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Grunderna i Excel 
Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna 

använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här 

självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter och funktioner som du kan 

använda i alla arbetsböcker. 
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Innan du börjar 

 

Det här lär du dig 

När du är klar med självstudierna ska du kunna: 

 Skapa en ny tom arbetsbok. 

 Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. 

 Ange, markera och formatera data. 

 Kopiera, klistra in och redigera data. 

 Infoga och ändra storlek på kolumner. 

 Spara en arbetsbok i en ny mapp. 

Krav 

 Excel för Mac 2011 

Beräknad t idsåtgång:   30 minuter 
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1. Skapa en ny tom arbetsbok 

I Excel skapar du och sparar data i en arbetsbok. Du kan börja med en tom arbetsbok i en befintlig sparad 

arbetsbok eller en mall. När du öppnar Excel öppnas Arbetsboksgalleriet i Excel. Det innehåller en mängd 

olika mallalternativ och snabb tillgång till de senast använda arbetsböckerna. 

Vi kan använda Arbetsboksgalleriet i Excel för att öppna en tom arbetsbok. 

 

Om du inte redan har öppnat Excel klickar du i Dock på Excel. 

 

 

Klicka på Alla under Mallar i Arbetsboksgalleriet i Excel. 

 

 

Tips  Om du inte ser arbetsboksgalleriet måste du avsluta och starta om Excel. 
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Klicka på Excel-arbetsbok och klicka sedan på Välj. 

 

 

Tips  Om du alltid vill börja med ett tomt dokument när du öppnar Excel markerar du kryssrutan 

Visa int e det här när Excel öppnas. 

 

 

Observera att en tom arbetsbok (Arbet sbok1) visas. 

 

Tips 

 Du kan skapa en ny tom arbetsbok när som helst i Excel genom att klicka på Ny arbet sbok på 

Arkiv-menyn (skrivs även som Arkiv > Ny arbet sbok i de här självstudierna). 

 Om du vill visa Arbetsboksgalleriet i Excel kan du när som helst klicka på Arkiv > Ny från mall 

medan du använder Excel. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Öppna Excel från Mac OS X Dock. 

 Använd Arbetsboksgalleriet i Excel för att skapa en ny tom arbetsbok. 
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2. Utforska Excel-gränssnittet 

I en ny tom arbetsbok kan du helt enkelt klicka i någon cell och börja skriva in data. Men innan du börjar 

mata in data bör du bekanta dig med några av de element i användargränssnittet som du kan använda i 

alla arbetsböcker. 

Låt oss ta en titt på några av Excels gränssnittselement. 

 

 Menyfältet: Området högst upp på skärmen där alla menyer v isas. Menyerna Arkiv, Redigera och Visa 

innehåller de oftast använda menykommandona. 

 Verktygsfältet Standard:  Det verktygsfält som visar namnet på arbetsboken (i detta fall, Arbetsbok1) och 

som innehåller knappar för några av de vanligaste aktiv iteterna, till exempel att öppna, spara och skriva ut en 

arbetsbok. 

 Menyfliksområdet: Kommandofältet med flikar högst upp i ett fönster eller arbetsområde som ordnar 

funktioner i logiska grupper. Fliken Start innehåller de vanligaste kommandona för formatering av data i 

arbetsboken. 

 Namnruta och formelfält: Här v isas adressen till den aktiva cellen. Om du inte ser denna ruta ska du klicka 

på Visa > Formelfält. 

 Kalkylblad: En enstaka sida i en arbetsbok. Varje arbetsbok kan ha flera kalkylblad, eller "blad." 

 Cell: Skärningspunkten mellan en kolumn (A, B, C) och en rad (1, 2, 3). Varje cell har en adress (cell A1 är till 

exempel skärningspunkten mellan kolumn A och rad 1). Den aktiva cellen v isas med en blå ram. 

 Tips 

 Om du vill dölja menyfliksområdet medan du arbetar klickar du på . 

 Om du vill se ett tips för en knapp i menyfliksområdet eller verktygsfältet för du pekaren över 

knappen. 
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Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Identifiera de användargränssnittetselement som du kan använda i alla arbetsböcker. 

 

3. Förflytta dig i kalkylbladsceller 

För att ange data måste du först veta hur man flyttar mellan kalkylbladsceller. Du kan använda musen, 

tangentbordet eller menyer för att flytta till en cell. 

Nu ska vi utforska några av de sätt som du kan använda för att flytta mellan celler.  

 

Klicka på cell B2. Färgen för kolumnrubriken (B) och radrubriken (2) ändras till mörkgrå och en 

markeringsram visas runt cellen för att visa att det är den aktiva cellen. 

 

 

Tips  Celladressen eller "cellreferensen" för den aktiva cellen (till exempel B2) visas i rutan Namn 

som finns till vänster i formelfältet. 

 

 

På tangentbordet trycker du på TABB en gång. Cell C2 är nu den aktiva cellen. 

 

 

Tryck på nedåtpilen två gånger och tryck sedan på vänsterpilen två gånger. Cell A4 är nu den aktiva 

cellen. 
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Klicka på Redigera > Gå t ill. 

