
Lagres ikke.
Lagres ikke.

Formaterings- og utformingsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003

I arbeidsbokformatet i Microsoft
Excel 5.0/95

Tekst formatert med alternativet
Teksten får den opprinnelige
Tilpass størrelse i kategorien
punktstørrelsen (før alternativet Tilpass
Justering (Format-menyen, Cellerstørrelse ble valgt).
kommandoen)
Tekst rotert i andre vinkler enn 90
Rotert tekst
grader, - 90 grader eller null (0) grader
endres til vannrett retning.
Innrykket fjernes og innholdet i cellene
Innrykk innenfor cellene
venstrejusteres.
Celler deles opp i den opprinnelige
Sammenslåtte celler
konfigurasjonen, og dataene vises i
øverste venstre celle.
Betinget formatering går tapt og cellene
Betinget formatering
blir omformatert i normalstil.
Arkbakgrunn
Lagres ikke.
Rammestilene konverteres til den stilen
som ligner mest og er tilgjengelig i
Nye rammestiler
Microsoft Excel 5.0 eller Microsoft

Excel 95.
Understrekingen er ikke nødvendigvis
Justert understreking av flere skrifter
justert.
Valutaformatering går tapt og cellene
Valutaformatering
blir omformatert til generelt tallformat.
Eurosymbol
Lagres ikke.
Diagramfunksjoner
Funksjon i Excel 2003
I arbeidsbokformatet i Microsoft Excel 5.0/95
Sektordiagram av
sektor/liggende
Lagres som sektordiagram av type 1.
stolpediagram av sektor
Boblediagram
Lagres som punktdiagram av type 1.
Tredimensjonale
Lagres som et tredimensjonalt stolpediagram
indikatorer (sylinder,
(rektangulær form).
pyramide og kjegle)
Datatabeller i diagrammer Lagres ikke.
Rotert tekst på aksene og Lagres som tekst med vannrett retning (0 [null]
dataetiketter
grader).
Gradert fyll og mønstre i Lagres som den nærmest tilgjengelige heldekkende
diagramelementer
fargen og mønsteret.
Fargelegging av
Lagres ikke.
overflatediagrammer
Tidsaksen (xSpesiell skaleringsinformasjon går tapt og aksen
aksekategorier med
konverteres til en vanlig kategoriakse.
datoformat)
Skygger på serier og punkt Lagres ikke.
Dataindikatorer for linjeog punktdiagrammer som Lagres ikke.
kan endre størrelse
Spesiell plassering av
Lagres på standard lagringssted for
dataetiketter
diagramelementer.
Vises som vanlige diagrammer. Kategorietiketter på
flere nivåer endres, og visningsenhetene for
Pivotdiagramrapporter
verdiaksen konverteres til litteralverdier.

Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel 2003

Referanser på vanlig språk i formler

Nye regnearkfunksjoner som ikke støttes av
Microsoft Excel 95 eller versjon 5.0
(GJENNOMSNITTA, MAKSA, MINA,
STDAVVIKA, STDAVVIKPA; VARIANSA,
VARIANSPA, HYPERKOBLING,
HENTPIVOTDATA, BAHTTEKST)
Beregnede felt, beregnede elementer og
formatering basert på strukturerte datatabeller

Formatering som beholdes i pivottabellrapporter

Pivottabellfunksjoner

I arbeidsbokformatet i
Microsoft Excel 5.0/95
Kolonne- og
radetikettreferanser
konverteres til A1referansenotasjon. Navn på
navngitte celler og områder
beholdes.
Funksjonene beregnes før
filen blir lagret og formelen
erstattes av resultatverdien.
Funksjonen
HYPERKOBLING løses til
verdien =#I/T.
Beholdes til brukeren endrer
eller oppdaterer dataene i
pivottabellen. Deretter går
disse funksjonene tapt.
Formateringen lagres, men
strukturert funksjonalitet går
tapt så snart brukeren gjør
endringer i eller oppdaterer
dataene i pivottabellen.
Alle egenskaper som er nye i
Excel 2002 går tapt,
herunder:
Sidefeltplassering på
tvers av kolonner eller
nedover rader.
Alternative strenger for
#I/T og visning av
feilceller.
Serverbaserte sidefelt.
Autosortering og

Autovisning i felt.
Flere merkede områder
i sidefelt.
Fast gruppering og
sortering.
Datafelt vist som tall.
Data som er et resultat av
Web- og databasespørringer til eksterne datakilder siste spørring, lagres, men
ikke spørringen.
Kan ikke kjøres eller
Spørringer med parametere
redigeres.
Støttes i Microsoft Excel 95
(med ODBC 2.0). I
Delte spørringer (forbindelser uten et
Microsoft Excel 5.0 (med
datakildenavn)
ODBC 1.0) blir brukerne
bedt om informasjon om
forbindelsen.
Rapportmaler
Lagres ikke.
Hvis rapporter redigeres i
Microsoft Excel 97 eller
Pivottabellrapporter med innrykk
tidligere, blir innrykk fjernet
fra oppsettet, men tegn- og
celleformatering beholdes.
OLAP-pivottabellrapporter og Skrivebeskyttet.
pivotdiagramrapporter
Eksterne dataområder
Lagres ikke.
OLE-objekter og grafikk
Hvis du bruker arbeidsbokformatet Microsoft Excel 5.0/95 som standard når du
lagrer en arbeidsbok, og du setter inn et OLE-objekt som inneholder Excel 2003funksjoner, lagres ikke disse funksjonene hvis du åpner og deretter lagrer
arbeidsboken i Microsoft Excel 5.0 eller Microsoft Excel 95. Hvis du derimot
åpner arbeidsboken i Excel 2003, setter inn et arbeidsbokobjekt som inneholder
Excel 2003 -funksjoner, og så lagrer arbeidsboken, lagres OLE-objektet med
Excel 2003-funksjoner.

Du kan for eksempel åpne en arbeidsbok som ble lagret i Microsoft Excel
5.0/95-format, i Microsoft Excel 5.0 eller Microsoft Excel 95. Hvis du setter inn
et arbeidsbokobjekt som inneholder Excel 2003-funksjoner - for eksempel
sammenslåtte celler eller et boblediagram - og deretter lagrer arbeidsboken, går
disse funksjonene tapt.
Funksjon i
Excel 2003
WordArtobjekter

I arbeidsbokformatet i Microsoft Excel 5.0/95
Lagres som fylte rektangler.

Konverteres til tegnede objekter i Microsoft Excel 5.0/95Objekter tegnet
format. Tredimensjonale figurer lagres som todimensjonale
med Autofigur
objekter.
Skannede
Lagres bare hvis de er satt inn i et grafikkformat som er
fotografier
tilgjengelig i Microsoft Excel 5.0 eller Microsoft Excel 95.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
Merknader
Hyperkoblinger
Endrings- og
revisjonssporing
Delte arbeidsbøker

I arbeidsbokformatet i Microsoft Excel 5.0/95
Lagres som cellemerknader.
Lagres ikke.
Endringsloggen går tapt.
Arbeidsboken blir fjernet fra delt bruk og
endringsloggen går tapt.

Datavalideringsregler angitt
Lagres ikke.
for celler
Programmeringsfunksjoner
Microsoft Visual Basic-moduler konverteres til modulark. All tekst beholdes i
modulen. Imidlertid støttes ikke alle nye objekter, metoder og egenskaper i Excel
2003 i Microsoft Excel 5.0/95-formatet. I noen tilfeller må du redigere den
konverterte koden for å kjøre makroene. Microsoft Excel-makroark (XLM-ark)
beholdes uten at noen av funksjonene går tapt.
I arbeidsbokformatet i Microsoft Excel

Funksjon i Excel 2003
ActiveX-kontroller
Dialogbokselementer i Officeskjemaer

5.0/95
Vises, men kan ikke brukes.
Støttes ikke.

Maler
Filformatet for maler i Microsoft Excel 2003 beholder regneark- og diagramdata,
formatering, makroer og andre funksjoner som er tilgjengelige i Excel 2003 .
Du kan ikke lagre en arbeidsbok i filformatet for maler i en tidligere versjon av
Microsoft Excel.

Lotus 1-2-3-formater
Lotus 1-2-3 versjon 4 (WK4)
I Lotus 1-2-3 versjon 4.0 (WK4) lagres arkdataene og formateringen i en enkelt
fil.
Disse funksjonene fra Microsoft Excel 2003, beholdes ikke når du åpner og
deretter lagrer en Microsoft Excel-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 4 (WK4).
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003

I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Avhengig av hvor mye minne du har til rådighet.
Antall regneark
Arknavn med opptil 15 tegn lagres.
65 536 rader per regneark Radene etter rad nummer 8 192 slettes.
32 767 tegn per celle
Tegnene etter tegn nummer 255 slettes.
Egendefinerte visninger
Lagres ikke.
for en arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer Lagres ikke.
Formaterings- og utformingsfunksjoner

Funksjon i Excel
2003
Celler som
inneholder tekst
med forskjellige
tekstformater

I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Skrifter, skriftstørrelser og skriftfarger lagres. Formatene
fet, kursiv og understreking lagres. Understreking av tall i
regnskapsformat konverteres til vanlig understreking. Hevet
skrift, senket skrift og gjennomstreking lagres ikke. I celler
som inneholder forskjellige tekstformater, får all tekst i
cellen samme format som det første tegnet i cellen.

Tekst formatert
med alternativet
Tilpass størrelse i
kategorien
Teksten får den opprinnelige punktstørrelsen (før
Justering
alternativet Tilpass størrelse ble valgt).
(Format-menyen,
Cellerkommandoen)
Rotert tekst og tekst med loddrett retning, lagres i gjeldende
Rotert tekst
retning.
Innrykk innenfor Innrykk innenfor celler fjernes, og innholdet av cellene
cellene
venstrejusteres.
Sammenslåtte celler deles opp i den opprinnelige
Sammenslåtte
konfigurasjonen. Dataene plasseres i cellen øverst til
celler
venstre.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Arkbakgrunn
Lagres ikke.
Bortsett fra diagonale kantlinjer, lagres alle
Nye rammestiler
kantlinjeformatene. Stiplede kantlinjestiler lagres ikke.
Justert
understreking av Understrekingen er ikke nødvendigvis justert.
flere skrifter
Midtstilling, høyrejustering og venstrejustering lagres.
Tekstjustering
Toppjustering, midtstilling og loddrett bunnjustering lagres.
Fyllfarger og
Konvertert til nærmeste tilgjengelig farge og mønster som
mønstre
støttes av Lotus 1-2-3.
Eurosymbol
Lagres ikke.

Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel,
settes i parenteser.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre
i cellen, konverteres til vanlig valutaformat.
Spesialformater for personnumre, telefonnumre og
postnumre lagres ikke.
Tallformatering

Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i standardformat
med to desimaler.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at
datoen vises som et tall.

Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres i arket i det diagramformatet i Lotus 1-2-3 som
ligner mest.
Funksjon i Excel 2003
Tredimensjonale indikatorer
(sylinder, pyramide og kjegle)
Trendlinjer og feilfelt
Rotert tekst på aksene og
dataetiketter
Gradert fyll, mønstre og
skyggelegging i diagramelementer
Fargelegging av
overflatediagrammer
Skygger på serier og punkt

I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres som tekst i vannrett retning (0 [null]
grader).
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres ikke.

Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel
2003
Formler som
inneholder
tredimensjonale
referanser
Pivottabellrapporter

Formler
Funksjoner som er
tilgjengelige i
Microsoft Excel 97 og
Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og
unionsoperator
(komma)
Scenarier

I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Tredimensjonale referanser og eksterne referanser til
andre arbeidsbøker og ark i formler lagres.
Data som vises i gjeldende visning av en
pivottabellrapport, lagres. Alle andre pivottabelldata går
tapt.
Hvis en formel inneholder en funksjon som ikke støttes
av Lotus 1-2-3 versjon 4, beregnes funksjonene i
Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes
med resultatverdien.
Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
eksempel blir GJENNOMSNITTA konvertert til
@GJSN.

Lagres ikke.

Lagres ikke.

OLE-objekter og grafikk
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
Merknader

I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Lagres ikke.

Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 4-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.
Lotus 1-2-3 versjon 3 (WK3)
I formatet for Lotus 1-2-3 versjon 3 (WK3) lagres bare tekst, verdier og formler.
Disse funksjonene fra Microsoft Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og
deretter lagrer en Microsoft Excel-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 3.
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
Antall regneark

I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Avhengig av hvor mye minne du har til
rådighet. Arknavn konverteres til
standardnavnene A, B, C og så videre i Lotus
1-2-3.
Radene etter rad nummer 8 192 slettes.
Tegnene etter tegn nummer 255 slettes.

65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en
Lagres ikke.
arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer
Lagres ikke.
Innstillinger angitt i
dialogboksen Utskriftsformat
Lagres ikke.
(Fil-menyen) og manuelle
sideskift
Formatering

Følgende tabell viser virkningen av å lagre en arbeidsbok i WK3-format uten en

tilknyttet FMT3-fil. Hvis du vil lagre mest mulig formatering, lagrer du
arbeidsbøkene i formatet Lotus WK1,ALL (1-2-3) eller WK1,FMT (1-2-3).
Funksjon i
I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Excel 2003
Kolonnebredder Lagres.
Celle- og
Lagres ikke.
tekstformater
Skrifter
Konverteres til Courier 10 punkt.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Eurosymbol
Lagres ikke.
Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel, settes i
parenteser.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre i
cellen, konverteres til vanlig valutaformat.
Spesialformater for personnumre, telefonnumre og postnumre
lagres ikke.
Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
Tallformatering 9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i standardformatet.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at datoen
vises som et tall.
Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres som egne diagramark i det diagramformatet i
Lotus 1-2-3 som ligner mest.

Funksjon i Excel 2003
Tredimensjonale indikatorer
(sylinder, pyramide og kjegle)
Trendlinjer og feilfelt
Rotert tekst på aksene og
dataetiketter
Gradert fyll, mønstre og
skyggelegging i diagramelementer
Fargelegging av
overflatediagrammer
Skygger på serier og punkt

I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres som tekst med vannrett retning (0
[null] grader).
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres ikke.

Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel
2003
Formler som
inneholder
tredimensjonale
referanser
Pivottabellrapporter

Referanser

Formler
Funksjoner som er
tilgjengelige i
Microsoft Excel 97 og
Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og

I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Tredimensjonale referanser og eksterne referanser til
andre arbeidsbøker og ark i formler lagres.
Data som vises i gjeldende visning av en
pivottabellrapport, lagres. Alle andre pivottabelldata går
tapt.
Referanser til radene etter rad 8 192 brytes til
begynnelsen av regnearket. Referansen A8193 blir for
eksempel referansen A1 i den konverterte WK3-filen.
Hvis en formel inneholder en funksjon som ikke støttes
av Lotus 1-2-3 versjon 3, beregnes funksjonene i
Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes
med resultatverdien.
Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
eksempel blir GJENNOMSNITTA konvertert til
@GJSN.

Lagres ikke.

unionsoperator
(komma)
Scenarier
Definerte navn på
områder

Lagres ikke.
Lagres ikke.

OLE-objekter og grafikk
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Merknader
Lagres ikke.
Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.
Lotus 1-2-3 versjon 3 (WK3, FM3)
Når du lagrer en Microsoft Excel-arbeidsbok i formatet for Lotus 1-2-3 versjon 3
(WK3, FM3) (WK3), blir dataene lagret i den resulterende WK3-filen, mens
informasjon om formatering lagres for seg i FM3-filen (FMT3). Hvis du åpner
WK3-filen i Microsoft Excel, blir formateringen i den tilknyttede FM3-filen
automatisk brukt. Formateringsfilene brukes i Lotus 1-2-3 av tillegget
WYSIWYG eller Impress til å formatere regneark.
Data lagret i WK3-filen

Disse funksjonene fra Microsoft Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og
deretter lagrer en Microsoft Excel-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 3.
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
Antall regneark

I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Avhengig av hvor mye minne du har til
rådighet. Arknavn konverteres til
standardnavnene A, B, C og så videre i Lotus
1-2-3.
Radene etter rad nummer 8 192 slettes.
Tegnene etter tegn nummer 255 slettes.

65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en
Lagres ikke.
arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer
Lagres ikke.
Innstillinger angitt i
dialogboksen Utskriftsformat
Lagres ikke.
(Fil-menyen) og manuelle
sideskift

Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel
2003
Formler som
inneholder
tredimensjonale
referanser
Pivottabellrapporter

Referanser

Formler

I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Tredimensjonale referanser og eksterne referanser til
andre arbeidsbøker og ark i formler lagres.
Data som vises i gjeldende visning av en
pivottabellrapport, lagres. Alle andre pivottabelldata går
tapt.
Referanser til radene etter rad 8 192 brytes til
begynnelsen av regnearket. Referansen A8193 blir for
eksempel referansen A1 i den konverterte WK3-filen.
Hvis en formel inneholder en funksjon som ikke støttes
av Lotus 1-2-3 versjon 3, beregnes funksjonene i
Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes

med resultatverdien.
Funksjoner som er
tilgjengelige i
Microsoft Excel 97 og
Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og
unionsoperator
(komma)
Scenarier

Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
eksempel blir GJENNOMSNITTA konvertert til
@GJSN.

Lagres ikke.

Lagres ikke.

OLE-objekter og grafikk
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Merknader
Lagres ikke.
Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.
Data lagret i FM3-filen.
Formatering

Funksjon i Excel
I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
2003
Kolonnebredder og
Opprinnelige kolonnebredder og radhøyder lagres.
radhøyder
Skrifter, skriftstørrelser og skriftfarger lagres. Formatene
Celler som
fet, kursiv og understreking lagres. Understreking av tall i
inneholder tekst
regnskapsformat konverteres til vanlig understreking. Hevet
med forskjellige
skrift, senket skrift og gjennomstreking lagres ikke. I celler
tekstformater
som inneholder forskjellige tekstformater, får all tekst i
cellen samme format som det første tegnet i cellen.
TrueType-skrift konverteres til den nærmeste, tilgjengelige
Celler som
skriverskriften. Skriftfarge konverteres til den nærmeste,
inneholder
tilgjengelige fargen som støttes av Lotus 1-2-3.
TrueType-skrifter
Skriftstørrelsen lagres.
Tekst formatert
med alternativet
Tilpass størrelse i
kategorien
Teksten får den opprinnelige punktstørrelsen (før
Justering
alternativet Tilpass størrelse ble valgt).
(Format-menyen,
Cellerkommandoen)
Rotert tekst og
Rotert tekst og tekst med loddrett retning endres til vannrett
tekst med loddrett
retning.
retning
Innrykk innenfor Innrykk innenfor celler fjernes, og innholdet av cellene
cellene
venstrejusteres.
Sammenslåtte celler deles opp i den opprinnelige
Sammenslåtte
konfigurasjonen. Dataene plasseres i cellen øverst til
celler
venstre.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Arkbakgrunn
Lagres ikke.
Bortsett fra diagonale kantlinjer, lagres alle
Nye rammestiler
kantlinjeformatene. Stiplede kantlinjestiler lagres ikke.
Justert
understreking av Understrekingen er ikke nødvendigvis justert.

flere skrifter
Tekstjustering
Fyllfarger og
mønstre

Kantlinjestiler

Eurosymbol

Midtstilling, høyrejustering og venstrejustering lagres.
Toppjustering, midtstilling og loddrett bunnjustering lagres.
Konvertert til nærmeste tilgjengelig farge og mønster som
støttes av Lotus 1-2-3.
Kantlinjer konverteres til den nærmeste tilgjengelige
kantlinjestilen. Prikkete kantlinjer blir for eksempel
konvertert til enkle linjer. Fargede kantlinjer blir konvertert
til svart. Noen skyggelagte farger og mønstre kan
konverteres til svart skyggelegging.
Lagres ikke.
Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel,
settes i parenteser.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre
i cellen, konverteres til vanlig valutaformat.
Spesialformater for personnumre, telefonnumre og
postnumre lagres ikke.

Tallformatering

Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i
standardformatet.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at
datoen vises som et tall.

Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres i arket hvis du lagrer arbeidsboken i WK3, FM3
(1-2-3)-format.

Funksjon i Excel 2003
Tredimensjonale indikatorer
(sylinder, pyramide og kjegle)
Trendlinjer og feilfelt
Rotert tekst på aksene og
dataetiketter
Gradert fyll, mønstre og
skyggelegging i diagramelementer
Fargelegging av
overflatediagrammer
Skygger på serier og punkt

I Lotus 1-2-3 versjon 3-format
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres som tekst med vannrett retning (0
[null] grader).
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres ikke.

Lotus 1-2-3 versjon 2.x (WK1)
I formatet for Lotus 1-2-3 versjon 2.x (WK1) lagres tekst, verdier og formler i
det aktive regnearket.
Disse funksjonene fra Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og deretter lagrer
en Excel 2003-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 2.x.
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
Antall regneark
65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer
Innstillinger angitt i dialogboksen Utskriftsformat
(Fil-menyen) og manuelle sideskift
Formatering

I Lotus 1-2-3 versjon
2-format
Det aktive regnearket
lagres.
Radene etter rad
nummer 8 192 slettes.
Tegnene etter tegn
nummer 240 slettes.
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres ikke.

Den neste tabellen viser virkningen av å lagre en arbeidsbok i WK1-format uten
en tilknyttet ALL- eller FMT-fil. Hvis du vil lagre mest mulig formatering, lagrer
du arbeidsbøkene i formatet Lotus WK1,ALL (1-2-3) eller WK1,FMT (1-2-3).
Funksjon i
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Excel 2003
Kolonnebredder Lagres.
Celle- og
Lagres ikke.
tekstformater
Skrifter
Konverteres til Courier 10 punkt.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Eurosymbol
Lagres ikke.
Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel, settes i
parenteser. Negative tall som vises med rød skrift, erstattes
med standard skriftfarge.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre i
cellen, konverteres til vanlig valutaformat.
Spesialformater for personnumre, telefonnumre og postnumre
lagres ikke.
Tallformatering Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i standardformatet.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at datoen
vises som et tall.
Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres ikke i regnearket hvis du lagrer arbeidsboken i

WK1-format.
Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel
2003

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format

Formler som inneholder tredimensjonale referanser eller
Formler som
andre referanser til celleområder som ikke ligger ved siden
inneholder
av hverandre, kan ikke lagres i dette Lotus 1-2-3-formatet.
tredimensjonale
Hvis formlene derimot inneholder referanser til tilstøtende
referanser
celleområder, enten på samme ark eller i en annen
arbeidsbok, lagres formlene og referansene.
Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport,
Pivottabellrapporter
lagres. Alle andre pivottabelldata går tapt.
Referanser til rader etter rad nummer 8 192 brytes til
Referanser
begynnelsen av regnearket. Referansen A8193 blir for
eksempel referansen A1 i den konverterte WK1-filen.
De fleste formler lagres. Hvis en formel inneholder en
funksjon som ikke støttes av Lotus 1-2-3 versjon 2.x,
beregnes funksjonen i Microsoft Excel før filen lagres og
Formler
formelen erstattes med resultatverdien. A-funksjonene som
er tilgjengelige i Excel 97, Excel 2000 Excel 2002 og Excel
2003, konverteres for eksempel til resultatverdiene.
Funksjoner som er
tilgjengelige i
Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
Microsoft Excel 97 eksempel blir GJENNOMSNITTA konvertert til @GJSN.
og Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og
Lagres ikke.
unionsoperator
(komma)
Scenarier
Lagres ikke.
Definerte navn på
Lagres.
områder
OLE-objekter og grafikk

Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Merknader
Lagres ikke.
Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.
Lotus 1-2-3 utgave 2.x (WK1, FMT)
Når du lagrer en Microsoft Excel-arbeidsbok i formatet for Lotus 1-2-3 versjon
2.x (WK1, FMT), blir dataene lagret i den resulterende WK1-filen, mens
formateringsinformasjonen lagres for seg i FMT-filen. Hvis du åpner WK1-filen
på nytt i Microsoft Excel, brukes formateringen automatisk i den tilknyttede
FMT-filen.
Data lagret i WK1-filen
Disse funksjonene fra Microsoft Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og
deretter lagrer en Excel-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 2.x.
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
Antall regneark

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Avhengig av hvor mye minne du har til
rådighet. Arknavn konverteres til
standardnavnene A, B, C og så videre i Lotus

1-2-3.
Radene etter rad nummer 8 192 slettes.
Tegnene etter tegn nummer 240 slettes.

65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en
Lagres ikke.
arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer
Lagres ikke.
Innstillinger angitt i
dialogboksen Utskriftsformat
Lagres ikke.
(Fil-menyen) og manuelle
sideskift

Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel
2003
Formler som
inneholder
tredimensjonale
referanser
Pivottabellrapporter

Referanser

Formler
Funksjoner som er
tilgjengelige i
Microsoft Excel 97 og
Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og
unionsoperator

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Tredimensjonale referanser og eksterne referanser til
andre arbeidsbøker og ark i formler lagres.
Data som vises i gjeldende visning av en
pivottabellrapport, lagres. Alle andre pivottabelldata går
tapt.
Referanser til radene etter rad 8 192 brytes til
begynnelsen av regnearket. Referansen A8193 blir for
eksempel referansen A1 i den konverterte WK3-filen.
Hvis en formel inneholder en funksjon som ikke støttes
av Lotus 1-2-3 versjon 2.x, beregnes funksjonen i
Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes
med resultatverdien.
Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
eksempel blir GJENNOMSNITTA konvertert til
@GJSN.

Lagres ikke.

(komma)
Scenarier

Lagres ikke.

OLE-objekter og grafikk
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Merknader
Lagres ikke.
Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.
Data lagret i FMT-filen
Formatering
Funksjon i Excel
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
2003
Kolonnebredder
Opprinnelige kolonnebredder og radhøyder lagres.
og radhøyder
Skrifter, skriftstørrelser og skriftfarger lagres. Formatene fet,
Celler som
kursiv og understreking lagres. Understreking av tall i
inneholder tekst regnskapsformat konverteres til vanlig understreking. Hevet
med forskjellige skrift, senket skrift og gjennomstreking lagres ikke. I celler
tekstformater
som inneholder forskjellige tekstformater, får all tekst i
cellen samme format som det første tegnet i cellen.

TrueType-skrift konverteres til den nærmeste, tilgjengelige
Celler som
skriverskriften. Skriftfarge konverteres til den nærmeste,
inneholder
tilgjengelige fargen som støttes av Lotus 1-2-3.
TrueType-skrifter
Skriftstørrelsen lagres.
Tekst formatert
med alternativet
Tilpass størrelse i
kategorien
Teksten får den opprinnelige punktstørrelsen (før alternativet
Justering
Tilpass størrelse ble valgt).
(Format-menyen,
Cellerkommandoen)
Rotert tekst og
Rotert tekst og tekst med loddrett retning endres til vannrett
tekst med loddrett
retning.
retning
Innrykk innenfor Innrykk innenfor celler fjernes, og innholdet av cellene
cellene
venstrejusteres.
Sammenslåtte celler deles opp i den opprinnelige
Sammenslåtte
konfigurasjonen. Dataene plasseres i cellen øverst til
celler
venstre.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Arkbakgrunn
Lagres ikke.
Kantlinjer konverteres til den kantlinjestilen som ligger
nærmest. Prikkede kantlinjer konverteres for eksempel til
enkeltlinjer. Fargelagte kantlinjer konverteres til svart.
Kantlinjestiler
Fyllfarger og -mønstre konverteres til den nærmeste,
tilgjengelige fargen og det nærmeste, tilgjengelige mønsteret
som støttes av Lotus 1-2-3. Noen farger og mønstre kan bli
konvertert til svart.
Bortsett fra diagonale kantlinjer, lagres alle
Nye rammestiler
kantlinjeformatene. Stiplede kantlinjestiler lagres ikke.
Justert
understreking av Understrekingen er ikke nødvendigvis justert.
flere skrifter
Midtstilling, høyrejustering og venstrejustering lagres.
Tekstjustering
Toppjustering, midtstilling og loddrett bunnjustering lagres.

Fyllfarger og
mønstre
Eurosymbol

Konvertert til nærmeste tilgjengelig farge og mønster som
støttes av Lotus 1-2-3.
Lagres ikke.
Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel,
settes i parenteser.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre
i cellen, konverteres til vanlig valutaformat.
Spesialformater for personnumre, telefonnumre og
postnumre lagres ikke.

Tallformatering

Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i
standardformatet.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at
datoen vises som et tall.

Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres i regnearket hvis du lagrer arbeidsboken i WK1eller FMT-format.
Funksjon i Excel 2003
Tredimensjonale indikatorer
(sylinder, pyramide og kjegle)
Trendlinjer og feilfelt
Rotert tekst på aksene og
dataetiketter
Datatabeller i diagramark

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres som tekst med vannrett retning (0
[null] grader).
Lagres ikke.

Gradert fyll, mønstre og
skyggelegging i diagramelementer
Fargelegging av
overflatediagrammer
Skygger på serier og punkt

Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres ikke.

Lotus 1-2-3 utgave 2.x (WK1, ALL)
Hvis du lagrer en Excel 2003-arbeidsbok i filformatet WK1,ALL (1-2-3) i Lotus
1-2-3, lagres formateringen i en egen ALL-fil. ALL-filen brukes av tillegget 1-23 Classic i Lotus 1-2-3 til å formatere regneark. Hvis du åpner WK1-filen på nytt
i Microsoft Excel, brukes automatisk formateringen i den tilknyttede ALL-filen.
Data lagret i WK1-filen
Disse funksjonene fra Microsoft Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og
deretter lagrer en Microsoft Excel-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 2.x.
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
Antall regneark

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Avhengig av hvor mye minne du har til
rådighet. Arknavn konverteres til
standardnavnene A, B, C og så videre i Lotus
1-2-3.
Radene etter rad nummer 8 192 slettes.
Tegnene etter tegn nummer 240 slettes.

65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en
Lagres ikke.
arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer
Lagres ikke.
Innstillinger angitt i
dialogboksen Utskriftsformat
Lagres ikke.
(Fil-menyen) og manuelle
sideskift

Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang

Funksjon i Excel
2003
Formler som
inneholder
tredimensjonale
referanser
Pivottabell- og diagramrapporter
Referanser

Formler
Funksjoner som er
tilgjengelige i
Microsoft Excel 97 og
Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og
unionsoperator
(komma)
Scenarier

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format

Tredimensjonale referanser og eksterne referanser til
andre arbeidsbøker og ark i formler lagres.
Pivottabell- og -diagramrapporter lagres i det
diagramformatet i Lotus 1-2-3 som ligner mest og er
tilgjengelig.
Referanser til radene etter rad 8 192 brytes til
begynnelsen av regnearket. Referansen A8193 blir for
eksempel referansen A1 i den konverterte WK3-filen.
Hvis en formel inneholder en funksjon som ikke støttes
av Lotus 1-2-3 versjon 2.x, beregnes funksjonen i
Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes
med resultatverdien.
Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
eksempel blir GJENNOMSNITTA konvertert til
@GJSN.

Lagres ikke.

Lagres ikke.

OLE-objekter og grafikk
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
Merknader

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Lagres ikke.

Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.
Data lagret i ALL-filen
Formatering
Funksjon i
I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Excel 2003
Kolonnebredder
Opprinnelige kolonnebredder og radhøyder lagres.
og radhøyder
Skrifttyper konverteres i henhold til
skrifterstatningsinnstillingene i systemet. Skriftfarge
Celler som
konverteres til den nærmeste, tilgjengelige fargen som støttes
inneholder tekst av Lotus 1-2-3. Skriftstørrelser konverteres også. Formatene
med
fet, kursiv og understreking lagres. Understreking av tall i
forskjellige
regnskapsformat konverteres til vanlig understreking. Hevet
tekstformater skrift, senket skrift og gjennomstreking lagres ikke. I celler
som inneholder forskjellige tekstformater får all tekst i cellen
samme format som det første tegnet i cellen.
Celler som
TrueType-skrift konverteres til den nærmeste, tilgjengelige
inneholder
skriverskriften. Skriftfarge konverteres til den nærmeste,
TrueTypetilgjengelige fargen som støttes av Lotus 1-2-3. Skriftstørrelsen
skrifter
lagres.
Tekst formatert
med alternativet
Tilpass
størrelse i
kategorien
Teksten får den opprinnelige punktstørrelsen (før alternativet
Justering
Tilpass størrelse ble valgt).

(Formatmenyen,
Cellerkommandoen)
Rotert tekst og
Rotert tekst og tekst med loddrett retning endres til vannrett
tekst med
retning.
loddrett retning
Innrykk
Innrykk innenfor celler fjernes, og innholdet av cellene
innenfor cellene venstrejusteres.
Sammenslåtte Sammenslåtte celler deles opp i den opprinnelige
celler
konfigurasjonen. Dataene plasseres i cellen øverst til venstre.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Arkbakgrunn Lagres ikke.
Kantlinjer konverteres til den kantlinjestilen som ligger
nærmest. Prikkede kantlinjer konverteres for eksempel til
enkeltlinjer. Fargelagte kantlinjer konverteres til svart.
Kantlinjestiler Fyllfarger og -mønstre konverteres til den nærmeste,
tilgjengelige fargen og det nærmeste, tilgjengelige mønsteret
som støttes av Lotus 1-2-3. Noen farger og mønstre kan bli
konvertert til svart.
Nye
Bortsett fra diagonale kantlinjer, lagres alle kantlinjeformatene.
rammestiler
Stiplede kantlinjestiler lagres ikke.
Justert
understreking Understrekingen er ikke nødvendigvis justert.
av flere skrifter
Midtstilling, høyrejustering og venstrejustering lagres.
Tekstjustering
Toppjustering, midtstilling og loddrett bunnjustering lagres.
Fyllfarger og Konvertert til nærmeste tilgjengelig farge og mønster som
mønstre
støttes av Lotus 1-2-3.
Eurosymbol
Lagres ikke.
Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel, settes i
parenteser.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre i
cellen, konverteres til vanlig valutaformat.

Spesialformater for personnumre, telefonnumre og postnumre
lagres ikke.
Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
Tallformatering 9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i standardformatet.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at datoen
vises som et tall.

Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres i et separat regneark hvis du lagrer arbeidsboken i
WK1- eller ALL-format.
Funksjon i Excel 2003
Tredimensjonale indikatorer
(sylinder, pyramide og kjegle)
Trendlinjer og feilfelt
Rotert tekst på aksene og
dataetiketter
Datatabeller i diagramark
Gradert fyll, mønstre og
skyggelegging i diagramelementer
Fargelegging av
overflatediagrammer
Skygger på serier og punkt

I Lotus 1-2-3 versjon 2-format
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres som tekst med vannrett retning (0
[null] grader).
Lagres ikke.
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres som den nærmest tilgjengelige
heldekkende fargen og mønsteret.
Lagres ikke.

Lotus 1-2-3 versjon 1.x (WKS)
I formatet for Lotus 1-2-3 versjon 1.x (WKS) lagres bare tekst, verdier og

formler i det aktive regnearket.
Disse funksjonene fra Excel 2003 beholdes ikke når du åpner og deretter lagrer
en Excel 2003-arbeidsbok i Lotus 1-2-3 versjon 1.x.
Egenskaper og innstillinger i arbeidsbøker
Funksjon i Excel 2003
Antall regneark
65 536 rader per regneark
32 767 tegn per celle
Egendefinerte visninger for en arbeidsbok
Tilknyttede verktøylinjer
Innstillinger angitt i dialogboksen Utskriftsformat
(Fil-menyen) og manuelle sideskift

I Lotus 1-2-3 versjon
1-format
Lagrer det aktive
regnearket.
Radene etter rad
nummer 2.048 slettes.
Tegnene etter tegn
nummer 240 slettes.
Lagres ikke.
Lagres ikke.
Lagres ikke.

Formatering
Funksjon i
I Lotus 1-2-3 versjon 1-format
Excel 2003
Kolonnebredder Lagres.
Celle- og
Lagres ikke.
tekstformater
Skrifter
Konverteres til Courier 10 punkt.
Betinget
Lagres ikke, og celler omformateres med normalstilen.
formatering
Eurosymbol
Lagres ikke.
Negative tall representert som -1234 i Microsoft Excel, settes i
parenteser. Negative tall som vises med rød skrift, erstattes
med standard skriftfarge.
Regnskapsformatet, der valutasymbolene justeres til venstre i
cellen, konverteres til vanlig valutaformat.

Spesialformater for personnumre, telefonnumre og postnumre
lagres ikke.
Kombinerte dato- og klokkeslettformater (for eksempel
Tallformatering 9/12/2000 14:45) lagres i formater med bare datoer.
Formater for brøkdeler av sekunder lagres i standardformatet.
Brøkformater (for eksempel 13/64) konverteres til
desimalbrøker.
Datoer representert ved den første bokstaven i måneden (for
eksempel "J" for januar), lagres i standardformat slik at datoen
vises som et tall.
Visning av
støttelinjer

Deaktiveres.

Diagramfunksjoner
Innebygde diagrammer lagres ikke i regnearket hvis du lagrer arbeidsboken i
WKS-format.
Funksjoner for analyse, pivottabell og datatilgang
Funksjon i Excel
2003

I Lotus 1-2-3 versjon 1-format

Formler som inneholder tredimensjonale referanser eller
andre referanser til celleområder som ikke ligger ved siden
av hverandre, kan ikke lagres i dette Lotus 1-2-3-formatet.
Formler som inneholder referanser til en annen arbeidsbok,
konverteres til resultatverdiene.
Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport,
Pivottabellrapporter
lagres. Alle andre pivottabelldata går tapt.
Referanser til rader etter rad nummer 2 048 brytes til
Referanser
begynnelsen av regnearket. Referansen A2049 blir for
eksempel A1 i den konverterte WKS-filen.
De fleste formler lagres. Hvis en formel inneholder en
funksjon som ikke støttes av Lotus 1-2-3 versjon 1.x,
Formler som
inneholder
tredimensjonale
referanser

Formler

beregnes funksjonen i Microsoft Excel før filen lagres og
formelen erstattes med resultatverdien. A-funksjonene som
er tilgjengelige i Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 og
Excel 2003, konverteres for eksempel til resultatverdiene.

Funksjoner som er
tilgjengelige i
Konvertert til tilsvarende Lotus 1-2-3-funksjoner, for
Microsoft Excel 97 eksempel blir GJENOMSNITTA konvertert til @GJSN.
og Excel 2003
Microsoft Excelsnittoperator
(mellomrom) og
Lagres ikke.
unionsoperator
(komma)
Scenarier
Lagres ikke.
Definerte navn på
Lagres.
områder
OLE-objekter og grafikk
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 1-format
Importert grafikk og tegnede objekter Lagres ikke.
Innebygde objekter
Lagres ikke.
Arbeidsgruppe- og Internett-funksjoner
Funksjon i Excel 2003
I Lotus 1-2-3 versjon 1-format
Merknader
Lagres ikke.
Hyperkoblinger
Lagres ikke.
Datavalideringsregler angitt for celler Lagres ikke.
Programmeringsfunksjoner
Funksjon i Excel 2003 I Lotus 1-2-3 versjon 1-format
Visual Basic-makroer Visual Basic-koden lagres ikke.
ActiveX-kontroller
Lagres ikke.
Skjemakontroller
Lagres ikke.

Tekstfilformater

Formatert tekst (mellomromdelt)
I formatet Formatert tekst (PRN) lagres bare tekst og verdier som de vises i
cellene i det aktive regnearket.
Alle rader lagres. Hvis en rad med celler inneholder mer enn 240 tegn, blir
tegnene etter rad nummer 240 brutt til en ny linje på slutten av den konverterte
filen. Hvis for eksempel alle radene fra 1 til 10 inneholder mer enn 240 tegn, blir
resten av teksten i rad 1 flyttet til rad 11, resten av teksten i rad 2 flyttes til rad 12
og så videre.
Kolonner med data skilles med komma og hver rad med data ender i et linjeskift.
Hvis cellene viser formler i stedet for formelverdier, konverteres formlene som
tekst. All formatering, grafikk, objekter og annet innhold i regnearket går tapt.
Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.
Før du lagrer et regneark i dette formatet, må du passe på at alle dataene du vil
konvertere er synlige og at det er tilstrekkelig plass mellom kolonnene. Ellers
kan data gå tapt eller ikke bli skikkelig atskilt i den konverterte filen. Det kan
være du må justere kolonnebredden i regnearket.
Tekstformat (tabulatordelt)
I filformatet Tekst (TXT) lagres bare tekst og verdier som de vises i cellene i det
aktive regnearket. Alle rader og alle tegn i hver celle lagres. Kolonner med data
skilles med tabulator og hver rad med data slutter med et linjeskift. Hvis en celle
inneholder et komma, blir celleinnholdet satt i doble anførselstegn. All
formatering, grafikk, objekter og annet innhold i regnearket går tapt.
Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.
Hvis cellene viser formler i stedet for formelverdier, lagres formlene som tekst.
Hvis du vil beholde formlene når du åpner filen på nytt i Microsoft Excel, velger
du alternativet Data med skilletegn i tekstimportveiviseren og velger
tabulatortegn som skilletegn.
Obs! Hvis arbeidsboken inneholder spesielle skrifttegn slik som
opphavsrettssymbolet (©), og du kommer til å bruke den konverterte tekstfilen
på en datamaskin med et annet operativsystem, lagrer du arbeidsboken i det
tekstfilformatet som passer for dette systemet. Hvis du for eksempel bruker

Windows og vil bruke tekstfilen på en Macintosh-maskin, lagrer du filen i Tekst
(Macintosh)-format. Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin og vil bruke
tekstfilen i et system som kjører Windows eller Windows NT, lagrer du filen i
Tekst (Windows)-format.
Tekst (Unicode)
Tekstformatet (TXT) lagrer all tekst og alle verdier slik de vises i celler i det
aktive regnearket.
Hvis du imidlertid åpner en fil i tekstformat (Unicode) ved hjelp av et program
som ikke leser Unicode, for eksempel Notisblokk i Microsoft Windows 95 eller
et Microsoft MS-DOS-basert program, går dataene tapt.
Obs! Notisblokk i Microsoft Windows NT leser filer i tekstformat (Unicode).
SDV-format (semikolondelt)
I filformatet SDV (CSV) lagres bare teksten og verdiene som de vises i cellene i
det aktive regnearket. Alle rader og alle tegn i hver celle lagres. Kolonner med
data skilles med semikolon og hver rad med data slutter i et linjeskift. Hvis en
celle inneholder et semikolon, blir celleinnholdet satt i doble anførselstegn.
Hvis cellene viser formler i stedet for formelverdier, konverteres formlene som
tekst. All formatering, grafikk, objekter og annet innhold i regnearket går tapt.
Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.
Obs! Hvis arbeidsboken inneholder spesielle skrifttegn slik som
opphavsrettssymbolet (©), og du kommer til å bruke den konverterte tekstfilen
på en datamaskin med et annet operativsystem, lagrer du arbeidsboken i det
tekstfilformatet som passer for dette systemet. Hvis du for eksempel bruker
Windows og vil bruke tekstfilen på en Macintosh-maskin, lagrer du filen i SDV
(Macintosh)-format. Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin og vil bruke
tekstfilen i et system som kjører Windows eller Windows NT, lagrer du filen i
SDV (Windows)-format.
DIF (Data Interchange Format)
I formatet DIF (DIF) lagres bare tekst, verdier og formler i det aktive regnearket.

Alle rader og alle tegn i cellene lagres.
Hvis regnearkalternativene er satt til å vise formelresultater i cellene, lagres
bare formelresultatene i den konverterte filen. Hvis du vil lagre formlene,
må du vise formlene i regnearket før du lagrer filen. Hvis du vil vise
formlene, merker du av for alternativet Formler under kategorien Vis i
dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen).
Kolonnebredder og de fleste tallformater lagres, men alle andre formater
går tapt.
Innstillinger angitt i dialogboksen Utskriftsformat (Fil-menyen) og
manuelle sideskift går tapt.
Cellemerknader, grafikk, innebygde diagrammer, objekter,
skjemakontroller, hyperkoblinger, datavalideringsinnstillinger, betinget
formatering og andre regnearkfunksjoner går tapt.
Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport, lagres. Alle
andre pivottabelldata går tapt.
Visual Basic-koder går tapt.
Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.
SYLK (Symbolic Link)
I formatet SYLK (SLK) lagres bare verdier og formler i det aktive regnearket, i
tillegg til begrenset celleformatering.
Alle rader og opptil 255 tegn per celle lagres.
Hvis en Microsoft Excel-funksjon ikke støttes i SYLK-formatet, beregnes
funksjonen i Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes med
resultatverdien.
De fleste tekstformater lagres. Konvertert tekst får samme format som det
første tegnet i cellen. Rotert tekst, sammenslåtte celler, og vannrett og
loddrett tekstjustering går tapt. Skriftfargen kan bli konvertert til en annen
farge hvis du åpner det konverterte SYLK-arket på nytt i Microsoft Excel.
Kantlinjer konverteres til kantlinjer med én enkelt linje. Cellebakgrunnen
konverteres til en prikket, grå farge.
Innstillinger angitt i dialogboksen Utskriftsformat (Fil-menyen) og
manuelle sideskift går tapt.
Cellemerknader lagres. Du kan vise merknadene hvis du åpner SYLK-filen
på nytt i Microsoft Excel.
Grafikk, innebygde diagrammer, objekter, skjemakontroller,
hyperkoblinger, datavalideringsinnstillinger, betinget formatering og andre

regnearkfunksjoner går tapt.
Visual Basic-koder går tapt.
Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport, lagres. Alle
andre pivottabelldata går tapt.
Hvis du konverterer filen for bruk i Microsoft Excel for Macintosh versjon
1.5 eller tidligere versjoner, fjerner du merket ved alternativet 1904
datosystem under kategorien Beregning i dialogboksen Alternativer
(Verktøy-menyen) og kontrollerer at alle verdiene er synlige før du lagrer
filen.
Obs! Du kan bruke SYLK-formatet (Symbolic Link) til å lagre arbeidsbøker for
bruk i Microsoft Multiplan. Excel 2003 inneholder ikke
konverteringsprogrammer for filformat for konvertering av arbeidsbokfiler
direkte til Multiplan-formatet.

Andre regneark- og databaseprogrammer
Quattro Pro for DOS (WQ1)
I filformatet WQ1 (Quattro Pro for DOS) lagres bare tekst, verdier og formler i
det aktive regnearket.
Bare radene fra 1 til 8 192 lagres. Opptil 240 tegn per celle lagres.
Hvis en Microsoft Excel-funksjon ikke støttes i WQ1-format, beregnes
funksjonen i Microsoft Excel før filen lagres og formelen erstattes med
resultatverdien.
Tekst konverteres til Courier 12 punkt. Alle andre tekstformater, for
eksempel fet og kursiv, går tapt.
Kolonnebredden lagres, men sammenslåtte celler, rotert tekst og andre
celleformater går tapt.
De fleste tallformater lagres.
Kantlinjer konverteres til den kantlinjestilen som ligner mest i Quattro Pro.
Cellebakgrunn og fargelagte kantlinjer støttes ikke.
Innstillinger angitt i dialogboksen Utskriftsformat (Fil-menyen) og
manuelle sideskift går tapt.
Cellemerknader, grafikk, innebygde diagrammer, objekter,
skjemakontroller, hyperkoblinger, datavalideringsinnstillinger, betinget
formatering og andre regnearkfunksjoner går tapt.
Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport, lagres. Alle

andre pivottabelldata går tapt.
Visual Basic for Applications-koder går tapt.
Eurosymbolet går tapt.
Quattro Pro-diagrammer I Quattro Pro for Windows lagres diagrammer på
en annen måte enn i Microsoft Excel, og når du importerer en Quattro Pro for
Windows-fil til Microsoft Excel, eksporteres derfor ikke diagrammet.
Quattro Pro Scenariobehandling
Microsoft Excel Scenariobehandling er
ikke helt tilsvarende scenariobehandling i Quattro Pro for Windows. Derfor blir
bare data som ble vist sist scenariofilen ble lagret i Quattro Pro, importert til
Microsoft Excel.
Koblinger til eksterne data Hyperkoblinger til eksterne databasetabeller
eller til Data Modeling Desktop importeres ikke, fordi de ikke er kompatible
med ODBC, Microsoft Query eller pivottabellrapporter i Microsoft Excel.
OLE-objekter Innebygde OLE-objekter fra en Quattro Pro for Windows-fil
importeres ikke til Microsoft Excel.
Graderte fyll

Med gradert fyll formateres objektet med primærfargen i fyllet.