 

 

I rutan Referens skriver du A1 och klickar sedan på OK. 

 

 

Observera att cell A1 nu är den aktiva cellen. 

 

Tips 

 Om du vill ändra färg på markeringen runt den aktiva cellen klickar du på Syst eminställningar på 

Apple-menyn. Klicka sedan på Ut seende under Personligt  och välj önskad markeringsfärg. För att 

ändringen ska träda i kraft måste du avsluta och starta om Excel. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Använd en mus, tangenten TABB, piltangenterna och kommandot Gå till för att flytta mellan c eller. 
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4. Infoga data 

Data i Excel kan vara text, siffror eller en kombination av båda. Du anger data genom att helt enkelt skriva 

in det i den cell där du vill att informationen ska finnas. 

Vi ska skriva in lite grundläggande text och numeriska värden. 

 

I cell B1 skriver du Nord, i cell C1 skriver du Öst , och i cell D1 skriver du Syd. 

 

 

Obs!  Om du vill allokera data till en cell kan du trycka på RETUR, TABB eller någon av 

piltangenterna. Vilken tangent du trycker på avgör vilken cell som aktiveras. 

 

 

I cell A2 skriver du Januari, cell A3 skriver du Februari, och i cell A4 skriver du Mars. 

 

 

I cell B2 skriver du 5000, i cell B3 skriver du 10000, och i cell B4 skriver du 15000. 

 

 

Observera att text visas vänsterjusterad i cellerna och numeriska värden visas högerjusterade. 
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Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Ange text och numeriska data i kalkylbladsceller. 

 

5. Markera och formatera data 

För att göra det lättare att läsa och förstå data kan du formatera dem. Du kan till exempel göra den 

översta raden med kolumnetiketter (till exempel Norr, Öst och Syd) centrerade och i fet stil. När du ska 

formatera data måste du först ange vilka data som du vill formatera genom att göra en markering. 

Markera ett cellområde och formatera data i de markerade cellerna. 

 

Flytta pekaren till cell B1. När pekaren ändras till ett kors håller du ner musknappen och drar över 

cellerna B1, C1 och D1. Ramen runt cellerna visar att de är markerade. 

 

 

Klicka på Fet  under Teckensnitt på fliken St art . 

 

 

Klicka på Cent rera text  under Just ering. 
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Markera cellerna B2, B3 och B4. 

 

 

Klicka på Valut a under Tal på fliken Start . 

 

 

Observera att de geografiska områdena är formaterade med fet stil och är centrerade och att  

sifferuppgifterna är formaterade som valuta. 

 

Tips 

 Om du vill markera ej angränsande celler håller du ner KOMMANDO och klickar sedan på de celler 

som du vill markera. 

 Om du vill se fler formateringsalternativ markerar du den cell (de celler) som du vill formatera och 

klickar sedan på Format era > Celler. 

 Du kan rensa markeringen genom att klicka på valfri cell i kalkylbladet. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Markera och formatera ett cellområde. 
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6. Kopiera och klistra formatering och data 

För att spara tid kan du i stället för att skriva in och formatera data i stället kopiera och klistra in dessa 

data och även formateringen till andra celler. 

Vi ska nu kopiera och klistra in formatering och data. 

 

Markera cell B1 och klicka sedan på Hämt a format  i verktygsfältet Standard. 

 

 

Observera att en rörlig remsa visas runt den markerade cellen (B1) och markören visas nu som en 

liten pensel och ett vitt kors. 

 

 

Markera cellerna A2, A3 och A4. 

 

 

Observera att cellerna A2, A3 och A4 har samma formatering som cell B1 och markören nu visas som 

ett vitt kors. 
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Markera cellerna B2, B3 och B4. 

 

 

Klicka på Redigera > Kopiera. 

 

 

Tips  För att kopiera data med hjälp av tangentbordet håller du ned KOMMANDO och trycker 

sedan på C. Det är ett kortkommando och det visas i hjälpfilerna som KOMMANDO+C.  

 

 

Klicka på cell C2 och sedan på Redigera > Klistra in. En kopia av dessa data visas i cellerna C2, C3 

och C4. 

 

 

Tips  Kortkommandot för kommandot Klistra in är KOMMANDO+V.  
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Klicka i cell D2 och klicka sedan på Redigera > Klist ra in. 

 

 

Observera att en kopia av de numeriska värdena nu visas i kolumn C och kolumn D. 

 

Tips 

 Om du ser ######## i en cell i stället för data är kolumnen för smal för informationen och du 

måste öka kolumnens bredd. 

 När du vill dölja den rörliga markeringsramen runt en markering trycker du på ESC (finns uppe till 

vänster på tangentbordet). 

 Om du vill använda Hämta format för att formatera flera ej angränsande celler dubbelklickar du på 

Hämt a format  på verktygsfältet Standard och väljer sedan de celler som du vill formatera. När du 

är klar med formateringen trycker du på ESC. 

 Om du behöver ångra ett misstag vid inskrivning av data klickar du på Redigera > Ångra (eller 

trycker på KOMMANDO+Z). 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Kopiera och klistra in formatering och data i ett cellområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Microsoft Office för Mac 2011: Grunderna i Excel  13 

 

7. Redigera data 

Om du skriver in fel eller om du bara vill ändra något gör Excel det enkelt att när som helst redigera data. 