Makroer Du kan ikke kjøre Quattro Pro-makroer i Excel 2003, Excel 2002
og Excel 2000, men du kan eventuelt skrive om makroer i Visual Basic for
Applications. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver Microsoft
Excel-makrokode, se Hjelp for Visual Basic.
dBASE-filformater (DBF 2, DBF 3, DBF 4)
I dBASE-filformatene DBF 2 (dBASE II), DBF 3 (dBASE III) og DBF 4
(dBASE IV) lagres bare tekst og verdier slik de vises i cellene i det aktive
regnearket. All celleformatering, alle innstillinger for sideoppsett, all grafikk,
alle objekter og alle andre funksjoner i Microsoft Excel går tapt. Data som vises
i gjeldende visning av en pivottabellrapport lagres, men alle andre
pivottabelldata går tapt.
Alle rader lagres. I tillegg lagres følgende kolonner:
Format
Kolonner
DBF 2 (dBASE II) 32

DBF 3 (dBASE III) 128
DBF 4 (dBASE IV) 255
Hvis et celleområde har navnet "Database", blir bare celleområdet
konvertert. Hvis du har lagt inn nye poster etter at du har gitt navn til
databaseområdet, må du omdefinere området for å ta med de nye postene
før du lagrer filen i dBASE-format. Hvis et databaseområde ikke er
definert, og en enkelt celle i området merkes, konverteres enkeltcellen. Hvis
et celleområde merkes, vil cellene i gjeldende område konverteres og
lagres. Alle tomme celler, eller celler som inneholder tall i første rad av det
merkede området, konverteres til N1, N2 osv.
Tekstverdier i den første raden i området brukes som dBASE-feltnavn og er
begrenset til 10 tegn. Påfølgende tegn avkortes. Hvis den første raden bare
inneholder tall, blir feltnavn (N1, N2 og så videre) automatisk satt inn i den
konverterte filen.
Datatyper med verdier i første rad som inneholder data i det konverterte
området, avgjør datatypene for hvert felt (kolonne) med data. Hvis den
første raden med data inneholder en tom verdi for et felt, blir feltet
konvertert som et tekstfelt, selv om de etterfølgende radene inneholder tall i
dette feltet. Tallene konverteres som tekst.
Bare data som er synlige i regnearkcellene, lagres. Utvid kolonnebreddene i
Microsoft Excel og kontroller at alle dataene er synlige før du lagrer arket i
dBASE-format.
Hvis celler inneholder desimalbrøker, men er formatert i standard tallformat
i Microsoft Excel, blir verdiene avrundet til det nærmeste heltall. Hvis du
vil beholde tallene til høyre for desimaltegnet, formaterer du cellene i
tallformat og angir antallet desimaler du vil lagre.
Hvis celler i det konverterte området inneholder formler, lagres bare
resultatverdiene for formlene, selv om det ved hjelp av
visningsalternativene er angitt at regnearkcellene skal vise formler i stedet
for verdier. Hvis du vil kontrollere at formelverdiene er riktig konvertert,
velger du Alternativer på Verktøy-menyen, velger kategorien Vis og
fjerner merket for Formler. Deretter må du kontrollere at alle verdier er
synlige før du lagrer filen. Hvis du vil lagre en formel som tekst, setter du
inn en apostrof (') foran formelen.
Eurosymbolet går tapt.

Objekter på utklippstavlen

Utklippstavleformater
Format

Bilde

Microsoft
Excelfilformater
Innebygde
objekter
Koblet objekt
HTML
(HyperText
Markup
Language)

Identifikator i utklippstavlen
Bilde (Utvidet Windows-metafil, EMF)
Obs! Hvis du kopierer et Windows-metafil (WMF)-bilde fra et
annet program, limer Microsoft Excel inn bildet som et utvidet
metafilformat (EMF)-bilde.
Binærfilformater for Microsoft Excel 3.0, 4.0, 5.0/95, Microsoft
Excel 97-2000, Microsoft Excel-arbeidsbok (BIFF, BIFF3,
BIFF4, BIFF5 og BIFF8)
Microsoft Excel-objekter, objekter fra registrerte programmer
som støtter OLE 2.0 (Eierkobling) og Bilde eller andre
presentasjonsformater
Eierkobling, Objektkobling, Kobling, Bilde eller et annet
format
.htm
Obs! Når du kopierer tekst fra et annet program, limes teksten
inn som HTML-format, uansett formatet på den opprinnelige
teksten.

Vis alt

Tasteekvivalenter for Lotus 1-2-3
Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du SKIFT+TAB for å velge Vis alt.
Trykk ENTER, og trykk deretter CTRL+P.
Tilsvarende funksjonstaster
Lotus 1-2-3
Microsoft Excel
F1 (Hjelp)
F1
F2 (Rediger)
F2
F3 (Navn)
F3
F4
F4
(Absolutt/relativ)
F5 (Gå til)
F5
F6 (Neste vindu) CTRL+F6
Bruk kommandoen Autofilter (Data-menyen) til å finne rader
på et område eller i en liste:
F7 (Spørring)

F8 (Datatabell)

F9 (Beregn)
F10 (Diagram)

Trykk ALT, D, F, F hvis du vil filtrere området eller listen.
Bruk piltastene til å merke cellen som inneholder
kolonneetiketten, trykk deretter ALT+PIL NED for å velge en
verdi i Autofilter-listen, og trykk Enter.
Tabeller omregnes automatisk hvis du merker av for
Automatisk unntatt tabeller i kategorien Beregning (på
Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer). Hvis dette
alternativet er angitt, kan du beregne datatabeller på nytt ved å
trykke F9.
F9
F11 eller ALT+F1

Tilsvarende navigasjonstaster
Lotus 1-2-3

Microsoft Excel

Opp, Ned
PIL OPP, PIL NED
Venstre, Høyre PIL VENSTRE, PIL HØYRE
End, Opp
CTRL+PIL OPP eller END+PIL OPP
End, Ned
CTRL+PIL NED eller END+PIL NED
End, Venstre CTRL+PIL VENSTRE eller END+PIL VENSTRE
End, Høyre
CTRL+PIL HØYRE eller END+PIL HØYRE
Home
CTRL+HOME
Tab
CTRL+PGDN
Skift+Tab
CTRL+PGUP
PgUp, PgDn PGUP eller PGDN
Alternative navigasjonstaster
Disse navigasjonstastene kan brukes til overgangen mellom Lotus 1-2-3 og
Microsoft Excel. Hvis du vil velge de alternative navigasjonstastene, trykker du
ALT+E og deretter A (Alternativer på Verktøy-menyen), trykker CTRL+TAB
for å velge kategorien Overgang, og trykker deretter ALT+N for å merke av for
Alternative navigasjonstaster.
Trykk
SKIFT+TAB eller CTRL+PIL
VENSTRE
TAB eller CTRL+PIL HØYRE
CTRL+PGDN
CTRL+PGUP
HOME

Hvis du vil flytte
Et skjermbilde til venstre
Et skjermbilde til høyre
Til det neste arket i en arbeidsbok
Til det forrige arket i en arbeidsbok
Til den første cellen i arket (cellen øverst i
venstre hjørne)

Bruk følgende prefikstegn hvis du vil tilordne justeringsformater når du skriver
inn data i celler.
Trykk
Hvis du vil
' (apostrof)
Venstrejustere data i cellen
" (anførselstegn)
Høyrejustere data i cellen
^ (cirkumflekstegn) Midtstille data i cellen

\ (omvendt skråstrek) Gjenta tegn slik at cellen fylles

Vis alt

Flytte i et regneark ved hjelp av
Lotus 1-2-3-taster
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og velg kategorien Overgang.
2. Merk av for Alternative navigasjonstaster.
Hvis du vil gå tilbake til Microsoft Excel-tastetrykk, fjerner du merket for
Alternative navigasjonstaster.
Tips!
Hvis du raskt vil flytte over et område med celler som ikke er tomme, trykker du
END og deretter piltasten for den retningen du vil flytte.

Vis alt

Konvertere regneark mellom
Microsoft Excel og Lotus 1-2-3
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Konvertere filer
Lagre i Microsoft Excel-filformat I Microsoft Excel lagres filformatet for
alle filer du åpner. Når du lagrer en fil, brukes det samme formatet filen hadde da
du åpnet den. Hvis du for eksempel åpner en Lotus 1-2-3-fil med filtypen WK3,
lagres filen som en Lotus 1-2-3-fil med filtypen WK3. Hvis du endrer filen i
Microsoft Excel, bør du lagre filen i et Microsoft Excel-filformat for å være
sikker på at alle endringene lagres. Hvis du vil gjøre dette, må du bruke
kommandoen Lagre som og velge Microsoft Excel-arbeidsbok i boksen
Filtype.
Endre filtype Når du lagrer en arbeidsbok som en annen filtype ved å endre
filformatet i boksen Filtype, behøver du ikke endre filnavnet fordi det lagres en
kopi av arbeidsboken med en annen filtype i Microsoft Excel. En fil som er
opprettet i Lotus 1-2-3 versjon 4.0, har for eksempel filtypen WK4. I
arbeidsbokformatet i Microsoft Excel brukes filtypen XLS.
Hvis du vil endre filtype, er det ikke nok å skrive inn en ny filtype i boksen
Filnavn, eller gi nytt navn til filen med en ny filtype i mappevinduet. Du må
også endre til ønsket filtype i boksen Filtype.
Bruke formatering fra tilknyttede Lotus 1-2-3-filer Når du åpner en Lotus
1-2-3-arbeidsbok eller et regneark i Microsoft Excel, brukes formateringen i den
tilknyttede FMT-, FM3- eller ALL-filen. Pass på at den tilknyttede FMT-, FM3eller ALL-filen ligger i samme mappe som WK?-filen. Hvis du lagrer en Lotus
1-2-3-fil i Microsoft Excel-format, blir regnearkdataene og formateringen lagret
i én enkelt arbeidsbokfil.
Konvertere formler

Bruke reglene i Lotus 1-2-3 til å beregne formler Når du åpner et Lotus 12-3-regneark i Microsoft Excel, blir det automatisk merket av for Alternativ
formelevaluering for dette arket slik at formlene skal bli beregnet i henhold til
reglene i Lotus 1-2-3.
Hvis du lagrer et Lotus 1-2-3-regneark som et Microsoft Excel-regneark, forblir
Alternativ formelevaluering merket, og formlene blir beregnet i henhold til
reglene i Lotus 1-2-3 helt til du fjerner merket.
Slik brukes celler i formler Når du har konvertert en Lotus 1-2-3-fil til en
Microsoft Excel-arbeidsbok, kan du undersøke forholdet mellom celler og
formler i regnearket ved hjelp av revisjonskommandoene for regneark.
Noen formler konverteres kanskje ikke Hvis en formel ikke kan
konverteres til Microsoft Excel, viser regnearket den siste verdien som ble
beregnet for formelen i Lotus 1-2-3.
Konvertere makroer
Det er ikke mulig å kjøre Lotus 1-2-3-makroer i Microsoft Excel 2000 og senere
versjoner. Du kan skrive om makroene du vil bruke, i Visual Basic for
Applications. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver Microsoft
Excel-makrokode, se Hjelp for Visual Basic.

Vis alt

Åpne og lagre filer fra andre
programmer
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Du kan åpne filer som er laget i andre programmer, for eksempel Lotus 1-2-3
eller Quattro Pro, i Microsoft Excel på samme måte som du åpner Excel-filer.
Du kan deretter lagre filen i originalformatet eller som en Excel-arbeidsbok ved
hjelp av de vanlige lagringskommandoene i Excel. Det kan hende at filer som er
lagret som Excel-arbeidsbøker, ikke inneholder all opprinnelig formatering, og
det kan være at funksjoner og formatering i en Excel-arbeidsbok ikke er
tilgjengelig i andre programmer.
Endre standardfilformatet for å lagre arbeidsbøker
Hvis andre du arbeider sammen med, bruker tidligere versjoner av Excel eller
andre regnearkprogrammer, kan du endre standard filformat som brukes i Excel
2002 eller senere ved lagring av arbeidsbøker.
Lotus 1-2-3- og Quattro Pro-versjoner som støttes
I Excel kan du åpne filer fra Lotus 1-2-3 opp til versjon 4.0 (*.wk?) og Quattro
Pro for Windows versjoner 5.0 og 7.0 direkte ved å bruke
konverteringsfunksjonen Quattro Pro. Hvis du vil åpne en fil fra en senere
Quattro Pro-versjon i Excel, må du enten lagre filen i et tidligere Quattro Proformat eller lagre filen i et annet format, for eksempel Lotus 1-2-3 (*.wk?). Selv
om du kan åpne filer laget i Quattro Pro for MS-DOS og Quattro Pro for
Windows, finnes det visse begrensninger for åpning av regnearkene.
Hvis du ikke installerte konverteringsprogrammet for Quattro Pro-filer da du
installerte Excel, må du installere det før du kan åpne filer i dette formatet. Du
kan ikke bruke konverteringsprogrammet for Quattro Pro til å lagre filer. Du må
installere konverteringsprogrammene for Quattro Pro fra webområdet for
Microsoft Office.

Passordbeskyttede filer
I Excel 2000 og senere versjoner kan du åpne passordbeskyttede WKS- WK1filer som er beskyttet på regnearknivå. Du kan ikke åpne filer av typen WK3
eller WK4 som er beskyttet med et passord på filnivå. I Excel 2000 og senere
versjoner kan du ikke åpne Quattro Pro-filer som er passordbeskyttet. Før du
åpner filen i Excel, bør du undersøke at du har fjernet alle passord fra filen.
Åpne en tekstfil i Microsoft Excel
Hvis dataene du vil bruke i Excel, ligger i en tekstfil med dataene atskilt med
tabulatortegn, komma, mellomrom eller lignende tegn, kan du bare åpne filen i
Excel. I Excel brukes Tekstimportveiviseren til å tolke teksten i henhold til
instruksjonene, og dataene deles inn i rader og kolonner i et regneark. Du kan
også kopiere tekst med skilletegn fra et tekstbehandlingsdokument eller annet
dokument inn i en arbeidsbok og deretter dele teksten inn i kolonner.
Kopiere tekst fra et annet program til Excel
Hvis du bare vil bruke noe av teksten fra en tekstfil, kan du kopiere disse dataene
inn i Excel og deretter dele den kopierte teksten inn i kolonner.
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Lage en formel for å beregne data i et
Lotus 1-2-3-regneark
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
1. Åpne Lotus 1-2-3-regnearket som inneholder kildedataene.
Hvordan?
1. Velg Fil i Microsoft Office-programmet, og velg deretter Åpne.
2. Velg stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder filen
du vil åpne, i listen Søk i.
3. Finn og åpne mappen som filen ligger i, i mappelisten.
Hvis du ikke finner filen, kan du søke etter den.
Hvordan?
1. Velg Åpne .
2. Velg Verktøy i dialogboksen Åpne, og velg deretter Søk.
3. Gjør ett av følgende:
Søk etter en fil som inneholder bestemt tekst
Du kan finne en fil som inneholder tekst i tittelen, innholdet eller
egenskapene.
1. Skriv inn teksten du vil søke etter i Microsoft Office-filer,
websider og Microsoft Outlook-elementer, i boksen
Søketekst i kategorien Grunnleggende.
Tips!
Du kan bruke jokertegn i boksen Søketekst. Skriv inn et
spørsmålstegn (?) som svarer til et hvilket som helst

enkelttegn, eller skriv inn en stjerne (*) som svarer til et
hvilket som helst antall tegn. S?m finner for eksempel "som"
og "søm" og s*t finner "sot" og "start".
2. Velg en eller flere stasjoner, mapper, webområder eller
Outlook-postbokser i boksen Søk i hvis du vil begrense hvor
du søker. Velg Overalt hvis du vil søke overalt. Hvis du vil
angi en enkel plassering, skriver du den direkte inn i boksen
Søk i.
3. Velg elementtypene du vil finne, i boksen Resultater skal
være hvis du vil begrense typen søkeresultater. Velg Hva
som helst hvis du vil søke etter alle typer filer, websider og
Outlook-elementer.
4. Velg Søk.
Tips!
Klikk kommandoknappen etter elementet og velg deretter
Egenskaper for å vise alle egenskapene til elementet du har
funnet.
Søke etter en fil basert på én eller flere egenskaper
1. Skriv inn ett eller flere søkevilkår i kategorien Avansert.
Hvordan?
1. Velg en egenskap fra listen eller skriv inn et
egenskapsnavn i boksen Egenskap. Boksen Egenskap
viser tilgjengelige egenskaper i dokumentet som er
åpent.
Tips!
Du kan bruke jokertegn i boksen Egenskap. Skriv inn
et spørsmålstegn (?) som svarer til et hvilket som helst
enkelttegn, eller skriv inn en stjerne (*) som svarer til et
hvilket som helst antall tegn. S?m finner for eksempel
"som" og "søm" og s*t finner "sot" og "start".

2. Velg en betingelse fra listen, eller skriv inn en
betingelse i boksen Betingelse.
3. Skriv inn verdien som skal knyttes til betingelsen, i
boksen Verdi.
4. Velg Og for å legge til et vilkår som må være sant i
tillegg til tidligere vilkår, hvis tidligere søkevilkår
eksisterer. Velg Eller hvis du vil legge til et vilkår som
er tilstrekkelig uten å ta hensyn til tidligere vilkår.
5. Velg Legg til hvis du vil legge til et søkevilkår.
Obs! Legg til-knappen er ikke tilgjengelig hvis
verdien er ugyldig for betingelsen eller egenskapen.
2. Velg en eller flere stasjoner, mapper, webområder eller
Outlook-postbokser i boksen Søk ihvis du vil begrense hvor
du søker. Velg Overalt hvis du vil søke overalt. Hvis du vil
angi en enkel stasjon, mappe eller et webområde, skriver du
dette direkte inn i boksen Søk i.
3. Velg hvilke typer filer, websider og Outlook-elementer du vil
finne, i boksen Resultater skal være hvis du vil begrense
typen søkeresultater. Velg Hva som helst hvis du vil finne
alle typer filer og elementer.
4. Velg Søk.
Tips!
Klikk kommandoknappen etter elementet og velg deretter
Egenskaper for å vise alle egenskapene til elementet du har
funnet.
4. Velg filen, og velg deretter Åpne.
Åpne en fil som en kopi
1. Velg Fil i Office-programmet, og velg deretter Åpne.
2. Velg stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder filen
du vil åpne, i listen Søk i.
3. Finn og åpne mappen som filen ligger i, i mappelisten.
Hvis du ikke finner filen, kan du søke etter den.

Hvordan?
Du kan søke gjennom titlene, innholdet eller egenskapene til Microsoft
Office-filer, Microsoft Outlook-elementer og websider.
1. Velg Søk på verktøylinjen Standard
2. Gjør ett av følgende:

.

Søke etter en fil eller et Outlook-element som inneholder
bestemt tekst
Du kan finne en fil eller et Outlook-element som inneholder tekst
i tittelen, innholdet eller egenskapene.
1. Skriv inn teksten du vil søke etter i Office-filer, websider og
Outlook-elementer, i boksen Søketekst.
Tips!
Skriv inn et spørsmålstegn (?) som svarer til et hvilket
som helst enkelttegn i søketeksten, eller skriv inn en
stjerne (*) som svarer til et hvilket som helst antall
tegn. S?m finner for eksempel "som" og "søm" og s*t
finner "sot" og "start".
Når du søker etter Outlook-elementer, må du bruke søk
med vanlig språk. Søk med vanlig språk støttes bare av
engelske versjoner av Microsoft Office XP og senere.
2. Velg én eller flere stasjoner, mapper, webområder eller
Outlook-postbokser i boksen Søk i hvis du vil begrense hvor
du søker. Velg Overalt hvis du vil søke overalt.
3. Velg elementtypene du vil finne, i boksen Resultater skal
være hvis du vil begrense typen søkeresultater. Velg Hva
som helst hvis du vil søke etter alle typer filer, websider og
Outlook-elementer.
4. Velg Søk.
Søke etter en fil eller et Outlook-element basert på én eller
flere egenskaper

1. Velg Avansert søk i oppgaveruten Enkelt søk.
2. Skriv inn ett eller flere søkevilkår.
Hvordan?
1. Velg en egenskap fra listen eller skriv inn et
egenskapsnavn i boksen Egenskap. Boksen Egenskap
viser tilgjengelige egenskaper i dokumentet som er
åpent.
2. Velg en betingelse fra listen, eller skriv inn en
betingelse i boksen Betingelse.
3. Skriv inn verdien som skal knyttes til betingelsen, i
boksen Verdi.
4. Velg Og for å legge til et vilkår som må være sant i
tillegg til tidligere vilkår, hvis tidligere søkevilkår
eksisterer. Velg Eller hvis du vil legge til et vilkår som
er tilstrekkelig uten å ta hensyn til tidligere vilkår.
5. Velg Legg til hvis du vil legge til et søkevilkår.
Obs! Legg til-knappen er ikke tilgjengelig hvis
verdien er ugyldig for betingelsen eller egenskapen.
3. Velg én eller flere stasjoner, mapper, webområder eller
Outlook-postbokser i boksen Søk ihvis du vil begrense hvor
du søker. Velg Overalt hvis du vil søke overalt.
4. Velg hvilke typer filer, websider og Outlook-elementer du vil
finne, i boksen Resultater skal være hvis du vil begrense
typen søkeresultater. Velg Hva som helst hvis du vil finne
alle typer filer og elementer.
5. Velg Søk.
Du kan utføre én eller flere handlinger på søkeresultatene i
oppgaveruten Søkeresultater.
Hvordan?
Hvis du vil vise egenskapene til et element raskt, hviler du
musepekeren over elementet.
Hvis du vil åpne et element i standard redigeringsprogrammet,

velger du elementet.
Hvis du vil åpne et element i et Office-program, klikker du
kommandoknappen etter elementet, og deretter velger du Rediger
med <application>.
Hvis du vil vise en webside i en leser, klikker du
kommandoknappen etter elementet, og deretter velger du Åpne i
leser.
Hvis du vil opprette et nytt dokument basert på det merkede
elementet, klikker du kommandoknappen etter elementet, og
deretter velger du Ny fra denne filen.
Hvis du vil kopiere en hyperkobling til det merkede elementet til
utklippstavlen i Microsoft Office, klikker du kommandoknappen
etter elementet, og deretter velger du Kopier kobling til
utklippstavlen.
Hvis du vil vise alle egenskapene til et element, klikker du
kommandoknappen etter elementet, og deretter velger du
Egenskaper.
4. Velg filen du vil åpne en kopi av. Klikk pilen ved siden av Åpneknappen, og velg deretter Åpne som kopi.
Obs! Når du åpner en fil som en kopi, opprettes en ny kopi av filen i
mappen som den opprinnelige file ligger i.
Åpne en fil med skrivebeskyttelse
1. Velg Fil i Office-programmet, og velg deretter Åpne.
2. Velg stasjonen, mappen eller Internett-området som inneholder filen
du vil åpne, i listen Søk i.
3. Finn og åpne mappen som filen ligger i, i mappelisten.
Hvis du ikke finner filen, kan du søke etter den.
Hvordan?

Du kan søke i titlene, innholdet eller egenskapene til Microsoft Officefiler, Microsoft Outlook-elementer og websider.
1. Klikk Søk
på standardverktøylinjen.
2. Gjør ett av følgende:
Søk etter en fil eller et Outlook-element som inneholder angitt
tekst.
Du kan finne en fil eller et Outlook-element som inneholder tekst
i tittelen, innholdet eller egenskapene.
1. Skriv inn teksten du vil søke etter i Office-filer, websider og
Outlook-elementer, i boksen Søketekst.
Tips!
Skriv inn et spørsmålstegn (?) som svarer til et hvilket
som helst enkelttegn i søketeksten, eller skriv inn en
stjerne (*) som svarer til et hvilket som helst antall
tegn. S?m finner for eksempel "som" og "søm" og s*t
finner "sot" og "start".
Bruk søk med vanlig språk når du søker etter Outlookelementer. Søk med vanlig språk støttes bare av
engelske versjoner av Microsoft Office XP og senere.
2. Velg en eller flere stasjoner, mapper, webområder eller
Outlook-postbokser i boksen Søk ihvis du vil begrense hvor
du søker. Velg Overalt hvis du vil søke overalt.
3. Velg elementtypene du vil finne, i boksen Resultater skal
være hvis du vil begrense typen søkeresultater. Velg Hva
som helst hvis du vil søke etter alle typer filer, websider og
Outlook-elementer.
4. Velg Søk.
Søke etter en fil eller et Outlook-element basert på én eller
flere egenskaper
1. Velg Avansert søk i oppgaveruten Enkelt søk.
2. Skriv inn ett eller flere søkevilkår.

Hvordan?
1. Velg en egenskap fra listen eller skriv inn et
egenskapsnavn i boksen Egenskap. Boksen Egenskap
viser tilgjengelige egenskaper i dokumentet som er
åpent.
2. Velg en betingelse fra listen, eller skriv inn en
betingelse i boksen Betingelse.
3. Skriv inn verdien som skal knyttes til betingelsen, i
boksen Verdi.
4. Velg Og for å legge til et vilkår som må være sant i
tillegg til tidligere vilkår, hvis tidligere søkevilkår
eksisterer. Velg Eller hvis du vil legge til et vilkår som
er tilstrekkelig uten å ta hensyn til tidligere vilkår.
5. Velg Legg til hvis du vil legge til et søkevilkår.
Obs! Legg til-knappen er ikke tilgjengelig hvis
verdien er ugyldig for betingelsen eller egenskapen.
3. Velg en eller flere stasjoner, mapper, webområder eller
Outlook-postbokser i boksen Søk ihvis du vil begrense hvor
du søker. Velg Overalt hvis du vil søke overalt.
4. Velg hvilke typer filer, websider og Outlook-elementer du vil
finne, i boksen Resultater skal være hvis du vil begrense
typen søkeresultater. Velg Hva som helst hvis du vil finne
alle typer filer og elementer.
5. Velg Søk.
Du kan utføre én eller flere handlinger på søkeresultatene i
oppgaveruten Søkeresultater.
Hvordan?
Hvis du vil vise egenskapene til et element raskt, hviler du
musepekeren over elementet.
Hvis du vil åpne et element i standard redigeringsprogrammet,
velger du elementet.
Hvis du vil åpne et element i et Office-program, klikker du

kommandoknappen etter elementet, og deretter velger du Rediger
med <program>.
Hvis du vil vise en webside i en leser, klikker du
kommandoknappen etter elementet, og deretter velger du Åpne i
leser.
Hvis du vil opprette et nytt dokument basert på det merkede
elementet, klikker du kommandoknappen etter elementet, og
deretter velger du Ny fra denne filen.
Hvis du vil kopiere en hyperkobling til det merkede elementet til
utklippstavlen i Microsoft Office, klikker du kommandoknappen
etter elementet, og deretter velger du Kopier kobling til
utklippstavlen.
Hvis du vil vise alle egenskapene til et element, klikker du
kommandoknappen etter elementet, og deretter velger du
Egenskaper.
4. Velg filen du vil åpne en kopi av. Klikk pilen ved siden av Åpneknappen, og velg deretter Åpne som skrivebeskyttet.
Tips!

2.
3.
4.
5.

Du kan opprette en snarvei til en mappe på en nettverksserver eller
webserver. Bruk Mine nettverkssteder.
I oppgaveruten Ny fil vises en liste over de siste filene du har åpnet.
Klikk på filnavnet for å åpne filen.
I mappen Logg i vinduet Åpne vises en liste over de siste filene og
mappene du har åpnet.
Velg cellene du vil koble til, i Lotus 1-2-3-regnearket.
Velg Kopier
på standardverktøylinjen.
Bytt til Microsoft Excel-arbeidsboken som skal inneholde
koblingsformelen.
Merk cellen i hjørnet øverst til venstre i innlimingsområdet der du vil sette
inn de koblede dataene.
Du kan sikre at de koblede dataene ikke erstatter eksisterende data ved å

kontrollere at regnearket ikke har data under eller til høyre for cellen du
klikker.
6. Velg Lim inn utvalg på Rediger-menyen.
7. Velg Lim inn kobling.

Vis alt

Forskjeller mellom Lotus 1-2-3 og
Microsoft Excel
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Generelle forskjeller
Angi først, deretter velg en kommando I Lotus 1-2-3 velger du en
kommando, og deretter angir du et område der kommandoen skal gjelde. I Excel
merker du først cellen, området eller objektet du vil arbeide med, og deretter
velger du en kommando som skal utføre en handling. Hvis du for eksempel vil
formatere et celleområde, merker du cellene og velger Celler på Formatmenyen.
Taster for å flytte rundt i et regneark Navigasjonstastene du bruker til å
flytte rundt i et regneark, er forskjellige i Excel og Lotus 1-2-3. Hvis du for
eksempel trykker HOME i Lotus 1-2-3, blir cellen i øverste, venstre hjørne av
regnearket merket, mens i Excel blir den første cellen i gjeldende rad merket. Du
kan endre navigasjonstastene i Excel slik at du flytter rundt i regnearket på
samme måte som i Lotus 1-2-3.
Dele tekst fra én kolonne opp i flere I Lotus 1-2-3 kan du bruke
kommandoen Analyser syntaks til å dele opp tekststrenger i én kolonne slik at
teksten fordeles over flere kolonner. Når du åpner en tekstfil i Excel, kan du
bruke tekstimportveiviseren til å dele opp dataene over flere kolonner. Hvis du
trenger å dele opp data i én kolonne over flere kolonner i regnearket, bruker du
kommandoen Tekst til kolonner (Data-menyen).
Makroer Du kan ikke kjøre makroer laget i Lotus 1-2-3 i Excel 2000 og
nyere versjoner. Hvis du vil omskrive makroer laget i Lotus 1-2-3 for Excel, se i
Hjelp for Visual Basic.
Funksjoner i Lotus 1-2-3 som har tilsvarende funksjoner i Microsoft Excel
Mange Lotus 1-2-3-funksjoner har tilsvarende funksjoner i Microsoft Excel. I

Microsoft Excel brukes det imidlertid andre beregningsregler enn i Lotus 1-2-3
når det beregnes tekst i formler, visse databasevilkår og verdien til visse logiske
operatorer.
Lotus-funksjon
@@
@ABS
@ACOS
@ASIN
@ATAN
@ATAN2
@AVG
@CELL

@CELLPOINTER

@CHAR
@CHOOSE
@CLEAN
@CODE
@COLS
@COS
@COUNT

@CTERM

Tilsvarende funksjon i Microsoft Excel
INDIREKTE
ABS
ARCCOS
ARCSIN
ARCTAN
ARCTAN2
GJENNOMSNITTA
CELLE
CELLE
Når regnearkfunksjonen CELLE brukes uten et
annet argument, returnerer den informasjon om
cellen der funksjonen ligger.
TEGNKODE
VELG
RENSK
KODE
KOLONNER
COS
ANTALLA
PERIODER
Regnearkfunksjonen PERIODER krever at du
oppgir en periodisk innbetalingsverdi i stedet for en
fremtidig verdi.

@D360
Funksjonen @D360 er
bare tilgjengelig i Lotus 1- DAGER360

2-3 versjon 3 eller senere
versjoner.
@DATE
@DAVG
@DAY
@DCOUNT
@DDB
@DGET
@DMAX
@DMIN
@DSTD
@DSTDS
@DSUM

DATO
DGJENNOMSNITT
DAG
DANTALLA
DEGRAVS
DHENT
DMAKS
DMIN
DSTDAVP
DSTDAV

Funksjonen @DSTDS er
bare tilgjengelig i Lotus 1- DSUMMER
2-3 versjon 3 eller senere
versjoner.
@DVAR
@DVARS

DVARIANSP

Funksjonen @DVARS er
bare tilgjengelig i Lotus 1- DVARS
2-3 versjon 3 eller senere
versjoner.

@ERR
@EXACT
@EXP
@FALSE
@FIND

Det finnes ingen tilsvarende funksjon i Microsoft
Excel. Du kan skrive inn feilverdier som #I/T og
#VERDI! direkte i celler eller formler i Microsoft
Excel.
EKSAKT
EKSP
USANN
FINN

@FV
@HLOOKUP
@HOUR

@IF

SLUTTVERDI
FINN.KOLONNE
TIME
HVIS
I Microsoft Excel kan de to siste argumentene ha en
hvilken som helst verdi eller inneholde en hvilken
som helst regnearkfunksjon. De er ikke begrenset til
tall eller strenger, som i @IF.
INDEKS

@INDEX

@INT

@IRR

Regnearkfunksjonen INDEKS finnes i to former, en
til å slå opp referanseceller med, og en som brukes
til å velge fra en matrise.
AVKORT
IR
Argumentlisten for regnearkfunksjonen IR står i
motsatt rekkefølge av argumentene for funksjonen
@IRR.
ERFEIL

@ISERR

@ISNA
@ISNUMBER
@ISRANGE

Regnearkfunksjonen SANN oppdager eventuelle
feilverdier i Microsoft Excel, med unntak av #I/T,
#VERDI, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAVN? eller
#NULL!.
ERIT
ERIKKETEKST

Funksjonen @ISRANGE
er bare tilgjengelig i Lotus ERREF
1-2-3 versjon 3 eller
senere versjoner.

@ISSTRING

ERTEKST

@LEFT
@LENGTH
@LN
@LOG
@LOWER
@MAX
@MID
@MIN
@MINUTE
@MOD
@MONTH
@N
@NA
@NOW
@NPV
@PI

VENSTRE
LENGDE
LN
LOG
SMÅ
MAKSA
DELTEKST
MINA
MINUTT
REST
MÅNED
N
IT
NÅ
NNV
PI
AVDRAG

@PMT

@PROPER
@PUREAVG

Du legger inn argumentlisten for
regnearkfunksjonen AVDRAG i en annen rekkefølge
enn for funksjonen @PMT.
STOR.FORBOKSTAV

Funksjonen @PUREAVG
er bare tilgjengelig i Lotus GJENNOMSNITT
1-2-3 versjon 4 eller
senere versjoner.
@PURECOUNT
Funksjonen
@PURECOUNT er bare

tilgjengelig i Lotus 1-2-3 ANTALL
versjon 4 eller senere
versjoner

@PUREMAX
Funksjonen @PUREMAX
er bare tilgjengelig i Lotus MAKS
1-2-3 versjon 4 eller
senere versjoner.
@PUREMIN
Funksjonen @PUREMIN
er bare tilgjengelig i Lotus MIN
1-2-3 versjon 4 eller
senere versjoner.
@PURESTD
Funksjonen @PURESTD
er bare tilgjengelig i Lotus STDAVP
1-2-3 versjon 4 eller
senere versjoner.
@PURESTDS
Funksjonen
@PURESTDS er bare
STDAV
tilgjengelig i Lotus 1-2-3
versjon 4 eller senere
versjoner.
@PUREVAR
Funksjonen @PUREVAR
er bare tilgjengelig i Lotus VARIANSP
1-2-3 versjon 4 eller

senere versjoner.
@PUREVARS
Funksjonen @PURVARS
er bare tilgjengelig i Lotus VARIANS
1-2-3 versjon 4 eller
senere versjoner.
PV
@PV

Du legger inn argumentlisten for
regnearkfunksjonen NÅVERDI i en annen
rekkefølge enn for funksjonen @PV.
TILFELDIG

@RAND

Regnearkfunksjonen TILFELDIG beregner verdier
tilfeldig hver gang funksjonen omberegnes.
Funksjonen @RAND beregner de samme verdiene i
hver arbeidsøkt.
RENTE

@RATE

@REPEAT
@REPLACE
@RIGHT
@ROUND
@ROWS
@S
@SECOND
@SIN
@SLN

Du legger inn argumentlisten for
regnearkfunksjonen RENTE i en annen rekkefølge
enn for funksjonen @RATE.
GJENTA
ERSTATT
HØYRE
AVRUND
RADER
T
SEKUND
SIN
LINAVS

@SQRT
@STD
@STDS

ROT
STDAVVIKPA
STDAVVIKA

@STRING
@SUM
@SYD
@TAN

FASTSATT
SUMMER
ÅRSAVS
TAN
PERIODER

@TERM

@TIME
@TIMEVALUE
@TODAY
@TRIM
@TRUE
@UPPER
@VALUE
@VAR
@VARS
@VDB
@VLOOKUP
@YEAR

Du legger inn argumentlisten for
regnearkfunksjonen PERIODER i en annen
rekkefølge enn for funksjonen @TERM.
TID
TIDSVERDI
IDAG
TRIMME
SANN
STORE
VERDI
VARIANSPA
VARIANSA
VERDIAVS
FINN.RAD
ÅR

Microsoft Excel-funksjoner som ikke har tilsvarende funksjoner i Lotus 1-23
Disse Microsoft Excel-funksjonene har ingen tilsvarende funksjoner i Lotus 1-23 versjon 3.1 eller tidligere, eller i Lotus 1-2-3 for Windows versjon 1.0. Hvis du
lagrer en arbeidsbok i et av disse formatene, blir funksjonene erstattet med
resultatverdiene av funksjonen.
Obs! Mange av tilleggsfunksjonene og de statistiske funksjonene i Microsoft

Excel har ikke tilsvarende funksjoner i Lotus 1-2-3, og står ikke på denne listen.
Microsoft Excel-funksjon
AMORT
BYTT.UT
DPRODUKT
ERFEIL
ERLOGISK
ERTOM
FAKULTET
FREKVENS
HELTALL
HENTPIVOTDATA
HYPERKOBLING
KURVE
MDETERM
MINVERS
MMULT
MODIR
OMRÅDER
PRODUKT
RAVDRAG
RETTLINJE
SAMMENLIGNE
SLÅ.OPP
SØK
TEKST
TRANSPONER
TREND
UKEDAG
VALUTA
VEKST
VERDITYPE

Lotus 1-2-3-terminologi og tilsvarende termer i Microsoft Excel
I tabellen nedenfor vises uttrykk i Lotus 1-2-3 og de tilsvarende uttrykkene i
Microsoft Excel. Uttrykket i Excel er ikke nødvendigvis helt tilsvarende, men du
kan bruke det til å søke etter mer informasjon i Hjelp.
Uttrykk i Lotus 1-2-3
@Function
Adresse
Ankercelle
Beskyttet celle
Bildefil
Blandet diagram
Cellepeker
Dataserie
Datoformat
Diagram
Diagrametikett
Diagramoverskrift
Etikett
Etikett/sammenligningsvilkår
Formler i kriterier
Fryse titler
Gjeldende celle
Gjeldende regneark
Global
Indikator
Inndata
Justering

Uttrykk eller begrep i Microsoft Excel
Funksjon
Referanse
Merke et celleområde
Låst/beskyttet celle
Diagram, diagramark (ikke egen fil)
Stablet stolpediagram, stablet liggende
stolpediagram, stablet stolpediagram med
prosentfordeling, stablet, liggende
stolpediagram med prosentfordeling
Aktiv celle
Dataserie
Tallformat
Diagram
Diagramtekst
Diagramtitler
Tekst
Sammenligningsvilkår
Beregnede vilkår
Delt regnearkvindu med ruter som er
frosset
Aktiv celle
Aktivt regneark eller diagramark
Arbeidsområde
Statuslinje
Liste- eller områdereferanse (for
analyseverktøy)
Vannrett justering

Klokkeslettformat
Tallformat
Kolonneoverskrifter
Kolonneoverskrift
Kontrollpanel
Menylinje, formellinje, statuslinje
Kopier
Kopiere og lime inn
Markør
Innsettingspunkt
Menypeker
Menyvalg
Merket område
Merket område
Modus
Statuslinje
Målcelle
Underordnet celle
Målfil
Underordnet dokument
Numerisk format
Tallformat
Nummerering/sammenligningsvilkår Sammenligningsvilkår
Oversettingsfunksjon
Kommandoene Åpne og Lagre som på
(filkonvertering)
Fil-menyen
Piltaster
Piltaster
Radnumre
Radoverskrifter
Ramme
Rad- og kolonneoverskrifter
Rediger fjern
Fjern
Vannrett fylljustering (Format-menyen,
Repeterende etikett
kommandoen Celler, kategorien
Justering)
Sann
SANN
Skravering i diagrammer
Diagrammønstre
Statusindikator
Statuslinje
Statusindikator, statuslinje
Statuslinje
Streng
Tekst
Tabell, 1 variabler
Datatabell med én variabel
Tabell, 2 variabler
Datatabell med to variabler
Usann
USANN
Utdata
Utdataområde
Utheve/Merke
Merke eller merket område
Utskriftsområde
Utskriftsområde
Verdi
Tall

Vindu
Åpne en fil

Flere vinduer, rute
Åpne en fil

Funksjoner i Excel-vinduet
I Excel vises arbeidsbøker som inneholder regneark, i et vindu. Som standard
vises menylinjen, formellinjen, standardverktøylinjen og
formateringsverktøylinjen øverst i vinduet. Nederst i vinduet vises statuslinjen,
som inneholder forskjellige indikatorer om gjeldende arbeidsmiljø.

Flytte Excel-filer mellom Windows og
Macintosh
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Macintosh-maskinen må kjøre programvareversjon 7.5 eller senere og ha
installert PC Exchange. Macintosh Excel-versjonen må samsvare med Windowsversjonen. Hvis du for eksempel vil flytte filer fra Excel 2003 til en Macintosh,
må du kjøre Microsoft Office 2001 Macintosh Edition.
1. Lagre den Microsoft Windows-baserte Excel-filen på en diskett eller en
nettverksadresse.
2. Hvis du lagret filen på diskett, setter du den inn i diskettstasjonen på
Macintosh-maskinen.
3. Velg Åpne på Fil-menyen i Excel på Macintosh.
4. Finn og dobbeltklikk filen du vil bruke. Fordi Macintosh-filer ikke har
filtypebetegnelser, bør du bruke *.* når du skal søke etter Macintosh-filer.
Obs! Hvis du har tilgang til en delt nettverksressurs som er koblet til både
personlige datamaskiner som kjører Windows og Macintosh-maskiner, kan du
plassere filene på nettverket og deretter åpne dem på en av maskintypene.

Vis alt

Feilsøking i forbindelse med
konvertering av filformater
Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.
Jeg kan ikke åpne Lotus 1-2-3 filen min i Microsoft Excel.
Jeg kan ikke åpne noen passordbeskyttede filer i Excel 200 eller senere.
1. Åpne filen i Lotus 1-2-3.
2. Lagre filen uten passordbeskyttelse, eller lagre den med filtypen WKS eller
WK1.
3. Åpne filen i Excel.
Obs!
Du kan åpne passordbeskyttede filer av typen WKS og WK1 i Microsoft
Excel. Du blir bedt om å angi passordet før regnearket kan åpnes.
Jeg kan ikke åpne filer av typen WK3 eller WK4 som er beskyttet med et
passord på filnivå.
Jeg kan ikke åpne Lotus 1-2-3-filer i Microsoft Excel som er beskyttet på
regnearknivå.
Jeg kan ikke åpne en fil jeg har laget i Microsoft Works.
Excel 2000 klarer ikke å åpne filer som er laget i Microsoft Works versjon 3.0
eller senere, direkte. Hvis du vil åpne en Works-fil i Excel, må du først åpne den
i Works og bruke kommandoen Lagre som til å konvertere den til et av
filformatene som står oppført nedenfor. Deretter lukker du Works-filen og åpner
den konverterte versjonen i Excel.
Works for Windows 2.0/Works for DOS SS
Excel SS
Lotus 1-2-3
Hvis du vil åpne en databasefil som er laget i Microsoft Works, i Excel, må du

først lagre filen i Microsoft Works som dBASE-fil, og deretter åpne dBASEfilen i Excel.
Jeg klarer ikke å åpne Quattro Pro-filer i Excel.
I Excel 2000 og senere versjoner kan du ikke åpne Quattro Pro-filer som er
passordbeskyttet. Før du åpner filen i Excel, bør du undersøke at du har fjernet
alle passord fra filen. Det er mulig du må installere konverteringsprogrammet for
Quattro Pro, som du finner på webområdet for Microsoft Office.
Arbeidsboken er svært stor, og det tar lang tid å åpne den.
Når du åpner en arbeidsbok som ble opprettet i en tidligere versjon av Microsoft
Excel, omberegnes arbeidsboken fullstendig for å sikre at alle formler er fullt
optimalisert for gjeldende Excel-versjon. Når du har lagret arbeidsboken i den
nye versjonen, vil den åpnes raskere neste gang.
Når du arbeidet med filen i Lotus 1-2-3, har du kanskje formatert hele kolonner.
Microsoft Excel konverterer alle formaterte celler, selv om de er tomme, og dette
gjør regnearket stort og langsomt å åpne. Du kan løse problemet enten i Lotus 12-3 eller i Excel.
Bruke Lotus 1-2-3
1. Åpne den opprinnelige WK4-filen i Lotus 1-2-3, og merk alle tomme celler
under den siste cellen med data i regnearket.
2. Velg Slett på Rediger-menyen, og velg deretter OK.
3. Lagre og lukk regnearket, og åpne det på nytt i Excel.
Bruke Excel
1. Merk alle tomme rader nedenfor siste celle i Excel-regnearket som
inneholder data.
2. Velg Slett på Rediger-menyen.
3. Lagre arbeidsboken.

Formateringen jeg brukte i Excel, er borte.
Du kan ha åpnet filen i et annet program, brukt Excel-formatering og lagret den i
originalformatet. Dette fjerner all Excel-formatering.
Hvis du endret filtypen til XLS, men ikke valgte formatet Microsoft Excelarbeidsbok i dialogboksen Lagre som, blir ikke Excel-formateringen lagret.
Verdiene i det konverterte arket stemmer ikke med verdiene i det
opprinnelige arket.
I Excel beregnes enkelte operatorer og funksjoner i en annen rekkefølge enn i
andre regnearkprogrammer. Hvis du vil beregne formler etter de samme reglene
som i Lotus 1-2-3, velger du Alternativer på Verktøy-menyen og deretter
kategorien Overgang. Merk av for alternativet Alternativ formelevaluering
under Arkalternativer.
Noen formler ble endret til tekst eller verdier.
Når en fil som er laget i et annet regnearkprogram, blir åpnet i Excel, og det
oppdages en operator eller funksjon som ikke kan konverteres, brukes resultatet
av formelen, ikke selve formelen, som innhold i cellen. Du kan legge inn
formelen på nytt i Excel-regnearket ved å bruke en tilsvarende operator eller
funksjon.
Noen Lotus 1-2-3-funksjoner har ikke tilsvarende funksjoner i Excel. Celler som
inneholder ukonverterte formler, identifiseres med merknader og viser den siste
verdien som ble beregnet i Lotus 1-2-3. Du retter dette problemet med å vise
merknader, finne de ukonverterte formlene og skrive dem om. Hvis du vil vise
alle merknader, velger du Merknader på Vis-menyen.
Datoer og telefonnumre fra Lotus 1-2-3-filen vises som tekst.
Du har formatert dato- eller telefonnummercellen med et teksttallformat, og du
har brukt bindestreker til å skille tallene (for eksempel 02-10-98 eller 87899093) i Lotus 1-2-3-regnearket. Du kan rette på problemet i Lotus 1-2-3 eller i
Excel.

Bruke Lotus 1-2-3
1. Åpne filen i Lotus 1-2-3.
2. Endre datoer som bruker et teksttallformat, til et datotallformat.
3. Erstatt bindestreker i datoer med skråstreker (/).
Bruke Excel
1. Dobbeltklikk cellen.
2. Slett likhetstegnet (=) foran datoen eller telefonnummeret, og trykk
ENTER.
Datoer vises med skråstrekskiller.
Obs! Hvis du vil vise en dato med bindestrekskiller, klikker du cellen og velger
deretter Celler på Format-menyen. Velg kategorien Tall, og velg deretter
datoformatet du vil bruke, i boksen Type.
Makroer fra Lotus 1-2-3 eller Quattro Pro kjører ikke i Microsoft Excel.
Makroer som er laget i Lotus 1-2-3 eller Quattro Pro, kan ikke kjøres i Excel
2000 og senere versjoner. Du kan skrive om eventuelle makroer du trenger i
Visual Basic for Applications (VBA). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du
skriver makrokode i Excel, se Hjelp for Visual Basic.
All teksten i filen vises i den første kolonnen.
1. Merk celleområdet som inneholder tekstverdiene. Området kan være flere
rader høyt, men bare én kolonne bredt.
Obs! Det må være nok tomme kolonner til høyre for den merkede
kolonnen til at det er plass til datakolonnene du vil lage, ellers vil dataene
til høyre for den merkede kolonnen bli overskrevet.
2. Velg Tekst til kolonner på Data-menyen.
3. Følg instruksene i veiviseren for konvertering av tekst til kolonner for å

angi hvordan du vil dele opp teksten i kolonner.
Når jeg lagrer dataene i dBASE-format, mangler noen av dataene.
I dBASE-filformatene DBF 2 (dBASE II), DBF 3 (dBASE III) og DBF 4
(dBASE IV) lagres bare tekst og verdier slik de vises i cellene i det aktive
regnearket. All celleformatering, alle innstillinger for sideoppsett, all grafikk,
alle objekter og alle andre funksjoner i Excel går tapt. Data som vises i gjeldende
visning av en pivottabellrapport lagres, men alle andre pivottabelldata går tapt.
Avhengig av dBase-formatet, lagres bare følgende antall kolonner i det aktive
regnearket:
Format
Kolonner
DBF 2 (dBASE II) 32
DBF 3 (dBASE III) 128
DBF 4 (dBASE IV) 255
Bare data i det navngitte eller gjeldende området er lagret Hvis du lagrer
et Excel-regneark i dBASE-format (DB2, DB3 eller DB4), og regnearket
inneholder et område som har navnet "Database," blir bare data i det navngitte
området lagret i dBASE-filen. Hvis du legger inn nye poster etter at du har gitt
området et navn, må du omdefinere databaseområdet slik at det omfatter de nye
postene før du lagrer arket i dBASE-format.
Hvis det ikke finnes et område som har navnet "Database" i arket, blir bare data i
det gjeldende området konvertert. Hvis den første raden med data inneholder
tekst, brukes den som overskriftsrad til å definere feltnavn i Excel. Hvis den
første raden bare inneholder tall, oppretter Microsoft Excel feltnavn som N1, N2
og så videre.
Kontroller at tegnstrenger er kortere enn kolonnebredden Når du lagrer
data i dBASE-format, tilordner Excel en datatype til hvert felt (kolonne med
data). Denne er basert på feltdataene i den første posten i databaseområdet eller
det gjeldende området.
Hvis et felt i den første posten inneholder tekst, tilordnes dette feltet datatypen
tegn, og tall som finnes i andre rader i feltet, omgjøres til tegnstrenger. Lengden
på strengen bestemmes av feltets kolonnebredde. Tegnstrenger som er lengre enn

kolonnebredden, blir avkortet i dBASE. For å forhindre at du mister data, bør du
merke området du vil konvertere i Excel og bruke en skrift med fast avstand
mellom tegnene, som for eksempel Courier. Du kan angi en kolonnestørrelse
som viser alle data, ved å velge Kolonner på Format-menyen og deretter Beste
tilpassing. Numeriske datafelt kan ikke inneholde tekst. All tekst i et numerisk
datafelt blir null.
Bruke et annet tallformat enn Standard Hvis desimaltall har standard
tallformat, avkortes desimalene i dBASE. Du bør bruke et annet tallformat for
alle data i dette feltet, før du lagrer dataene i dBASE-format. Velg Celler på
Format-menyen og velg deretter kategorien Tall. Velg Tall eller Eksponentielt i
boksen Format og angi deretter antall desimaler.
Endre tidsdata til tekstdata
Felt som inneholder tidsdata, kan ikke
konverteres. Du kan endre tidsdata til tekstdata ved hjelp av regnearkfunksjonen
TEKST, før du lagrer data i dBASE-format. Hvis du for eksempel vil endre
tidspunktet 12:34 PM til tekstdata, bruker du funksjonen =TEXT("12:34",
"tt:mm AM/PM").
Koblinger til andre Lotus 1-2-3-regneark er ikke konvertert riktig eller
inneholder #REF!-feil.
Når du åpner et Lotus 1-2-3-regneark i Microsoft Excel, må du velge Ja når du
blir spurt om du vil oppdatere arbeidsboken med endringer, slik at Excel
konverterer koblingene i regnearket riktig. Når du konverterer et regneark til
Excel, kan du beholde koblingene til andre Lotus 1-2-3-regneark, eller du kan
konvertere alle arbeidsbøkene til Excel og endre koblingene tilsvarende.
Rette #REF!-feil
1. Lukk det konverterte regnearket i Excel uten å lagre.
2. Åpne regnearket i Excel igjen, men denne gangen velger du Ja når du blir
spurt om å oppdatere arbeidsboken med endringer.
Beholde koblinger til andre Lotus 1-2-3-regneark når du konverterer til
Excel
1. Kontroller at tilkoblede Lotus 1-2-3-regneark er lukket.
2. Åpne Lotus 1-2-3-regnearket som inneholder koblingene, i Excel, og velg

Ja når du blir spurt om å oppdatere arbeidsboken med endringer.
3. På Fil-menyen velger du Lagre som og deretter Microsoft Excelarbeidsbok i Filtype-boksen.
Endre koblinger slik at du kan bruke Excel-arbeidsbøker
1. Åpne alle tilkoblede Lotus 1-2-3-regneark i Excel.
2. Åpne regnearket som inneholder koblingene.
3. For hvert tilkoblet regneark velger du Lagre som på Fil-menyen og deretter
Microsoft Excel-arbeidsbok i Filtype-boksen.
4. Lagre arbeidsboken som inneholder koblingene.

Vis alt

Bruke Excel med Lotus Notes
Microsoft Excel har flere funksjoner som støtter bruk i Lotus Notes-dokumenter,
-skjemaer og -visninger, inkludert støtte for Notes F/X-feltutveksling og
NotesFlow.
Excel-data i Notes
Sette inn arbeidsbøker i dokumenter og skjemaer Hvis du vil utveksle
informasjon mellom Lotus Notes og Excel, kan du sette inn en Excel-arbeidsbok
som et innebygd objekt i et Notes-dokument eller -skjema. I dokumenter settes
en arbeidsbok inn som et innebygd objekt i et redigerbart felt for rik tekst. Du
kan også sette inn en arbeidsbok som et innebygd objekt når du oppretter et
Notes-skjema. Hvis du for eksempel vil lage flere Notes-dokumenter som
inneholder samme innebygde arbeidsbok, setter du inn den innebygde
arbeidsboken når du lager Notes-skjemaet. På denne måten finnes allerede den
innebygde arbeidsboken i hvert enkelt nye Notes-dokument eller -skjema du
oppretter fra det eksisterende skjemaet.
Importere Excel-data til et dokument eller skjema Hvis du vil ta med data
fra en arbeidsbok i et dokument eller skjema, kan du importere dataene. Når du
importerer Excel-data til et dokument eller skjema, kopieres bare dataene til
dokumentet eller skjemaet. Selve arbeidsboken inkluderes ikke i dokumentet
eller skjemaet, og det opprettholdes ingen kobling med den opprinnelige
arbeidsboken som leverte dataene.
Excel-data med Notes-feltutveksling
Obs! Hvis du vil bruke Notes-feltutveksling i Notes-dokumentet, må
dokumentet allerede inneholde Notes/FX-feltene du vil bruke til å utveksle
informasjon. Du kan ikke sette inn felt i et Notes-dokument. Feltene kan bare
settes inn i et Notes-skjema. Når du legger til Notes/FX-felt i skjemaet med den
innebygde arbeidsboken, vil alle nye Notes-dokumenter eller -skjemaer du
oppretter fra dette skjemaet, være klare for Notes/FX-feltutveksling.
Felt og egenskaper har kontakt med hverandre

Noen egenskaper er

enveis: endringer som gjøres i den innebygde arbeidsboken, reflekteres i Notesfeltet, men endringer i Notes-feltet vises ikke i den innebygde arbeidsboken.
Excel-arbeidsbokfilegenskapen Opprettet er for eksempel et enveisfelt som har
kontakt med DateCreated-feltet i Notes. Endringer i egenskapen Opprettet i
Excel vises automatisk i feltet DateCreated i Notes-dokumentet. Hvis du endrer
feltet DateCreated i Notes-dokumentet, har det ikke innvirkning på egenskapen
Opprettet i Excel.
Andre egenskaper har kontakt med toveisfelt: endringer i Excel-arbeidsboken
reflekteres i Notes-feltet, og endringer i Notes-feltet reflekteres i Excelarbeidsboken. Toveisfelt oppdateres i den innebygde arbeidsboken når du åpner
eller aktiverer arbeidsboken og i Notes-dokumentet når du lukker arbeidsboken
og går tilbake til Notes-dokumentet. Tittel er for eksempel et toveisfelt. Når du
endrer Excel-arbeidsbokfilegenskapen Tittel, vises endringen i feltet Title i
Notes-dokumentet. Når du endrer feltet Tittel i Notes-dokumentet, vises
endringene i Excel-arbeidsbokfilegenskapen. Felt som har kontakt med
egendefinerte arbeidsbokfilegenskaper, er også toveisfelt.
Egendefinerte filegenskaper kan brukes i visninger I Excel kan du
opprette en egendefinert filegenskap som er koblet til et navngitt celleområde.
Du kan deretter opprette et tilsvarende felt i Notes, slik at innholdet i det
navngitte området vises i visningen.
Handling-menyene for NotesFlow i en Excel-arbeidsbok
Lotus NotesFlow er et sett med funksjoner for arbeidsflyt som gjør det mulig
med gjennomsiktig samhandling mellom en Lotus Notes-database og andre
programmer, for eksempel Microsoft Excel, Word og PowerPoint. Du kan bruke
NotesFlow til å rute skjemaer, sende påminnelser, forespørsler og
prosessgodkjennelser samt gjøre planlagte satsvise prosesser.
Når Excel deltar i NotesFlow, vises en Handling-meny til venstre for Vindumenyen i Excel. Handling-menyen viser alle de tilgjengelige handlingene som
kommandoer. Hvilke kommandoer som er tilgjengelige på Handling-menyen,
avhenger av hvordan Lotus Notes-skjemaet er utformet. Når du utformer et
skjema i Lotus Notes for å bruke NotesFlow-funksjonen, publiserer du
handlingene du vil gjøre tilgjengelige i andre programmer som støtter
NotesFlow.

Lotus NotesFlow-funksjonene krever Lotus Notes 4.0 eller en senere versjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Lotus NotesFlow, se
brukerhåndboken for Lotus Notes.

Vis alt

Sette inn en arbeidsbok i et dokument
eller skjema i Lotus Notes
1. I Lotus Notes velger du databasen du vil ha.
2. Følg trinnene for din versjon av Lotus Notes:
Lotus Notes 4.x
1. Åpne dokumentet eller skjemaet der du vil sette inn arbeidsboken, og
gjør ett av følgende:
Document På Create-menyen velger du et Lotus Notes-skjema
som inkluderer et redigerbart felt for rik tekst. Klikk i feltet for rikt
tekst, og velg deretter Object på Create-menyen.
Existing form Velg Design på View-menyen. Under Design i
navigasjonsruten velger du Forms. Dobbeltklikk skjemaet.
New form

Velg Design på Create-menyen, og velg deretter Form.

2. Gjør ett av følgende:
Sett inn en ny, tom arbeidsbok Velg Sett inn nytt objekt, og velg
deretter Microsoft Excel-regneark i boksen Objekttype.
Bygg inn en kopi av en eksisterende arbeidsbok Velg Sett inn
objekt fra en fil og skriver inn navnet på arbeidsboken i boksen Fil.
Du kan også velge Bla gjennom for å velge fra en liste.
3. Gjør ett av følgende:
Velg arket som skal vises
deretter et annet ark.
Vis et arbeidsbokikon

Dobbeltklikk Excel-objektet, og klikk
Merk av for Vis som ikon.

Lotus Notes 3.x
1. Åpne dokumentet eller skjemaet der du vil sette inn arbeidsboken, og
gjør ett av følgende:
Document På Compose-menyen velger du et Lotus Notes-skjema
som inkluderer et redigerbart felt for rik tekst, og deretter klikker du i
feltet for rik tekst.
Existing form Velg Forms på Design-menyen, velg et skjema i
boksen Forms, velg Edit, og klikk deretter der du vil at arbeidsboken
skal vises.
New form Velg Forms på Design-menyen, velg New (eller klikk i
et skjema i boksen Forms og velg New Copy), og klikk deretter der
du vil at arbeidsboken skal vises.
2. Velg Sett inn på Rediger-menyen og deretter Objekt.
3. Velg Microsoft Excel-regneark i boksen Objekttype.
4. Hvis du vil endre hvordan arbeidsboken skal vises, velger du Vis
format, velger formatet du vil ha, og velger deretter OK.
5. Gjør ett av følgende:
Sett inn en ny, tom arbeidsbok

Velg OK.

Bygg inn en kopi av en eksisterende arbeidsbok Klikk Velg fil,
velg arbeidsboken du vil bruke, i listen, og velg deretter OK.
6. Når du skal velge arbeidsboken som skal vises i dokumentet,
dobbeltklikker du Excel-objektet og klikker et annet ark.

Vis alt

Bruke Excel-data med Lotus Notesvisninger og feltutveksling
Vise data fra en arbeidsbok i en Notes-visning
Hvis du vil vise data fra en arbeidsbok i en Notes-visning, må du først definere
et navn for dataene du vil vise som tilsvarer et samsvarende felt i Lotus Notes,
og du må definere en egendefinert filegenskap som tilsvarer egenskapene i Lotus
Notes
1. Sett inn en Microsoft Excel-arbeidsbok i et Notes-dokument. Hvis du ikke
har et Notes-dokument som allerede er konfigurert med et felt for rik tekst
for arbeidsboken, oppretter du et Notes-skjema som inkluderer en
arbeidsbok.
Hvordan?
1. I Lotus Notes velger du databasen du vil ha.
2. Følg trinnene for din versjon av Lotus Notes:
Lotus Notes 4.x
1. Åpne dokumentet eller skjemaet der du vil sette inn arbeidsboken,
og gjør ett av følgende:
Document På Create-menyen velger du et Lotus Notesskjema som inkluderer et redigerbart felt for rik tekst. Klikk i
feltet for rikt tekst, og velg deretter Object på Create-menyen.
Existing form Velg Design på View-menyen. Under Design i
navigasjonsruten velger du Forms. Dobbeltklikk skjemaet.
New form
Form.

Velg Design på Create-menyen, og velg deretter

2. Gjør ett av følgende:
Sett inn en ny, tom arbeidsbok Velg Sett inn nytt objekt, og
velg deretter Microsoft Excel-regneark i boksen Objekttype.
Bygg inn en kopi av en eksisterende arbeidsbok Velg Sett
inn objekt fra en fil og skriver inn navnet på arbeidsboken i
boksen Fil. Du kan også velge Bla gjennom for å velge fra en
liste.
3. Gjør ett av følgende:
Velg arket som skal vises
klikk deretter et annet ark.
Vis et arbeidsbokikon

Dobbeltklikk Excel-objektet, og
Merk av for Vis som ikon.

Lotus Notes 3.x
1. Åpne dokumentet eller skjemaet der du vil sette inn arbeidsboken,
og gjør ett av følgende:
Document På Compose-menyen velger du et Lotus Notesskjema som inkluderer et redigerbart felt for rik tekst, og deretter
klikker du i feltet for rik tekst.
Existing form Velg Forms på Design-menyen, velg et skjema
i boksen Forms, velg Edit, og klikk deretter der du vil at
arbeidsboken skal vises.
New form Velg Forms på Design-menyen, velg New (eller
klikk i et skjema i boksen Forms og velg New Copy), og klikk
deretter der du vil at arbeidsboken skal vises.
2. Velg Sett inn på Rediger-menyen og deretter Objekt.
3. Velg Microsoft Excel-regneark i boksen Objekttype.
4. Hvis du vil endre hvordan arbeidsboken skal vises, velger du Vis
format, velger formatet du vil ha, og velger deretter OK.
5. Gjør ett av følgende:

Sett inn en ny, tom arbeidsbok

Velg OK.

Bygg inn en kopi av en eksisterende arbeidsbok Klikk Velg
fil, velg arbeidsboken du vil bruke, i listen, og velg deretter OK.
6. Når du skal velge arbeidsboken som skal vises i dokumentet,
dobbeltklikker du Excel-objektet og klikker et annet ark.
2. Gjør ett av følgende:
Lotus Notes 4.x Høyreklikk den innebygde arbeidsboken i dokumentet
eller skjemaet, og velg Åpne på hurtigmenyen.
Lotus Notes 3.x Dobbeltklikk den innebygde arbeidsboken i
dokumentet eller skjemaet.
3. I Excel klikker du regnearket eller diagramarket som inneholder dataene du
vil bruke i Lotus Notes, og merker dataene.
Hvis noen av datacellene er beskyttet eller inneholder formler, vil feltet bli
oppdatert i bare én retning: fra Excel til Notes. Hvis du endrer feltet i Notes,
blir ikke endringen reflektert i Excel.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I boksen Navn på formellinjen skriver du inn et navn og trykker ENTER.
Velg Egenskaper på Fil-menyen.
Velg kategorien Egendefinert.
Skriv inn et navn for den egendefinerte filegenskapen i boksen Navn.
Merk av for Koble til innhold.
Skriv inn navnet du definerte i trinn 4, i boksen Verdi, og velg Legg til.
I Notes oppretter du det tilsvarende feltet i Notes-skjemaet. I boksen Navn
skriver du inn navnet på filegenskapen du selv har definert i Excel (ikke det
Excel-definerte navnet).
11. Velg egenskapene du vil ha med i visningen. I tillegg til egendefinerte
filegenskaper kan du også vise mange av arbeidsbokfilegenskapene, for
eksempel tittel og forfatter for arbeidsboken.
Oppdatere felt som bruker feltutveksling
1. Finn ut om feltene du vil oppdatere, er enveis eller toveis.
Følgende felt er toveis: Tittel, Emne, Forfatter, Nøkkelord, Merknader,

Overordnet, Firma, Kategori og egendefinerte egenskaper. Alle andre felt er
enveis.
2. Gjør ett av følgende:
Enveisfelt

Oppdater enveisfelt fra arbeidsbokegenskaper.

Hvordan?
1. Gjør ett av følgende:
Lotus Notes 4.x
Høyreklikk Microsoft Excel-arbeidsboken som er
satt inn som et innebygd objekt i Notes-dokumentet eller -skjemaet, og
velg deretter Åpne på hurtigmenyen.
Lotus Notes 3.x
Dobbeltklikk Microsoft Excel-arbeidsboken som
er satt inn som et innebygd objekt i Notes-dokumentet eller -skjemaet.
2. Velg Egenskaper på Fil-menyen i Excel.
3. Endre informasjonen i et filegenskapsfelt du tidligere har definert.
4. Hvis du vil oppdatere Lotus Notes-feltene som er tilknyttet
egenskapsfeltene, lagrer og lukker du arbeidsboken og går tilbake til
Lotus Notes.
Toveisfelt Bruk metoden ovenfor til å oppdatere toveisfelt fra
arbeidsbokegenskaper, eller oppdater arbeidsbokegenskaper fra Lotus
Notes-feltene.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

Åpne dokumentet som inneholder felt du vil oppdatere i Lotus Notes.
Merk teksten du vil oppdatere i feltet.
Skriv inn den nye informasjonen mellom feltparentesene.
Hvis du vil oppdatere egenskaper i arbeidsboken, dobbeltklikker du
den innebygde Excel-arbeidsboken i Notes-dokumentet eller skjemaet.

Arbeidsbokfilegenskaper som
tilsvarer Lotus Notes-felt
Egenskap i Microsoft Excel
Filnavn
Plassering
*Tittel
*Emne
*Forfatter
*Nøkkelord
*Kommentarer
Mal
*Overordnet
*Firma
*Kategori
Opprettet
Endret
Sist lagret av
Størrelse
Versjonsnummer
Samlet redigeringstid
Sist skrevet ut
Sider
Ord
Tegn
Avsnitt
Linjer
Sikkerhet
Dokumenttype
Program

Lotus Notes-felt, datatype
Filename(alltid tomt)
Location (alltid tomt)
Title,&nbsptekst
Subject, tekst
Author, tekst
Keywords, tekst
Comments, tekst
Template, tekst
Manager, tekst
Company, tekst
Category, tekst
DateCreated, klokkeslett
LastSavedDate, klokkeslett
LastSavedBy, tekst
NumberOfBytes, tekst
NumberOfRevisions, tall
TotalEditingTime, tall
LastPrintedDate, klokkeslett
NumberOfPages, tall
NumberOfWords, tall
NumberOfCharacters, tall
NumberOfParagraphs, tall
NumberOfLines, tall
Security, tall
DocumentClass, tekst
NameOfApplication, tekst

*Navn på egendefinert egenskap Name of the custom property, tekst
* Toveisfelt. (I et toveisfelt oppdateres Notes-feltet fra Microsoft Excelarbeidsboken, og omvendt. I et enveisfelt oppdateres Notes-feltet fra Excelarbeidsboken, men ikke omvendt.)

Vis alt

Makroer
Hvis du utfører en oppgave i Microsoft Excel ofte, kan du automatisere
oppgaven med en makro. En makro er en serie kommandoer og funksjoner som
er lagret i en Microsoft Visual Basic-modul og som kan kjøres når du skal utføre
oppgaven.
Hvis du for eksempel ofte skriver inn lange tekststrenger i celler, kan du lage en
makro som formaterer cellene slik at teksten blir brutt.
Registrere makroer Når du spiller inn (registrerer) makroer, lagres
informasjonen om hvert trinn du gjør når du utfører en rekke kommandoer.
Deretter kjører du makroen slik at den gjentar, eller "avspiller", kommandoene.
Hvis du gjør feil når du registrerer en makro, blir rettelsene også registrert. Alle
makroene blir lagret med Visual Basic i en ny modul som knyttes til en
arbeidsbok.
Gjøre det enkelt å kjøre en makro Du kan kjøre en makro ved å velge den
fra en liste i Makro-dialogboksen. Hvis du vil at en makro skal kjøres hver gang
du klikker en bestemt knapp eller trykker en bestemt tastekombinasjon, tilordner
du makroen til en verktøylinjeknapp, en hurtigtast eller et grafisk objekt i et
regneark.
Styre makroene Etter at du har spilt inn en makro, kan du vise makrokoden i
Visual Basic-redigering for å rette feil eller endre det makroen gjør. Hvis du for
eksempel vil at tekstbrytingsmakroen også skal gjøre teksten fet, kan du
registrere en annen makro som formaterer teksten i cellen som fet og deretter
kopiere instruksjonene fra denne makroen inn i tekstbrytingsmakroen.
Visual Basic Editor er et program som er utviklet for å gjøre skriving og
redigering av makrokode enkelt for begynnere og gir deg massevis av hjelp på
skjermen. Du trenger ikke å lære programmering eller å bruke Visual Basicspråket for å foreta enkle endringer på makroene. Med Visual Basic-redigering
kan du redigere makroer, kopiere makroer fra en modul til en annen, kopiere
makroer mellom forskjellige arbeidsbøker, gi nytt navn til modulene som lagrer
makroene, eller gi nytt navn til makroene.

Makrosikkerhet Excel sikrer deg mot virus som kan overføres av makroer.
Hvis du deler makroer med andre, kan du signere dem med en digital signatur
slik at andre brukere kan bekrefte at de er fra en pålitelig kilde. Når du åpner en
arbeidsbok som inneholder makroer, kan du bekrefte kilden før du aktiverer
dem.
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Opprette en makro
Registrere en makro
1. Sett sikkerhetsnivået til Medium eller Lav.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået
du vil bruke.
2. Velg Makro på Verktøy-menyen, og velg deretter Registrer ny makro.
3. Skriv inn et navn på makroen i boksen Makronavn.
Obs!
Det første tegnet i makronavnet må være en bokstav. De andre tegnene
kan være bokstaver, tall eller understrekingstegn. Mellomrom tillates
ikke i makronavn, men et understrekingstegn fungerer godt som
ordskilletegn.
Ikke bruk et makronavn som også er en cellereferanse. I så fall kan du
få en feilmelding om at makronavnet ikke er gyldig.
4. Hvis du vil kjøre makroen ved å trykke en hurtigtast på tastaturet, skriver
du inn en bokstav i Hurtigtast-boksen. Du kan bruke CTRL+ bokstav (for
små bokstaver) eller CTRL+SKIFT+ bokstav (for store bokstaver), der
bokstav er hvilken som helst bokstavtast på tastaturet. Hurtigtastbokstaven
du bruker, kan ikke være et tall eller et spesialtegn som for eksempel @
eller #.
Obs! Hurtigtasten overstyrer alle tilsvarende standard hurtigtaster i
Microsoft Excel mens arbeidsboken som inneholder makroen, er åpen.
5. Velg stedet der du vil lagre makroen, i boksen Lagre makro i.

Hvis du vil at en makro alltid skal være tilgjengelig når du bruker Excel,
velger du Global makroarbeidsbok.
6. Hvis du vil ta med en beskrivelse av makroen, skriver du den inn i
Beskrivelse-boksen.
7. Velg OK.
8. Hvis du vil at makroen skal kjøre relativt til plasseringen av den aktive
cellen, registrerer du den ved hjelp av relative cellereferanser. På
verktøylinjen for registreringsstopp klikker du Relativ referanse
slik at
den er valgt. Makroer registreres med relative referanser til du avslutter
Excel, eller til du klikker Relativ referanse
på nytt slik at den ikke er
valgt.
9. Utfør handlingene du vil registrere.
10. Klikk Stopp registrering
på verktøylinjen for registreringsstopp.
Opprette en makro ved hjelp av Microsoft Visual Basic
1. Velg Makro på Verktøy-menyen i Microsoft Excel, og velg deretter Visual
Basic-redigering.
2. Velg Modul på Sett inn-menyen.
3. Skriv inn eller kopier koden i kodevinduet for modulen.
4. Hvis du vil kjøre makroen fra modulvinduet, trykker du F5.
5. Når du er ferdig med å skrive makroen, velger du Lukk og returner til
Microsoft Excel på Fil-menyen.
Opprette en oppstartsmakro
Automatiske makroer, for eksempel Auto_aktiver, er utformet slik at de kjører
når du starter Microsoft Excel. Hvis du vil ha mer informasjon om disse
makroene, se Hjelp for Visual Basic.
Kopiere deler av en makro for å opprette en ny makro
1. Sett sikkerhetsnivået til Medium eller Lav.

Hvordan?
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået
du vil bruke.
Åpne arbeidsboken som inneholder makroen du vil kopiere.
Velg Makro på Verktøy-menyen, og velg deretter Makroer.
Skriv inn navnet på makroen du vil kopiere, i boksen Makronavn.
Velg Rediger.
Merk linjene du vil kopiere i makroen.
Hvis du vil kopiere hele makroen, må du passe på å ta med linjene Sub og
End Sub i det merkede området.

7. Klikk Kopier
på standardverktøylinjen.
8. Bytt til modulen der du vil plassere koden.
9. Klikk Lim inn .
Tips!
Du kan vise den globale makroarbeidsbokfilen (Global.xls) når som helst ved å
åpne den i Visual Basic-redigering (Alt+F11). Global.xls er en skjult arbeidsbok
som alltid er åpen. Derfor må du gjøre den synlig hvis du vil kopiere en makro.
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Kjøre en makro
Kjøre en makro
1. Sett sikkerhetsnivået til Medium eller Lav.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået
du vil bruke.
Åpne arbeidsboken som inneholder makroen.
Velg Makro på Verktøy-menyen, og velg deretter Makroer.
Skriv inn navnet på makroen du vil kjøre, i boksen Makronavn.
Gjør ett av følgende:
Kjør en makro i en Microsoft Excel-arbeidsbok
Velg Kjør.
Hvis du vil avbryte, trykker du ESC.
Kjør en makro fra en Microsoft Visual Basic-modul
1. Velg Rediger.
2. Velg Run Sub/UserForm

.

Tips!
Hvis du vil kjøre en annen makro mens du er i Visual Basic-redigering,
velger du Makroer på Verktøy-menyen. Skriv inn navnet på makroen du
vil kjøre, i boksen Makronavn, og velg deretter Kjør.
Starte en makro fra en hurtigtast på tastaturet

1. Velg Makro på Verktøy-menyen, og velg deretter Makroer.
2. Skriv inn navnet på makroen du vil tilordne en hurtigtast på tastaturet, i
boksen Makronavn.
3. Velg Alternativer.
4. Hvis du vil kjøre makroen ved å trykke en hurtigtast på tastaturet, skriver
du inn en bokstav i Hurtigtast-boksen. Du kan bruke CTRL+ bokstav (for
små bokstaver) eller CTRL+SKIFT+ bokstav (for store bokstaver), der
bokstav er hvilken som helst bokstavtast på tastaturet. Hurtigtastbokstaven
du bruker, kan ikke være et tall eller et spesialtegn som for eksempel @
eller #.
Obs! Hurtigtasten overstyrer alle tilsvarende standard hurtigtaster i
Microsoft Excel mens arbeidsboken som inneholder makroen, er åpen.
5. Hvis du vil ta med en beskrivelse av makroen, skriver du den inn i
Beskrivelse-boksen.
6. Velg OK.
7. Velg Avbryt.
Starte en makro fra en knapp eller en annen grafisk kontroll
1. Klikk knappen eller den grafiske kontrollen slik at skaleringshåndtak vises.
2. Mens det grafiske objektet er merket, høyreklikker du et skaleringshåndtak
på knappen eller det grafiske objektet slik at hurtigmenyen vises.
3. Velg Tilordne makro på hurtigmenyen.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil tilordne en eksisterende makro til knappen eller det
grafiske objektet, skriver du inn navnet på makroen i boksen
Makronavn, og deretter velger du OK.
Hvis du vil registrere en ny makro du vil tilordne det merkede grafiske
objektet, velger du Registrer. Når du er ferdig med å registrere
makroen, velger du Stopp registrering
på verktøylinjen for
registreringsstopp.
Hvis du vil skrive en ny makro i Visual Basic-redigering, velger du
Ny. Hvis du vil redigere en eksisterende makro, merker du navnet på
makroen i boksen Makronavn, og deretter velger du Rediger.

Obs! Hvis du tilordner en makro til en knapp eller et annet objekt som allerede
brukes som en hyperkobling, slettes hyperkoblingsinformasjonen. Når du senere
klikker knappen eller objektet, kjøres makroen i stedet.
Starte en makro fra et område, eller et aktiveringspunkt, i et grafisk objekt
1. Ved å tegne et nytt objekt kan du opprette et aktiveringspunkt for et
eksisterende objekt.
2. Merk det nye grafiske objektet, og høyreklikk et skaleringshåndtak på
knappen eller det grafiske objektet slik at hurtigmenyen vises.
3. Velg Tilordne makro på hurtigmenyen.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil tilordne en eksisterende makro til knappen eller det
grafiske objektet, skriver du inn navnet på makroen i boksen
Makronavn, og deretter velger du OK.
Hvis du vil registrere en ny makro du vil tilordne det merkede grafiske
objektet til, velger du Registrer. Når du er ferdig med å registrere
makroen, velger du Stopp registrering
på verktøylinjen for
registreringsstopp.
Hvis du vil skrive en ny makro i Visual Basic-redigering, velger du
Ny. Hvis du vil redigere en eksisterende makro, merker du navnet på
makroen i boksen Makronavn, og deretter velger du Rediger.
5. Velg Autofigur på Format-menyen, og velg deretter kategorien Farger og
linjer.
6. Velg Uten fyll i boksen Farge under Fyll. Velg Ingen linje i boksen Farge
under Linje.
7. Gjenta disse trinnene for hvert aktiveringspunkt du vil opprette. Du trenger
ikke å opprette et nytt grafisk objekt for hvert aktiveringspunkt.
Starte en makro fra en knapp på verktøylinjen
1. Velg Tilpass på Verktøy-menyen.
2. Gjør ett av følgende:
Hvis verktøylinjen som inneholder knappen ikke er synlig, velger du
kategorien Verktøylinjer, og deretter merker du av ved siden av
navnet på verktøylinjen.

Hvis knappen du vil kjøre makroen fra, ikke finnes på en verktøylinje,
velger du Kommandoer, og deretter velger du Makroer fra listen
Kategorier. Fra listen Kommandoer drar du Egendefinert-knappen
til en verktøylinje.
3. Høyreklikk verktøylinjeknappen, og velg deretter Tilordne makro på
hurtigmenyen.
4. Skriv inn navnet på makroen i boksen Makronavn og velg OK.
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Redigere en makro
Før du redigerer en makro, bør du være kjent med Visual Basic-redigering. Du
kan bruke Visual Basic Editor til å skrive og redigere makroer som er knyttet til
arbeidsbøker i Microsoft Excel.
1. Sett sikkerhetsnivået til Middels eller Lavt.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået
du vil bruke.
Velg Makro på Verktøy-menyen og deretter Makroer.
Skriv inn navnet på makroen i boksen Makronavn.
Velg Rediger.
Hvis du vil vise Hjelp for Visual Basic-redigering, velger du Hjelp for
Microsoft Visual Basic på Hjelp-menyen.
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Slette en makro
1.
2.
3.
4.
5.

Åpne arbeidsboken som inneholder makroen du vil slette.
Velg Makro på Verktøy-menyen og deretter Makroer.
Velg Denne arbeidsboken i listen Makroer.
Merk navnet på makroen du vil slette, i boksen Makronavn.
Velg Slett.

Vis alt

Stoppe en makro
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil stoppe en makro som kjører, trykker du ESC og velger Avslutt i
dialogboksen Microsoft Visual Basic.
Hvis du vil hindre at en makro kjøres automatisk når du starter Microsoft
Excel, holder du nede SKIFT under oppstart.
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Kopiere en makromodul til en annen
arbeidsbok
1. Sett sikkerhetsnivået til Middels.
Hvordan?
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen.
Velg kategorien Sikkerhet.
Velg Makrosikkerhet under Makrosikkerhet.
Velg kategorien Sikkerhetsnivå, og velg deretter det sikkerhetsnivået
du vil bruke.
Åpne arbeidsboken som inneholder modulen du vil kopiere, og
arbeidsboken du vil kopiere modulen til.
Velg Makro på Verktøy-menyen, og velg deretter Visual Basicredigering.
Klikk Prosjektutforsker
på Vis-menyen.
Dra modulen du vil kopiere, til målarbeidsboken.
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Feilsøking i forbindelse med makroer
Når jeg velger Oppdater, får jeg en melding om at endringene i makroen vil
gå tapt.
Denne meldingen vises når du har endret en makro i Visual Basic-redigering, og
også har endret kopien av arbeidsboken i Microsoft Skriptredigering.
Gjør følgende når du skal lagre endringene du har gjort i makroen:
1.
2.
3.
4.

Velg Nei.
Bytt til vinduet Visual Basic-redigering.
Eksporter modulene du har endret.
I arbeidsboken i Microsoft Skriptredigering klikker du Oppdater
oppdateringsverktøylinjen.
5. Velg Ja.
6. Importer modulene for å gjenopprette endringene i makroen.

på

Under registrering av en makro registrerte jeg en handling jeg ikke ville ha
med.
Hvis du vil angre en uønsket handling i en makro, kan du åpne makroen i Visual
Basic-redigering og fjerne alle uønskede trinn.
Hvis du ikke vil bruke Visual Basic-redigering, registrerer du makroen på nytt
uten den uønskede handlingen.
En makro jeg registrerte, produserer noen ganger en feilmelding.
En makro du registrerer, vil kanskje ikke kjøre ordentlig i alle situasjoner. Hvis
makroen ikke kan kjøre, vises det en feilmelding i Microsoft Excel. Noen
makroer er avhengig av visse alternativer eller innstillinger i Excel. En makro
som søker etter fet tekst, vil for eksempel ikke kjøre ordentlig hvis fet tekst ikke
vises. Hvis en makro du har registrert, produserer en feilmelding, noterer du ned
feilnummeret. Du kan deretter søke etter "feilmeldinger" i Hjelp for Visual Basic
og finne informasjon om meldingen du har fått.

Formatere celler med en annen
nasjonal innstilling
Formatene for Dato, Klokkeslett og Spesielt kan angis slik at de følger ulike
nasjonale innstillinger.
1.
2.
3.
4.

Merk cellene du vil formatere.
Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall.
Velg Dato, Klokkeslett eller Spesielt i boksen Kategori.
I boksen Nasjonal innstilling (plassering) velger du en nasjonal innstilling
for å se eksempelformater for denne innstillingen i boksen Type.
5. Merk ønsket tallformat i boksen Type .
6. Velg OK.
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Om thailandske regneark
Alle thailandske regneark i Excel 2002 eller senere deler følgende funksjoner:
Filkompatibilitet I Excel 2002 eller senere kan du åpne regneark som er
opprettet i Thai Microsoft Excel 2000 eller tidligere. Det kan finnes bestemte
thailandske formler som ikke støttes i Excel 2002 eller senere. .
Datoer Datoer i celler som bruker standardformater, kan vises ulikt i Excel
2002 eller senere enn i Thai Microsoft Excel 2000 eller tidligere.
Standardkalenderen for Excel 2002 eller senere er gregoriansk, mens
standardkalenderen er Thai Buddhistisk for noen standard datoformater i
tidligere Thai-versjoner av Microsoft Excel.
Sortere Du kan få annerledes sorteringsresultater, avhengig av den
brukerregionale innstillingen i Microsoft Windows-operativsystemet du bruker.
Thai-funksjonsformler Det finnes noen Thai-funksjonsformler som var
tilgjengelige i Thai Microsoft Excel 2000 eller tidligere, som ikke støttes i Excel
2002 eller senere. En feilmelding som #VERDI! vil vises i cellene som
inneholder Thai-funksjonsformler som ikke støttes.

Konvertere vanlige tall til thailandsk
tekstformat
1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.
2. Skriv inn =BAHTTEKST(tall), der tall er det vanlige tallet du vil
konvertere til thailandsk tekst.

Formatere tall ved hjelp av
thailandske sifre
1.
2.
3.
4.

Merk cellene som skal vise thailandske tall.
Velg Celler på Format-menyen, og velg kategorien Tall.
Velg Egendefinert fra listen Format.
Gjør ett av følgende under Type:
Velg et egendefinert tallformat som har Thai-betegnelsen (t) – for
eksempel t#,##0.
Velg et egendefinert tallformat, og skriv bokstaven (t) foran formatet.

Obs! Det er også mulig å formatere formatene Dato, Klokkeslett og Spesielt
med thailandske sifre. Det gjør du ved å endre plasseringen som er valgt for de
formatene i boksen Nasjonal innstilling (plassering) i kategorien Tall, og
deretter velge et tallformat i boksen Type.

Bruke thailandske tall og datoer i
topptekster og bunntekster
1. Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen.
2. Hvis du vil tilpasse topp- eller bunnteksten, klikker du Egendefinert
topptekst eller Egendefinert bunntekst. Deretter endrer du teksten etter
&-tegnet og mellom parentesene i henhold til tabellen nedenfor.
Hvis du vil vise
Sidetall med thailandske tall
Totalt antall sider med thailandske tall
Dato med thailandske tall i buddhistkalenderen
Klokkeslett med thailandske tall i 24-timers format

Bruker du denne koden

Konvertere en bestemt tegnstreng på
nytt
I Microsoft Excel kan du konvertere en tegnstreng som allerede er skrevet inn og
konvertert, på nytt.
1. Merk cellen som inneholder tegnstrengen du vil konvertere på nytt, klikk et
vilkårlig sted i tegnstrengen (målet for den nye konverteringen), og
dobbeltklikk.
Den uthevede strengen blir målområdet for den nye konverteringen.
2. Høyreklikk cellen, og velg Konverter på nytt på hurtigmenyen.
3. Klikk ønsket tegn, og trykk to ganger på ENTER.
Obs! Det kan være at enkelte japanske metoderedigeringer for inndata ikke kan
utføre nye konverteringer.

Vis alt

Legge til et ord i en IME-ordliste
(IME - Input Method Editor)
Funksjonen eller noen av alternativene beskrevet i dette hjelpeemnet, er bare
tilgjengelige hvis støtte for japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk eller
koreansk er aktivert i Språkinnstillinger for Microsoft Office.
Legge til et ord i den japanske IME-ordlisten
1. Klikk Språk-ikonet
på oppgavelinjen og klikk Vis språklinjen. Velg
Japansk på språklinjen. Klikk Verktøy-knappen.
2. Velg Dictionary Tool på Verktøy-menyen.
3. Velg Legg til på Rediger-menyen i dialogboksen Microsoft IME
Dictionary Tool .
4. Velg kategorien Add Word.
5. Angi reading av ordet du vil registrere i Hiragana eller alfanumeriske tegn, i
boksen Reading.
6. Angi visningen av ordet du vil registrere, i boksen Display.
7. Velg Register for å lagre ordet.
Legge til en frase i ordlisten for tradisjonell kinesisk
1. Klikk Språk-ikonet
på oppgavelinjen Vis språklinjen. Velg Kinesisk
(Taiwan) på språklinjen. Klikk Verktøy-knappen.
2. Velg User phrase på Verktøy-menyen.
3. Velg Add Phrase på Rediger-menyen i dialogboksen Microsoft New
Phonetic IME 2002 user define phrase tool.
4. Skriv inn frasen i Phrase -boksen, og trykk deretter ENTER.
5. Velg Lagre på Fil-menyen.
Legge til en frase i ordlisten for forenklet kinesisk
1. Klikk Språk-ikonet
på oppgavelinjen Vis språklinjen. Velg Kinesisk
(Folkerepublikken Kina) på språklinjen. Klikk Hurtigmenyknappen.

2. Velg User-defined phrase tool på hurtigmenyen.
3. Velg Add Phrase på Rediger-menyen i MSPY IME User-defined Phrase
Tool.
4. Skriv inn frasen i Phrase -boksen, og trykk deretter ENTER.
5. Velg Lagre på Fil-menyen.
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Fonetisk veiledning
Vise og legge til fonetiske veiledninger Når du viser fonetiske veiledninger i
den japanske versjonen av Microsoft Excel, og skriver inn kanji-tegn (kinesiske
tegn som brukes i det japanske språket), blir de fonetiske symbolene automatisk
lagt inn i veiledningene av Excel. Når du viser fonetiske veiledninger i andre
språkversjoner av Excel, legges de fonetiske symbolene ikke automatisk inn når
du skriver inn kanji-tegn i cellene. Du kan legge til fonetiske symboler manuelt
ved å endre de fonetiske veiledningene. Du kan legge til fonetiske veiledninger i
japanske data som allerede er skrevet inn i en celle. Den fonetiske tegnstrengen
som ble brukt til å skrive inn japanske data, brukes i forbindelse med fonetiske
veiledninger.
Endre fonetiske veiledninger Hvis de fonetiske veiledningene som vises,
ikke er korrekte, kan du endre dem. Du endrer en fonetisk veiledning på samme
måte som du skriver inn en tegnstreng.
Endre formatering for fonetiske veiledninger Du kan endre skriften, typen
og justeringen for fonetiske veiledninger. Standard justering er venstrejustering.
Dette kan du endre til ingen justering (alle de fonetiske veiledningene
kombineres og justeres langs venstre cellekant), midtstilt justering eller
distribuert justering.
For eksempel er de tre typene fonetiske veiledninger som er tilgjengelige på
japanske, hiragana, fullbreddes katakana og halvbreddes katakana. Standard
justering for dem er venstrejustering (det vil si plassert langs venstre kant av
kanji-tegnet de fonetiske veiledningene gjelder). Du kan endre justeringen til
ingen justering (alle de fonetiske veiledningene kombineres og justeres øverst
langs venstre cellekant), midtstilt justering (midtstilt i forhold til kanji-tegnet
veiledningene gjelder), eller distribuert justering (plassert med lik avstand langs
kanji-tegnet veiledningene gjelder).
Sortere data ved hjelp av fonetiske veiledninger Når regnearkdata sorteres,
blir dataene som standard sortert i samsvar med de fonetiske veiledningene. Hvis
de korrekte fonetiske veiledningene blir brukt for japansk tekst, blir for eksempel
japanske termer sortert i samme rekkefølge som de er oppført i en japansk
ordbok. Hvis de fonetiske veiledningene ikke er angitt på riktig måte, må du

gjøre de nødvendige endringene.
Japanske tegn sorteres på følgende måte
Hiragana og Katakana sorteres i kanastavelsesrekkefølge.
Engelske bokstaver sorteres alfabetisk. Det skilles ikke mellom store og
små bokstaver.
Tall sorteres i synkende rekkefølge.
Det skilles ikke mellom halv eller full avstand for engelske tegn og
symboler.
Andre kanji-tegn, symboler og så videre sorteres i samsvar med deres ShiftJIS-koder.
Kanastavelseslisten er som følger:
Lange vokallyder ( ) behandles som vokalen til forrige stavelse. "
" behandles for eksempel som "
".
Gjentakelsesmerker (" ") behandles som samme tegn som tegnet foran
merket. "
" behandles for eksempel som "
".
Stemte og ustemte lyder sorteres i følgende rekkefølge: ustemt lyd, stemt
lyd, halvstemt lyd.
Det skilles ikke mellom hiragana, katakana med full avstand og katakana
med halv avstand.
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Bruke funksjonen for fonetisk
veiledning
Funksjonen eller noen av alternativene beskrevet i dette hjelpeemnet, er bare
tilgjengelige hvis støtte for japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk eller
koreansk er aktivert i Språkinnstillinger for Microsoft Office.
Vise eller skjule fonetiske veiledninger
1. Merk cellene du vil vise eller skjule fonetiske veiledninger for.
2. Velg Fonetisk veiledning på Format-menyen og deretter Vis eller skjul.
Når fonetiske veiledninger vises, er knappen ved siden av Vis eller skjul
valgt.
Obs! Microsoft Excel legger automatisk til fonetiske symboler til nye data som
skrives inn i den japanske versjonen av Excel. Hvis du åpner filer som er
opprettet i eldre versjoner av Excel eller i andre programmer, genereres ikke
fonetiske symboler automatisk.
Endre fonetiske veiledninger
1. Dobbeltklikk cellen som inneholder de fonetiske veiledningene du vil
endre, og klikk deretter veiledningene.
Tips!
Hvis du vil bruke tastaturet til å flytte pekeren til de fonetiske
veiledningene, trykker du ALT+SKIFT+PIL OPP. Hvis du vil gå tilbake til
den overordnede strengen den fonetiske veiledningen gjelder, trykker du
ALT+SKIFT+PIL NED. Fargen på den overordnede tegnstrengen endres
når de fonetiske veiledningene redigeres.
2. Endre de fonetiske veiledningene. Gjør ett av følgende:

Kombinere fonetiske veiledninger
Når du arbeider med japansk, er den fonetiske veiledningen for
delt opp i
and
.
1. Hvis du vil kombinere disse i strengen
den overordnede målstrengen

, merker du
.

2. Velg Fonetisk veiledning på Format-menyen og deretter Rediger.
Dele opp fonetiske veiledninger
Når du arbeider med japansk, har for eksempel den overordnede
tegnstrengen
den kombinerte fonetiske veiledningen
.
1. Du deler denne opp i
måltegnstrengen

og

ved å merke den overordnede

.

2. Velg Fonetisk veiledning på Format-menyen og deretter Rediger.
De eksisterende (kombinerte) fonetiske veiledningene
vil bli angitt som fonetiske veiledninger bare for den merkede
tegnstrengen
, slik at de ikke kan brukes på andre
tegnstrenger. Hvis det er tilfellet, må du endre de fonetiske
veiledningene for
, og deretter legge til nye fonetiske
veiledninger for
.
3. Gjør ett av følgende:
Trykk Enter to ganger for å bekrefte de endrede fonetiske
veiledningene.
Trykk ESC to ganger hvis du vil avbryte endringen.
Endre skrift, type eller justering for fonetiske veiledninger
1. Merk cellene som inneholder de fonetiske veiledningene du vil endre
justering, skrift eller type for.

2. Velg Fonetisk veiledning på Format-menyen og deretter Innstilling.
3. Gjør ett eller flere av følgende:
Hvis du vil endre skriften, velger du kategorien Skrift og klikker
skriften du vil bruke, i boksen Skrift. Hvis du vil endre
skriftstørrelsen, klikker du størrelsen du vil bruke, i boksen Størrelse.
Hvis du vil endre fonetisk veiledningstype, velger du kategorien
Innstilling og klikker typen du vil bruke, under Type.
Hvis du vil endre justeringen, velger du kategorien Justering og
klikker justeringen du vil bruke.
Tips!
I kategorien Skrift kan du velge å bruke formatering (for eksempel fete typer
eller kursiv), farger, understreking eller tegneffekter i fonetiske veiledninger.
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Om funksjonen Rett opp
tastaturinnstilling
Rett opp tastaturinnstilling er en funksjon som automatisk retter opp ord som
er skrevet inn i engelsk modus, men som skulle ha vært skrevet inn i Hangulmodus, og omvendt. Hvis du for eksempel skriver inn eogksalsrnr i engelsk
modus, rettes det til
. Hvis du skriver inn
i Hangulmodus, endres det til university. I tillegg endres IME-modus automatisk.
Rett opp tastaturinnstilling retter også automatisk engelske ord med Hangulending, og som skrives inn i engelsk modus. Hvis du for eksempel skriver inn
optiondmf i engelsk modus, rettes det automatisk til option .
Rett opp tastaturinnstilling fungerer selv når det er en blanding av Hangul og
engelsk. Hvis du for eksempel skriver inn rntjddnjs
, rettes det
automatisk til
quality.

Aktivere riktig tastaturinnstilling
Hvis du skal bruke denne fremgangsmåten, må du ha en amerikansk versjon av
operativsystemet Windows.
1. Velg Alternativer for autokorrektur på Verktøy-menyen.
2. Merk av for Rett opp tastaturinnstilling i kategorien Autokorrektur.
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Legge til eller slette Hanja i en
egendefinert ordliste
Hvis du ikke bruker den koreanske språkversjonen av Microsoft Office, er denne
funksjonen bare tilgjengelig hvis du har installert Microsoft Office 2003
Multilingual User Interface Pack eller Microsoft Office 2003 Proofing Tools for
koreansk.
Legge til Hanja i en egendefinert ordliste
1. Skriv inn Hangul-tegnet for Hanja-tegnet du vil legge til, og merk det.
2. Klikk Språk-ikonet
på oppgavelinjen, og velg Vis språklinjen. Velg
Koreansk på språklinjen. Klikk Hanja-ikonet.
3. Velg Mer.
4. Velg Legg til ord.
5. Velg riktig Hanja-tegn i boksen Hanja Suggestions, og velg deretter Velg.
6. Velg Legg til i listen når alle tegnene er konvertert.
Slette Hanja fra en egendefinert ordliste
1. Skriv inn Hangul-tegnet for Hanja-tegnet du vil slette, og merk det.
2. Klikk Språk-ikonet
på oppgavelinjen, og velg Vis språklinjen. Velg
Koreansk på språklinjen. Klikk Hanja-ikonet.
3. Velg Hanja-tegnet du vil slette, i boksen Hanja Suggestions.
4. Velg Mer.
5. Velg Fjern ord.
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Konvertere Hangul og Hanja
Du kan konvertere Hangul til Hanja og omvendt. Du kan for eksempel
konvertere Hangul-ordet " " til Hanja-ordet " ". Du kan også angi
konverteringsalternativer.
Konvertere tekst fra Hangul til Hanja eller omvendt
1. Skriv inn teksten du vil konvertere, og merk den.
2. Klikk Språk-ikonet
i oppgaveruten, og velg Vis språklinjen. På
språklinjen velger du ikonet Koreansk. Klikk Hanja-ikonet.
3. Merk den riktige konverterte teksten i boksen Hanja Suggestions eller
Hangul Suggestions.
4. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil konvertere det merkede ordet i boksen Suggesting For til
ordet i boksen Hanja Suggestions eller Hangul Suggestions, velger
du Endre.
Hvis du vil hoppe over konvertering av det merkede ordet, velger du
Ignorer. Hvis du ikke vil konvertere ordet i resten av dokumentet,
velger du Ignorer alle.
Angi konverteringsalternativer for Hangul/Hanja
1. Merk setningen som inneholder Hangul eller Hanja.
2. Klikk Språk-ikonet
i oppgaveruten, og velg Vis språklinjen. På
språklinjen velger du ikonet Koreansk. Klikk Hanja-ikonet.
3. Velg Flere, velg Alternativer, og merk av for alternativene du vil bruke.
Hvis du har merket av for å ignorere hangul-endelse, blir ikke
endelsen konvertert.
Når det er merket av for å vise nylig brukte elementer, vil ordene
som sist er brukt, vises øverst i listen Forslag.

Du kan også angi konverteringstype og visningstype.
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Toveisskrifttyper
Microsoft Excel er laget for å vise og skrive ut tekst fra høyre mot venstre og fra
venstre mot høyre. Hvis du vil oppnå de beste resultatene, bør programmet bruke
en skrifttype som inneholder både høyre mot venstre-språktegn og venstre mot
høyre-språktegn. Enkelte skrifttyper som er tilgjengelig med Office og toveis
Windows-operativsystemer, inneholder både høyre mot venstre-tegn og venstre
mot høyre-tegn.
Hvis du velger en skrifttype som ikke inneholder både høyre mot venstre-tegn og
venstre mot høyre-tegn, kan eksisterende tekst i én eller begge språkene vises
ved hjelp av en sekundær skrifttype, for eksempel Tahoma. Hvis du vil ha mer
informasjon, se "Unicode-støtte" i Hjelp for Microsoft Office.
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Støtte for tegntabeller og tekstoppsett
for HTML websidefiler som går fra
høyre mot venstre
Microsoft Excel støtter flere tegntabeller som brukes til å importere, lagre og
eksportere HTML websider som inneholder tekst som går fra høyre mot venstre.
Språk

Tegntabell
UTF-8 (standard)
ISO-8859-6
Arabisk
DOS-720
ASMO-708
UTF-8 (standard)
Hebraisk ISO-8859-8
DOS-862

Obs! Microsoft Excel støtter redigering og lagring av HTML-filer for webside i
logisk tekstoppsett. HTML-filer for webside som er lagret i visuelt tekstoppsett,
kan vises, men ikke redigeres eller lagres, i logisk tekstoppsett.

Vis alt

Forskjeller mellom regneark som går
fra høyre mot venstre og fra venstre
mot høyre
Her finner du noen forskjeller du vil legge merke til i et regneark som går fra
høyre mot venstre sammenlignet med et regneark som går fra venstre mot høyre:
Synlige forskjeller
Celle A1 vises øverst til høyre i regnearket. Kolonnebokstavene går fra A til
høyre til IV til venstre.
Radnumrene vises på høyre side av dokumentvinduet, og det loddrette
rullefeltet vises til venstre.
Fyllhåndtaket vises nederst til venstre i cellen.
Cellekommentarindikatorer vises øverst til venstre i cellen.
I disposisjonsvisning vil disposisjonsknapper og dokumentsymboler vises
på høyre side av regnearket.
Den vannrette deleboksen vises til venstre i regnearket, over det loddrette
rullefeltet. Den loddrette deleboksen vises ved siden av den høyre,
vannrette rullepilen.
Funksjonsforskjeller
Man refererer til områder etter navnet på cellen øverst til høyre i området,
og navnet på cellen nederst til venstre, atskilt av en bindestrek.
Verktøyet Autosummer søker oppover og mot høyre for cellene som skal
summeres.
Autoformat formaterer regnearket slik at radoverskrifter i et merket
område vises på høyre side av en tabell, og totalsummer vises nederst og til
venstre for det merkede området.
Du kan angi knappeetiketter, tekstboksoppføringer og cellekommentarer
ved å bruke tekst som går fra høyre mot venstre, fra venstre mot høyre eller
toveis tekst.
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Om global tekstretning
Global tekstretning definerer startjusteringen, leseretningen og tastaturspråket i
redigeringsfelt. Du kan imidlertid endre disse egenskapene ved å bruke
tastekombinasjoner eller andre metoder, for eksempel formateringsverktøylinjen.
Hvis du endrer avsnittsretningen i tekstfeltene, påvirkes bare det aktuelle feltet.
Ingen andre redigeringsfelt i elementet påvirkes.
Global tekstretning påvirker også:
Leseretningen til tekst som vises i kolonnene i alle tabellvisningene.
Oppsettet av ren tekstinformasjon i brødteksten eller innholdsområdet i et
element. Fordi ren tekst ikke inneholder en egenskap for avsnittsretning, vil
en melding som mottas fra en e-postklient i ren tekst, eller en
elementoverskrift som er limt inn i brødteksten av elementet ved svar eller
videresending, ha et oppsett som avhenger av den globale tekstretningen.
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Skrive ut og forhåndsvise data på
regneark som går fra høyre mot
venstre
Kategoriene i dialogboksen Utskriftsformat inneholder egenskaper for høyre
mot venstre som gir deg et faktisk bilde av dataene.
Marger
Eksemplet på sideoppsett midt i kategorien viser gjeldende innstilling for
regnearkretning.
Eksempelregnearket som vises i kategorien Marger, viser retningen for det
første regnearket i arbeidsboken. Det kan være regneark som går i både høyre
mot venstre retning og venstre mot høyre retning i samme arbeidsbok.
Regneark
Regneark som er for store til at de kan skrives ut på ett enkelt ark, skrives ut i
henhold til en rekkefølge som fastsettes av retningen på det gjeldende
regnearket. Regneark som går fra høyre mot venstre skrives ut nedover eller på
tvers, og starter øverst til høyre i regnearket. Eksemplet nedenfor viser
sidenummerering og utskriftsrekkefølge for et regneark som er tre sider bredt, og
som krever seks sider for utskrift.
Retning på regneark Utskriftsrekkefølge for flere sider
Venstre mot høyre

Høyre mot venstre

Forhåndsvisning
Knappen Forhåndsvisning viser en sideretning fra høyre mot venstre eller
venstre mot høyre, avhengig av retningen på det gjeldende regnearket
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Funksjoner for språk som leses og
skrives fra høyre mot venstre
Når språk som arabisk, farsi, hebraisk eller urdu er aktivert for redigering, blir en
rekke funksjoner som hjelper deg å arbeide i et høyre mot venstre- eller
toveismiljø, tilgjengelige.
Excel 2002 eller senere gir full fremoverkompatibilitet for arbeidsbøker som er
lagret i alle tidligere versjoner av Microsoft Excel og Microsoft Excel med støtte
for språk fra høyre mot venstre. Arbeidsbøker som er lagret i Excel 2000filformat eller senere, er imidlertid ikke kompatible med tidligere versjoner av
Microsoft Excel.
Angi regnearkretning
Selv om en arbeidsbok har en bestemt retning, kan du vise enkeltark i boken i
enten høyre mot venstre- eller venstre mot høyre-visning.
I motsetning til arbeidsbøker der endringen ikke vises før du oppretter en ny
arbeidsbok, viser regnearkene retningsendringen umiddelbart.
Når du skifter retning for regnearket, vil Microsoft Excel med høyre-motvenstre-funksjoner ganske enkelt endre dataenes orientering fra venstre mot
høyre eller høyre mot venstre. Alle underliggende formler og verdier beholdes
slik de er. I celler som bruker justeringsattributtet Generelt, blir venstre mot
høyre-tekst venstrejustert og høyre-mot-venstre-tekst blir høyrejustert, uansett
regnearkets retning.
Data som går fra høyre mot venstre i regneark
Generelt er standardjustering uansett regnearkets retning.
Når du skriver inn høyre mot venstre-tekst i et regneark, starter tegnene fra
høyre side på formellinjen og videre mot venstre.
I tillegg til å skrive inn høyre mot venstre-, venstre mot høyre- eller
toveistekst i en celle, kan du også endre leseretningen og justeringen for

celletekst.
Toveisskrifter
Alle versjoner av Microsoft Excel med høyre mot venstre-støtte kan vise og
skrive ut tekst både fra høyre mot venstre og fra venstre mot høyre. For å gjøre
det må programmet bruke en skrift som inneholder språktegn som går både fra
høyre mot venstre og fra venstre mot høyre. De fleste skrifter som er
tilgjengelige med toveis Microsoft Windows, inneholder tegn som går fra høyre
mot venstre og fra venstre mot høyre. Hvis du velger en skrift som ikke
inneholder begge typene tegn, kan det hende at eksisterende tekst i ett eller
begge språkene vises feil ved hjelp av standard sekundærskriften Tahoma. Velg
en annen skrift for å løse problemet.
Stavekontrollere toveistekst
Du kan stavekontrollere celler med både norsk tekst og tekst som går fra høyre
mot venstre. Du velger ganske enkelt en ordliste som tilsvarer teksten som er
brukt i filen.
Du må installere en Microsoft Excel-versjon som inneholder en høyre mot
venstre-ordliste, slik at du kan stavekontrollere tekst som går fra høyre mot
venstre.
Når du stavekontrollerer tekst med en høyre mot venstre-ordliste, ignoreres
norske ord og de blir ikke merket som feilstavet. På samme måte ignoreres
ord som går fra høyre mot venstre når du stavekontrollerer ved hjelp av en
norsk ordliste.
Hvis du vil skifte ordlister, merker du ordlistene du ønsker i kategorien
Stavekontroll i dialogboksen Alternativer (Verktøy-menyen).
Høyre mot venstre-funksjoner på websider
Høyre mot venstre-funksjoner på websider angis på to forskjellige nivåer:
sidenivå og kontrollnivå.
Sidenivå
En webside som publiseres fra Microsoft Excel, vil ha samme visningsretning,
enten venstre mot høyre eller høyre mot venstre, som Excel-regnearket siden er

basert på. Retningen vises som en innstilling for egenskapen Dir for websiden.
Merknader
Websideretning er inkludert i den underliggende HTML-koden til websiden
ved hjelp av attributtet for standard HTML-retning (DIR). Koden <HTML
DIR=RTL> på begynnelsen av <HTML>-elementet, angir for eksempel en
webside med retningen fra høyre mot venstre.
Kontroller som plasseres på en webside, arver retningen til websiden,
avhengig av om kontrollen har høyre mot venstre-funksjoner. Kontroller
uten høyre mot venstre-funksjoner, vises i en venstre mot høyre-retning.
Kontrollnivå
Kontroller som har høyre mot venstre-funksjoner, vises først med samme retning
som websiden. Når du har plassert en kontroll på en webside, kan det være du
kan endre visningsretningen for kontrollen slik at den får høyre mot venstreutseende og -funksjonalitet. Egenskapsnavnet som styrer visningsretningen, er
avhengig av kontrolltypen. Egenskapene i tabellen nedenfor, styrer retningen for
kontroller på websider.
Kontrolltype

Microsoft
Office Web
Componentkontroller

Beskrivelse
Office Web Component-kontroller er regneark, diagrammer og
pivottabellister.
Angi eller endre retningen for regneark og pivottabellister i et
utformingsprogram, for eksempel Microsoft FrontPage eller i
utformingsvisning for datatilgangssider i Microsoft Access, ved
å velge Avansert i verktøykassen for egenskaper for kontrollen.
Det finnes ingen innstillinger for diagrammer.
Egenskapen for retningsinnstilling er RightToLeft.
Obs! Alle Office Web Component-kontroller har en
verktøykasse for egenskaper som kan brukes både under
utforming av kontrollen, og når du arbeider med kontrollen i
leseren. Innstillingen for høyre mot venstre kan imidlertid ikke
endres i leseren.

Eksempler på innebygde leserkontroller omfatter tabeller,
etiketter, tekstbokser, kombinasjonsbokser, listebokser,
alternativgrupper og rullende tekst.
Innebygde
Angi eller endre retningen ved å bruke et HTMLleserkontroller
redigeringsprogram, for eksempel Microsoft Skriptredigering,
som viser kontrollegenskapene i et egenskapsvindu.
Egenskapen for retningsinnstilling er vanligvis Dir.
Dette er andre kontroller som er tilgjengelige i Microsoft Officeprogrammer eller Microsoft Visual Basic .NET.

ActiveXkontroller

Angi eller endre retningen ved å bruke et HTMLredigeringsprogram, for eksempel utformingsvisning for
datatilgangssider i Microsoft Access eller Microsoft
Skriptredigering, til å legge til kontroller og vise
kontrollegenskapene i et egenskapsvindu.
Egenskapen for retningsinnstilling er vanligvis RightToLeft.

Importere og eksportere regneark som går fra høyre mot venstre i
tekstformater
Microsoft Excel lagrer alle tegn som verdier i Unicode-kodesider i logisk
tekstoppsett, men kan importere og eksportere regneark som er lagret som
tekstfiler, hvis filene inneholder tekst som går fra høyre mot venstre og som er
lagret i riktig kodeside og logiske tekstoppsett for Windows. En tekstfil som
inneholder arabisk tekst, må for eksempel lagres i Windows-kodesiden for
arabisk, 1256, for at filen skal kunne bli importert av Excel.
Du oppretter tekstfiler som gjenkjennes av Excel, ved å bruke ConvText, et
frittstående verktøy for konvertering av tekstfiler, som følger med Excel.
ConvText inneholder alternativer for både logiske og visuelle tekstoppsett, og
støtter en rekke toveiskodesider som brukes til å opprette en ny fil i et
tekstformat som gjenkjennes. Da kan du senere velge Windows (ANSI) som
filens opprinnelse i tekstimportveiviseren når du importerer en tekstfil med riktig
formatering.

Obs! Du kan importere et regneark i Lotus- eller Quattro Pro-format som krever
kodeside- eller tekstoppsettkonvertering eller begge, til Excel, ved å lagre
regnearket i tekstfilformat før det importeres. Muligheten til å lagre regnark i
tekstfilformat er standard i de fleste database- og regnearkprodukter. Deretter
kan du bruke ConvText til å opprette en tekstfil som gjenkjennes av Excel. Når
Excel importerer tekstfilen, gjenskapes data fra det opprinnelige regnearket
fullstendig i et nytt Excel-regneark.
Sorteringsrekkefølge fra høyre mot venstre
Sorteringsrekkefølge fra høyre mot venstre blir tatt i bruk der det er mulig. Det
gjelder datalister i tabellvisning, kortvisning og ikonvisning, og grupper etterlister, kontaktlister, mappelister og adresselister.
Obs! Det kan være enkelte visninger fra serveren ikke sorterer data i samsvar
med høyre mot venstre-rekkefølgen, fordi de følger sorteringsrekkefølger som
serveren støtter.

Vis alt

Endre innstillinger for global
tekstretning
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen, og deretter kategorien
Internasjonal.
2. Velg ett av følgende:
Klikk Høyre mot venstre for å angi redigeringsfeltets startjustering til
høyre, leseretning til høyre mot venstre og tastaturspråk til det
gjeldende aktiverte høyre mot venstre-språket.
Klikk Venstre mot høyre for å angi redigeringsfeltets startjustering til
venstre, leseretning til venstre mot høyre og tastaturspråk til det
gjeldende aktiverte venstre mot høyre-språket.
Obs! Når du endrer innstillingen for den globale tekstretningen, vil den påvirke
redigeringsfeltene i elementer du åpner når du har endret innstillingen. Den vil
ikke påvirke tekstretningen til redigeringsfeltene som allerede er åpne.
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Konvertere toveis tekstfiler til og fra
ANSI
ConvText-verktøyet er tilgjengelig på installasjons-CDene for de
språkversjonene av Microsoft Office som har støtte for tekst fra høyre mot
venstre. ConvText tilbyr ytterligere støtte (flere kodesider og alternativer for
visuelle tekstoppsett) enn følgende funksjoner når du konverterer toveisfiler til
ANSI-tegn:
Tekstimportveiviseren i Microsoft Excel som brukes til å konvertere tegn
som går fra høyre mot venstre i toveisfiler til ANSI-tegn med logisk
tekstoppsett.
Kommandoen Lagre som på Fil-menyen i Microsoft Excel som brukes til å
konvertere ANSI-tegn med logisk tekstoppsett til andre toveis filformater.
Følgende eksempel viser hvordan du bruker ConvText sammen med Excel. Du
benytter tilsvarende fremgangsmåte hvis du vil bruke ConvText sammen med
andre Microsoft Office-programmer som for eksempel Access.
Konvertere toveis tekstfiler til ANSI
1. Dobbeltklikk ConvText.exe-ikonet i mappen Programfiler\Microsoft
Office\Office11.
2. Velg Convert To Windows ANSI Code Page.
3. Skriv inn filnavnene i Source- og Target-boksene, eller klikk Browse.
4. Gjør ett av følgende:
Velg Load for å hente en konverteringsspesifikasjon som tidligere er
lagret.
Velg kodesiden, tekstoppsettet, filtypen og eventuelle andre relevante
parametre som tilsvarer måltekstfilen som skal opprettes.
5. Velg Save hvis du vil beholde konverteringsspesifikasjonen.
6. Velg Convert.
7. Importer den konverterte tekstfilen til Excel.
Alle feltnavn og poster fra den opprinnelige tabellen eller regnearket, gjenskapes

fullstendig i en ny tabell.
Konvertere toveis tekstfiler fra ANSI
1. Lagre en kopi av regnearket du vil konvertere til en ikke-ANSI-kodeside.
2. Dobbeltklikk ConvText.exe-ikonet i mappen Programfiler\Microsoft
Office\Office11.
3. Velg Convert From Windows ANSI Code Page.
4. Skriv inn filnavnene i Source- og Target-boksene, eller klikk Browse.
5. Gjør ett av følgende:
Velg Load for å hente en konverteringsspesifikasjon som tidligere er
lagret.
Velg kodesiden, tekstoppsettet, filtypen og eventuelle andre relevante
parametre som tilsvarer måltekstfilen som skal opprettes.
6. Velg Save hvis du vil beholde konverteringsspesifikasjonen.
7. Velg Convert.
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Opprette en gjentagende serie i
regneark som går fra høyre mot
venstre
Gjør ett av følgende:
Dra fyllhåndtaket ned eller til venstre for å opprette en økende serie.
Dra fyllhåndtaket opp eller til høyre for å opprette en synkende serie.
Obs! Når du bruker fyllhåndtaket til å opprette en datoserie, vises datoene som
gregorianske datoer eller Hijri-datoer. Hijri-datoberegninger støtter imidlertid
bare dager. De støtter ikke beregninger med måneder og år.

Vise eller skjule kontrolltegn
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Internasjonal.
2. Merk av for eller fjern merket for Vis kontrolltegn.

Vis alt

Formatere datoer ved hjelp av
alternative kalendere
Formatere datoer ved hjelp av den gregorianske kalenderen eller Hijrikalenderen
Gjør ett av følgende:
Lag et egendefinert tallformat.
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall.
2. Velg Egendefinert fra formatlisten.
3. Velg en tallformatkode som utgangspunkt for datoformatet.
4. Gjør ett av følgende i boksen Type:
Hvis du vil vise datoer ved hjelp av den gregorianske kalenderen,
uavhengig av innstillingen for Regionale alternativer eller Regionale
innstillinger i Microsoft Windows Kontrollpanel, skriver du inn B1
før datoformatkoden – for eksempel B1dd.mm.åå.
Når arabisk redigering er aktivert og du vil vise datoer ved hjelp av
Hijri-kalenderen, uavhengig av innstillingen for Regionale
alternativer eller Regionale innstillinger, skriver du inn B2 før
datoformatkoden – for eksempel B2dd.mm.åå.
Obs! Det er også mulig å formatere datoer ved å endre plasseringen som er
valgt i boksen Nasjonal innstilling (plassering) for Dato-formatet i
kategorien Tall, og deretter velge et datoformat i boksen Type.
Skriv inn en dato i en celle og få Excel til å tolke den som en Hijri-dato i
stedet for en gregoriansk dato.
Skriv inn A eller a foran datoen. Du kan for eksempel skrive inn den korte

datoen 'a25.9.20' som vil bli tolket som Hijri-datoen 25.9.1420 (dette er den
gregorianske datoen 01.01.2000). Hvis cellen ikke er formatert, blir den
tildelt tallformatet 'B2d.m.åååå', og verdien vises som 25.9.1420.
Formatere datoer ved hjelp av buddhistkalenderen
Gjør ett av følgende:
Gjør følgende når Standardversjon av Microsoft Office er satt til Thai i
kategorien Aktiverte språk under språkinnstillingene for Microsoft Office:
Lag et egendefinert tallformat.
1. Velg Celler på Format-menyen, og velg deretter kategorien Tall.
2. Velg Egendefinert fra formatlisten.
3. Velg et tallformat som representerer året ved hjelp av 'b'syntaksen – syntaksen 'd.m.bbbb' formaterer for eksempel den
gregorianske datoen 1.1.2000 som den Thai-buddhistiske datoen
1.1.2543.
Obs! Det er også mulig å formatere datoer ved å endre plasseringen
som er valgt i boksen Nasjonal innstilling (plassering) for Datoformatet i kategorien Tall, og deretter velge et datoformat i boksen
Type. Dette formatet fungerer uansett innstillingen for
Standardversjon av Microsoft Office under språkinnstillingene for
Microsoft Office.
Hvis du vil skrive inn en dato i en celle og få Excel til å tolke den som
en Thai-buddhistisk dato i stedet for en gregoriansk dato, bruker du Beller b-prefikset når du skriver inn datoen. Du kan for eksempel skrive
inn den korte datoen '1.1.b43' som vil bli tolket som den Thaibuddhistiske datoen 1.1.2543. Hvis cellen ikke er formatert, blir den
tildelt tallformatet 'd.m.bb', og verdien vises som 1.1.43.
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Skrive inn formler som inneholder
tekst som går fra høyre mot venstre i
regneark
Det er litt vanskeligere med formelinnskriving fra høyre mot venstre i Microsoft
Excel enn det er med tekstinnskriving, spesielt fordi du har muligheten til å
skrive inn tekst som både går fra høyre mot venstre og venstre mot høyre i
formler. Her er noen få tips som kan hjelpe deg:
Formler er venstrejustert på formellinjen og i celler, med en leseretning fra
venstre mot høyre, både for regneark som går fra høyre mot venstre og
venstre mot høyre.
Når det settes inn en funksjon i en formel (Funksjon-kommandoen, Sett
inn-menyen), kan argumentene inneholde toveis tekst.
Leseretningen og justeringen til formelresultater avhenger av leseretningen
og justeringen som er valgt for denne cellen. Standardinnstillingene for
leseretningen og justeringen er henholdsvis Sammenheng og Generelt.

Angi en kolonnebredde i et regneark
som går fra høyre mot venstre
Gjør ett av følgende:
Dobbeltklikk venstre kolonneramme i kolonneoverskriften for å angi
Beste tilpassing for kolonnen.
Dra i venstre kolonneramme i kolonneoverskriften til kolonnen har
den bredden du ønsker.
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Angi virkemåten til
innsettingspunktet
1. Klikk Alternativer på Verktøy-menyen, og velg kategorien Internasjonal.
2. Gjør ett av følgende i alternativgruppen Markørbevegelse:
Klikk Logisk hvis du vil at innsettingspunktet skal flytte i den logiske
retningen for toveistekst.
Klikk Synlig hvis du vil at bevegelsen til innsettingspunktet skal
ignorere tekstspråket og flytte fortløpende til høyre eller venstre.

Vis alt

Angi retningen for regneark og
diagrammer
Angi retningen for gjeldende regneark
Gjør ett av følgende:
Trykk ned eller slipp opp knappen Ark høyre mot venstre

.

Velg Alternativer på Verktøy-menyen, kategorien Internasjonal, og
merk eller fjern merket for Vis gjeldende ark fra høyre mot venstre.
Angi retningen for nye arbeidsbøker og regneark
1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien
Internasjonal.
2. Gjør ett av følgende i alternativgruppen Høyre mot venstre.
Klikk Høyre mot venstre hvis du vil at nye objekter skal vises i en
retning som høyre-mot-venstre-brukere er vant til.
Klikk Venstre mot høyre hvis du vil at nye objekter skal vises i en
retning som venstre-mot-høyre-brukere er vant til.
Endre retningen for et diagram
Når redigering fra høyre mot venstre er aktivert i Microsoft Excel, og
standardorienteringen for nye diagrammer er fra høyre mot venstre, konfigureres
diagrammer automatisk med en visning fra høyre mot venstre. Det betyr at den
vannrette akseorigoen (kategori) og den loddrette (verdi) aksen vises til høyre i
diagrammet, og diagramforklaringen vises til venstre.
Du kan flytte diagramobjekter manuelt til en plassering som støtter retningen du
ønsker å oppnå. Hvis du for eksempel vil endre et diagram som går fra venstre
mot høyre, til et som går fra høyre mot venstre, gjør du følgende:

1. Klikk den vannrette (kategori) aksen for å merke den, høyreklikk deretter
aksen, og velg Formater akse på hurtigmenyen.
2. Velg kategorien Skala og deretter Kategorier i omvendt rekkefølge. Den
vannrette (kategori) akseorigoen og den loddrette (verdi) aksen vises til
høyre i diagrammet.
3. Klikk rammen til forklaringen for å velge den, høyreklikk deretter rammen,
og velg Formater forklaring på hurtigmenyen.
4. Velg kategorien Plassering, og merk Venstre i gruppen Plassering.
Diagramforklaringen vises til venstre i diagrammet.
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Angi retningen for en webside eller
websidekontroller
Angi retningen for en webside
Gjør ett av følgende:
Før du publiserer en ny webside, angir du retningen for regnearket slik
at den er lik ønsket retning for websiden. En ny webside får
automatisk samme retning som regnearket den er basert på.
Gjør ett av følgende for en webside som allerede er publisert, og som
vises i en leser:
Rediger HTML-kilden direkte som tekst. Velg HTML-kilde på
Vis-menyen, og endre <HTML>-elementet til <HTML DIR=HV> hvis du vil at sideretningen skal være fra høyre mot venstre,
eller til <HTML DIR=V-H> for en sideretning fra venstre mot
høyre.
Bruk et HTML-redigeringsprogram som viser
dokumentegenskaper i et egenskapsvindu, for eksempel
Microsoft Skriptredigering, til å endre innstillingen for Diregenskapen (H-V eller V-H) for websiden, på begynnelsen av
<HTML>-elementet. Klikk Egenskaper , klikk
websideområdet til dokumentegenskapene vises, og velg
kategorien Alle hvis den er tilgjengelig. Endre innstillingen for
Dir-egenskapen til den retningen du vil angi for websiden, H-V
eller V-H.
Angi retningen for en kontroll på en webside
Gjør ett av følgende:
Før du publiserer en ny webside, angir du retningen for regnearket slik
at den er lik ønsket retning for kontrollen. En ny kontroll får

automatisk samme retning som regnearket den er basert på.
Gjør ett av følgende for en webside som allerede er publisert:
Microsoft Office Web Component-kontroller Du kan angi
retningen for kontrollen i leseren eller ved å åpne websiden i et
utformingsprogram, for eksempel i Frontpage eller
Accessdatatilgangssider i utformingsvisning. Klikk kommandoer
og alternativer på verktøylinjen for å vise dialogboksen
Kommandoer og alternativer.
For Microsoft Office-pivottabellkontroller merker eller
fjerner du merket for Vis fra høyre til venstre i gruppen
Generelle alternativer i kategorien Atferd.
For Microsoft Office-regnearkkontroller merker eller fjerner
du merket for Vis fra høyre til venstre i gruppen Vis/skjul i
kategorien Ark.
En Microsoft Office-diagramkontroll kan vises fra høyre mot
venstre ved hjelp av standard formatalternativer for diagram.
Det finnes derfor ingen ekstra retningsinnstilling.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer
kontrollene, se Hjelp for utformingsprogrammet. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du viser verktøylinjen og bruker
dialogboksen Kommandoer og alternativer, se Hjelp for
kontrollen når kontrollen aktiveres i utformingsprogrammet
eller leseren.
Innebygde leserkontroller For kontroller som brukes når du
publiserer statiske websider (det vil si sider som du ikke kan
arbeide interaktiv med), redigerer du HTML-kildekoden direkte
som tekst. Du kan også bruke et HTML-redigeringsprogram, for
eksempel Microsoft Skriptredigering, til å vise
kontrollegenskaper i et egenskapsvindu, og endre innstillingen av
Dir-egenskapen for kontrollen (V-H eller H-V).
ActiveX-kontroller som legges til separat Rediger HTMLkildekoden direkte som tekst, eller bruk et HTMLredigeringsprogram, for eksempel utformingsvisning på
datatilgangssidene i Acess eller Microsoft Skriptredigering, til å

vise kontrollegenskaper i et egenskapsvindu, og endre
innstillingen av egenskapen HøyreMotVenstre, eller tilsvarende
(vanligvis Sann eller Usann).
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Angi tekstretningen for celler
1. Klikk nedpilen ved siden av knappen Tekstretning
2. Gjør ett av følgende:

.

Hvis du vil at leseretningen skal være fra høyre mot venstre, velger du
Høyre mot venstre.
Hvis du vil at leseretningen skal være fra venstre mot høyre, velger du
Venstre mot høyre.
Hvis du vil at leseretningen skal stemme overens med språket til det
første tegne som skrives inn, velger du Sammenheng.
Obs! Du kan også angi leseretningen ved å velge Celler på Format-menyen, og
deretter bruke listen Tekstretning i kategorien Justering.
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Bytt mellom å skrive inn tekst som
går fra høyre mot venstre og fra
venstre mot høyre i en celle
Klikk Språk-ikonet

på oppgavelinjen, og velg ønsket tastaturspråk.

Pekeren for tekstinnsetting endres slik at den viser retningen for språket
som er valgt, og du kan skrive inn tekst i språket.
Obs! Tekst vises i standardskriften Arial med mindre en annen skrift er valgt.
Du kan overstyre standardskriften for den merkede cellen (eller celleområdet),
ved å velge Celler på Format-menyen. Velg kategorien Skrift, merk skriften du
vil bruke, og velg OK.
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Arabisk sorteringsrekkefølge
I Microsoft Excel sorteres høyre mot venstre-regneark ved hjelp av verdier fra
Unicode, og ikke verdiene fra den arabiske tegntabellen slik som i enkelte
tidligere versjoner. Åpnede eller importerte regneark som bruker den arabiske
tegntabellen og den arabiske sorteringsrekkefølgen, konverteres til Unicode og
generell sorteringsrekkefølge.
Arabisk sorteringsrekkefølge beskrives her ved hjelp av den arabiske
tegntabellen, og ikke Unicode, fordi den førstnevnte er den som flest brukere
kjenner best. Den arabiske tabellen for sorteringsrekkefølge ordner tegnene for
den arabiske tegntabellen i en sorteringsrekkefølge. Sorteringsrekkefølgen
kontrollerer måten dataene ordnes sekvensielt i Excel-regneark som bruker den
arabiske tegntabellen.
De 256 tegnene i den arabiske tegntabellen kan ordnes i flere kategorier som
bestemmer måten tegnene sorteres på.
Kashida og toveis kontrolltegn (heksadesimale tegnpunkt 9D, 9E, DC, FD
og FE):
Disse tegnene ignoreres ved sortering.
Arabiske diakritiske tegn (heksadesimale tegnpunkt F0 til og med F3, F5,
F6, F8 og FA):
Arabiske diakritiske tegn ignoreres ved sortering, bortsett fra når strengene
som sammenlignes er identiske på alle andre måter. I så tilfelle sorteres
umerkede tegn (uten diakritiske tegn) før merkede tegn (med diakritiske
tegn). Diakritiske tegn med lavere tegnpunktverdier sorteres før andre.
Generelle kontrolltegn (heksadesimale tegnpunkt 00 til og med 1F og 7F),
reserverte tegn (heksadesimale tegnpunkt 80, 81, 8D, 8E, 8F og 90) og
tegnsetting:
Disse tre kategoriene sorteres før alfanumeriske tegn i kategorirekkefølge
(det vil si generelle kontrolltegn først) og i stigende tegnpunktrekkefølge

innenfor hver kategori (00 sorteres for eksempel før 01).
Arabiske og venstre mot høyre-alfanumeriske tegn (i den arabiske tabellen
for sorteringsrekkefølge):
Venstre mot høyre-tekst sorteres alltid før arabisk tekst.
Venstre mot høyre-tekstsortering skiller ikke mellom små og store
bokstaver. Selv om for eksempel den store bokstaven "A" er oppført før
liten "a", behandles disse tegnene likt i Excel der ingen tegn er prioritert når
det gjelder sortering.
Umerket venstre mot høyre-tekst (uten diakritiske tegn) sorteres før merket
venstre mot høyre-tekst.

Vis alt

Den arabiske tegntabellen
Hver tegntabell identifiseres av et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen, CP (CP
- code page), for arabisk er CP 1256.
I Microsoft Excel sorteres høyre mot venstre-regneark ved hjelp av verdier fra
Unicode, og ikke verdiene fra den arabiske tegntabellen som i tidligere
versjoner. Åpnede eller importerte regneark som bruker den arabiske
tegntabellen og den arabiske sorteringsrekkefølgen, konverteres til Unicode og
generell sorteringsrekkefølge.
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Hebraisk sorteringsrekkefølge
I Microsoft Excel sorteres høyre mot venstre-regneark ved hjelp av verdier fra
Unicode, og ikke verdiene fra den hebraiske tegntabellen slik som i enkelte
tidligere versjoner. Åpnede eller importerte regneark som bruker den hebraiske
tegntabellen og den hebraiske sorteringsrekkefølgen, konverteres til Unicode og
generell sorteringsrekkefølge.
Hebraisk sorteringsrekkefølge beskrives her ved hjelp av den hebraiske
tegntabellen, og ikke Unicode, fordi den førstnevnte er den som flest brukere
kjenner best. Den hebraiske tabellen for sorteringsrekkefølge ordner tegnene for
den hebraiske tegntabellen i en sorteringsrekkefølge. Sorteringsrekkefølgen
kontrollerer måten dataene ordnes sekvensielt i Excel-regneark som bruker den
hebraiske tegntabellen.
De 256 tegnene i den hebraiske tegntabellen kan ordnes i flere kategorier som
bestemmer måten tegnene sorteres på.
Toveis kontrolltegn (heksadesimale tegnpunkt FD og FE):
Disse tegnene ignoreres ved sortering.
Hebraiske diakritiske tegn (heksadesimale tegnpunkt C0 gjennom CD, D1
og D2):
Hebraiske diakritiske tegn ignoreres ved sortering, bortsett fra når strengene
som sammenlignes er identiske på alle andre måter. I så tilfelle sorteres
umerkede tegn (uten diakritiske tegn) før merkede tegn (med diakritiske
tegn). Diakritiske tegn med lavere tegnpunktverdier sorteres før andre.
Generelle kontrolltegn (heksadesimale tegnpunkt 00 gjennom 1F og 7F),
reserverte tegn (heksadesimale tegnpunkt 80, 81, 8A, 8C gjennom 90, 9A,
9C gjennom 9F, CE gjennom D0, D3 gjennom DF, FB, FC og FF) og
tegnsetting:
Disse tre kategoriene sorteres før alfanumeriske tegn i kategorirekkefølge
(det vil si generelle kontrolltegn først) og i stigende tegnpunktrekkefølge

innenfor hver kategori (00 sorteres for eksempel før 01).
Hebraiske og venstre mot høyre-alfanumeriske tegn (i den hebraiske
tabellen for sorteringsrekkefølge):
Venstre mot høyre-tekst sorteres alltid før hebraisk tekst.
Tekstsortering fra venstre mot høyre skiller ikke mellom små og store
bokstaver. Selv om for eksempel den store bokstaven "A" står oppført før
liten "a", behandles disse tegnene likt i hebraisk Excel der ingen tegn er
prioritert når det gjelder sortering.
Umerket tekst fra venstre mot høyre (uten diakritiske tegn) sorteres før
merket venstre mot høyre-tekst.
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Den hebraiske tegntabellen
Hver tegntabell identifiseres av et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen, CP (CP
- code page), for hebraisk er CP 1255.
I Microsoft Excel sorteres høyre mot venstre-regneark ved hjelp av verdier fra
Unicode, og ikke verdiene fra høyre mot venstre-tegntabellen som i tidligere
versjoner. Åpnede eller importerte regneark som bruker den hebraiske
tegntabellen og den hebraiske sorteringsrekkefølgen, konverteres til Unicode og
generell sorteringsrekkefølge.

Om vietnamesiske regneark
Alle vietnamesiske regneark i Excel 2002 eller eldre deler følgende funksjoner:
Filkompatibilitet I Excel 2002 eller senere kan du åpne regneark som er
opprettet i versjoner av vietnamesisk Microsoft Excel 2000 eller tidligere. Det
kan finnes bestemte vietnamesiske formler som ikke støttes i Excel 2002 eller
senere. Hvis du åpner og konverterer en fil fra vietnamesisk Microsoft Excel
2000 eller tidligere, kan det gå ut over tekst- og tallformateringen hvis du lagrer
den i Excel 2002 eller senere.
Sortere Du kan få annerledes sorteringsresultater, avhengig av innstillingen
Regionale innstillinger eller Regionale alternativer i Microsoft Windowsoperativsystemet du bruker.

Listefunksjonalitet
Startside for nyheter
I Microsoft Office Excel 2003 kan du opprette lister i regnearket for å gruppere
og handle i forhold til relaterte data. Du kan opprette en liste med eksisterende
data eller opprette en liste fra et tomt område. Når du angir et område som en
liste, kan du lett behandle og analysere dataene uavhengig av andre data som
ikke er i listen. I tillegg kan informasjon i en liste deles med andre gjennom
integrasjon med Microsoft Windows SharePoint Services.
Et nytt brukergrensesnitt og et tilsvarende sett funksjonaliteter vises for områder
som er angitt som en liste.

Hver kolonne i listen har Autofilter aktivert som standard i overskriftsraden,
som gjør at du raskt kan filtrere eller sortere dataene.
Den mørkeblå kantlinjen i listen definerer klart celleområdet som utgjør listen.
Raden i listerammen som inneholder en stjerne, kalles for innsettingsraden. Når
informasjon skrives inn i denne raden, blir data automatisk lagt til i listen.
En totalrad kan legges til i listen. Når du klikker på en celle i totalraden, kan du
velge fra en rullegardinliste med mengdefunksjoner.
Du kan endre størrelsen på listen ved å dra skaleringshåndtaket som du finner
nederst i høyre hjørne av listens kantlinje.

Integrasjon med Windows SharePoint Services
Excel-lister lar deg dele informasjonen i en liste med trådløs integrasjon med
Windows SharePoint Services. Du kan opprette en SharePoint-liste basert på
Excel-listen på et SharePoint-område ved å publisere listen. Hvis du velger å
koble listen til SharePoint-området, vil alle endringene du gjør i listen i Excel,
vises på SharePoint-området når du synkroniserer listen.
Du kan også bruke Excel til å redigere eksisterende Windows SharePoint
Services-lister. Du kan endre listen når du er frakoblet, og deretter synkronisere
endringene senere for å oppdatere SharePoint-listen.

Forbedrede statistiske funksjoner
Startside for nyheter
Aspektene til følgende statistiske funksjoner er forbedret, inkludert avrunding av
resultater og presisjon:
BINOM.FORDELING
INVERS.KJI.FORDELING
KONFIDENS
GRENSE.BINOM
DSTDAV
DSTAVP
DVARIANS
DVARIANSP
FFORDELING.INVERS
PROGNOSE
GAMMAINV
VEKST
HYPGEOM.FORDELING
SKJÆRINGSPUNKT
RETTLINJE
KURVE
LOGINV
LOGNORMFORD
NEGBINOM.FORDELING
NORMALFORDELING
NORMINV
NORMSFORDELING
NORMSINV
PEARSON
POISSON
TILFELDIG
RKVADRAT
STIGNINGSTALL
STDAV
STDAVVIKA

STDAVP
STDAVVIKPA
STANDARDFEIL
TINV
TREND
VARIANS
VARIANSA
VARIANSP
VARIANSPA
ZTEST
Obs! Det kan hende at resultatet av funksjonene ovenfor er forskjellig fra
tidligere versjoner av Microsoft Excel.

XML-støtte
Startside for nyheter
Industristandardisert XML-støtte i Microsoft Office Word 2003, Microsoft
Office Excel 2003 og Microsoft Office Access 2003 strømlinjeformer prosessen
med å få tilgang til og hente inn informasjon mellom datamaskiner og
bakdatasystemer, låse opp informasjon og tillate oppretting av integrerte
forretningsløsninger på tvers av organisasjonen og mellom forretningspartnere.
Med XML-støtte i Excel, kan dataene utsettes for eksterne prosesser, med et
forretningsorientert XML-vokabular.
XML gir deg mulighet til å organisere og arbeide med arbeidsbøker og data med
metoder som tidligere var umulige eller svært vanskelige. Ved å bruke XMLskjema, kan du nå identifisere og trekke ut bestemte deler med forretningsdata
fra vanlige forretningsdokumenter.
Du kan legge ved et standard XML-skjema i enhver arbeidsbok. Deretter bruker
du oppgaveruten for XML-kilde for å tilordne celler til elementer i skjemaet.
Når du har tilordnet XML-elementene i regnearket, kan du importere og
eksportere XML-data sømløst inn i og ut av de tilordnede cellene.

Smarte dokumenter
Startside for nyheter
Smarte dokumenter er dokumenter som er programmerte til å utvide
funksjonaliten til arbeidsboken, ved at de svarer dynamisk til sammenhengen av
handlingene.
Flere typer arbeidsbøker, for eksempel skjemaer og maler, fungerer bra som
smarte dokumenter. Smarte dokumenter fungerer spesielt bra for arbeidsbøker
som er del av en prosess. Det kan for eksempel hende at selskapet har en prosess
der de fyller ut skjemaer for årlig ansattutgifter ved å bruke en Microsoft Office
Excel 2003-mal. Hvis denne malen gjøres om til et smart dokument, kan
dokumentet kobles til en database som automatisk fyller ut noe av den
nødvendige informasjonen, for eksempel navn, ansattnummer og så videre. Når
du fullfører utgiftsrapporten, vises en knapp i det smarte dokumentet slik at det
kan sendes til neste trinn i prosessen. Det smarte dokumentet vet hvem den
overordnede i selskapet er og kan automatisk rutes til den personen. Det smarte
dokumentet vet hvor det befinner seg i utgiftsgjennomgangsprosessen og hva
som bør skje videre.
Smarte dokumenter gjør det lettere å bruke eksisterende innhold flere ganger.
Regnskapsførere kan for eksempel bruke eksisterende standardtekst når de
oppretter fakturaer.
Smarte dokumenter kan gjøre det lettere å dele informasjon. De kan samvirke
med en rekke databaser og bruke BizTalk for å spore arbeidsflyt. De kan til og
med samvirke med andre Microsoft Office-programmer. Du kan for eksempel
bruke smarte dokumenter til å sende e-postmeldinger gjennom Microsoft
Outlook uten å forlate arbeidsboken eller starte Outlook.

Dokumentarbeidsområder
Startside for nyheter
Bruk dokumentarbeidsområder for å forenkle prosessen for samskriving,
redigering og gjennomgang av dokumenter med andre i sanntid gjennom
Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office
PowerPoint 2003 eller Microsoft Office Visio 2003. Et dokumentarbeidsområde
er et Microsoft Windows SharePoint Services-område som sentreres rundt et
eller flere dokumenter. Folk kan lett jobbe sammen på dokumentet, enten ved å
jobbe direkte på kopien av dokumentarbeidsområdet eller ved å jobbe på sin
egen kopi, som de kan oppdatere regelmessig med endringer som er blitt lagret i
kopien på dokumentarbeidsområdet.
Vanligvis oppretter du et dokumentarbeidsområde når du bruker e-post for å
sende et dokument som et delt vedlegg. Som senderen av det delte vedlegget blir
du administrator av dokumentarbeidsområdet, og alle mottakerne blir
medlemmer av dokumentarbeidsområdet, der de gis tillatelse til å bidra til
området. En annen vanlig måte å opprette et dokumentarbeidsområde på, er å
bruke oppgaveruten Delt arbeidsområde (Verktøy-menyen) i et Microsoft
Office 2003-program.
Når du bruker Word, Excel, PowerPoint eller Visio til å åpne en lokal kopi av
dokumentet som dokumentarbeidsområdet er basert på, får Office-programmet
regelmessige oppdateringer fra dokumentarbeidsområdet og gjør dem
tilgjengelig for deg. Hvis endringer i kopien av arbeidsområdet kommer i
konflikt med endringer du har gjort i din kopi, kan du velge hvilken kopi du vil
beholde. Når du er ferdig med å redigere kopien, kan du lagre endringene på
dokumentarbeidsområdet, hvor de er tilgjengelige for andre medlemmer til å
legge inn i sine kopier av dokumentet.

Vis alt

Information Rights Management
Startside for nyheter
I dag kan personlige opplysninger bare kontrolleres ved å begrense tilgangen til
nettverkene eller datamaskinene hvor slike opplysninger lagres. Når tilgang er
gitt til brukere, er det imidlertid ingen begrensinger for hva som kan gjøres med
innholdet eller hvem det kan sendes til. Denne distribueringen av innhold kan
lett føre til at personlige opplysninger havner hos folk som aldri skulle mottatt
dem. Microsoft Office 2003 tilbyr en ny funksjon, Information Rights
Management (IRM), som er med på å hindre at personlige opplysninger havner i
hendene på feil person, uansett om det er ved et uhell eller på grunn av
uforsiktighet.
Forfattere bruker Tillatelse-dialogboksen (Fil | Tillatelse | Ikke for
videresending eller Tillatelse
på Standard-verktøylinjen) for å gi brukere
tilgang til og mulighet til å endre innhold, og for å gi utløpsdatoer for innholdet.
Forfattere kan fjerne begrenset tilgang fra et dokument, en arbeidsbok eller en
presentasjon bare ved å klikke Ubegrenset tilgang på undermenyen Tillatelse
eller ved å klikke Tillatelse
på nytt på standardverktøylinjen.
I tillegg kan administratorer for selskaper opprette en tillatelsespolicy som er
tilgjengelig i Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 og
Microsoft Office PowerPoint 2003 på undermenyen Tillatelse og definere hvem
som får tilgang til informasjon og redigeringsnivå eller hvilke Office-funksjoner
brukere har i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon.
Brukere som mottar innhold med begrenset tilgang, trenger bare å åpne
dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen på samme måte som med innhold
som ikke har begrenset tilgang. Hvis brukerne ikke har Office 2003 eller senere
installert på datamaskinen, kan de laste ned et program som gjør at de kan vise
innholdet.
Obs! Du kan opprette innhold med begrenset tillatelse ved hjelp av Information
Rights Management bare i Microsoft Office Professional Edition 2003,
Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 og Microsoft Office
PowerPoint 2003.

Sammenligne arbeidsbøker side om side
Startside for nyheter
Å bruke arbeidsboken til å vise endringer som er foretatt av flere brukere, kan
være vanskelig. En ny fremgangsmåte som sammenligner arbeidsbøker er nå
tilgjengelig – sammenligning av arbeidsbøker side om side. Sammenligning av
arbeidsbøker side om side (ved hjelp av kommandoen Sammenlign side om
side med på Vindu-menyen) gjør at du lettere kan se forskjellene mellom to
arbeidsbøker, uten å måtte slå sammen alle endringene til én arbeidsbok. Du kan
rulle gjennom begge arbeidsbøkene samtidig hvis du vil identifisere forskjeller
mellom de to arbeidsbøkene.

Flere nye funksjoner
Startside for nyheter
Nytt utseende for Office Microsoft Office 2003 har et nytt åpent og energisk
utseende. I tillegg er nye og forbedrede oppgaveruter tilgjengelige. De nye
oppgaverutene inneholder Komme i gang, Hjelp, Resultat av søk, Delt
arbeidsområde, Dokumentoppdateringer og Oppslag.
Støtte for tavle-PC På en tavle-PC kan du raskt registrere inndata ved å bruke
din egen håndskrift direkte i Office-dokumenter som du ville gjort med en penn
og en utskrift. I tillegg kan oppgaveruter nå vises vannrett slik at du kan gjøre
arbeidet på en tavle-PC slik du vil.
Oppgaverute for oppslag Den nye oppgaveruten for oppslag inneholder mye
referanseinformasjon og utvidede ressurser hvis du har en Internett-tilkobling.
Du kan utføre oppslag på emner ved å bruke et oppslagsverk, websøk eller ved å
få tilgang til tredjepartsinnhold.
Microsoft Office Online Microsoft Office Online er bedre integrert i alle
Microsoft Office-programmer slik at du kan utnytte alt som området har å tilby
mens du arbeider. Du kan besøke Microsoft Office Online direkte fra webleseren
eller bruke de angitte koblingene i ulike oppgaveruter og menyer i Officeprogrammet. På denne måten får du tilgang til artikler, tips, utklipp, maler,
elektronisk opplæring, nedlastinger og tjenester som forbedrer hvordan du
arbeider med Office-programmer. Området oppdateres med jevne mellomrom
med nytt innhold basert på direkte tilbakemelding og bestemte ønsker fra deg og
andre som bruker Office.
Forbedre kvaliteten for kunden Microsoft streber etter å forbedre kvaliteten,
troverdigheten og ytelsen av Microsoft-programvare og tjenester. Ved hjelp av
programmet for forbedring av brukeropplevelsen kan det samles inn informasjon
om maskinvarekonfigurasjonen, og hvordan Microsoft Office-programmer og
tjenester brukes for å identifisere trender og bruksmønstre. Deltagelsen er valgfri
og informasjonen som samles inn, er helt anonym. I tillegg er feilrapportering og
feilmeldinger forbedret, slik at du lettest mulig kan rapportere feil og få den mest
nyttige informasjonen om varsler når du møter et problem. Hvis du har en
Internett-tilkobling, kan du til slutt gi Microsoft tilbakemelding fra kunde om et

Office-program, hjelpeinnhold eller innholdet i Microsoft Office Online.
Microsoft legger kontinuerlig til og forbedrer innholdet på grunnlag av
tilbakemeldingen.