Vi ska nu redigera data genom att ersätta dem genom att redigera direkt i cellen och redigera i 

formelfältet. 

 

Klicka i cell C2, skriv 6000 och tryck sedan på RETUR. 

 

 

Dubbelklicka på cell C3. Markören blinkar i cellen för att visa att du är i cellredigeringsläget. 

 

 

Tryck på högerpilen tills markören är till höger om cellen och tryck på DEL för att göra värdet till 

1000 och tryck sedan på RETUR. 

 

 

Tips  Kortkommandot för att ändra till cellredigeringsläget är CTRL+U. 

 

 

Om den inte redan är markerad ska du markera cell C4. 
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I formelfältet väljer du 15 och skriver sedan 7 för att göra värdet till 7000. Tryck sedan på RETUR. 

 

 

 

Observera att C5 är den aktiva cellen och alla dina redigeringar har verkställts för cellerna i kolumn C. 

 

Tips 

 Om du vill ta bort data från en cell klickar du i cellen och trycker sedan på DEL. På ett MacBook-

tangentbord måste du trycka på FN+DELETE. 

 Om du vill lämna cellredigeringsläget utan att göra någon ändring trycker du på ESC. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Redigera data i en cell genom att skriva över data i cellredigeringsläget och med hjälp av 

formelfältet. 
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8. Infoga och ändra storlek på kolumner 

När du skriver in och redigerar data kan du infoga nya kolumner för att göra plats för ny information eller 

ändra storlek på kolumnerna så att alla data passar bättre i kolumnerna. 

Vi ska nu infoga och ändra storlek på kolumner. 

 

Klicka på rubriken för kolumn D. En markering visas runt alla celler i kolumnen för att visa att 

kolumnen är markerad. 

 

 

Klicka på Redigera > Kopiera. 

 

Håll ned CTRL och klicka på rubriken för kolumn C och klicka sedan på Infoga kopierade celler. 

 

 

Observera att Excel infogar en kopia av cellerna och förskjuter andra data åt höger. 
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Klicka i cell C1 och skriv Nordväst ra regionen och tryck sedan på RETUR. 

 

 

 

För muspekaren över gränsen mellan kolumnrubriken C och D. När pekaren visas som en 

dubbelriktad pil dubbelklickar du. 

 

 

Tips  Du kan ställa in en exakt bredd för en kolumn genom att flytta gränsen mellan 

kolumnrubrikerna. 

 

 

Observera att bredden på kolumn C anpassas till texten. 

 

Tips 

 Du kan välja att infoga rader på samma sätt som du gör med kolumner. 

 Om du vill tvinga texten att radbrytas efter kolumnens bredd markerar du kolumnen, klickar på  

Radbryt  text  under Just ering på fliken St art  och väljer sedan önskat alternativ. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Infoga kopierade celler i en ny kolumn. 

 Ändra storlek på en kolumn så att den anpassas till textens bredd. 
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9. Spara en arbetsbok i en ny mapp 

Hittills har inga av de ändringar du har gjort i arbetsboken sparats. Det allmänna filnamnet (Arbetsbok1) 

ovanför verktygsfältet Standard visar att arbetsboken inte har sparats. 

Vi ska nu spara arbetsboken i en ny mapp på datorn. 

 

Klicka på Arkiv > Spara. 

 

 

I rutan Spara som anger du ett namn för arbetsboken (till exempel Grunderna i Excel). 

 

 

Klicka på Dokument och sedan på pilen bredvid rutan Spara som på popup-menyn Plat s så att pilen 

pekar uppåt. Alla mappar i mappen Dokument  visas. 
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Klicka på Ny mapp. 

 

 

I dialogrutan Ny mapp skriver du Övningsmapp för Excel och klickar sedan på Skapa. 

 

 

Klicka på Spara. 

 

Observera att filnamnet (till exempel Grunderna i Excel.xlsx) för den sparade arbetsboken visas 

ovanför verktygsfältet Standard. 

 

Tips 

 Om du vill öppna en arbetsbok som du nyligen har arbetat med klickar du på Arkiv > Öppna 

senaste och klickar sedan på den arbetsbok som du vill öppna. 

 Om du vill se en lista över alla Excel-arbetsböcker som finns på datorn klickar du på Arkiv > Ny 

från mall. I den vänstra rutan klickar du sedan på Alla under Senaste dokument . 

 Om du vill avsluta Excel klickar du på Excel > Avsluta Excel eller trycker på KOMMANDO+Q. 

Innan du fortsätter 

Kontrollera att du kan göra följande: 

 Spara en arbetsbok i en ny mapp. 
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Snabbreferenskort 

 

Om du vill Gör du så här 

Skapa en ny tom arbetsbok I Arbetsboksgalleriet i Excel klickar du på Excel-arbetsbok och 

klickar sedan på Välj. Om Arbetsboksgalleriet i Excel inte är öppet 

klickar du på Arkiv > Ny arbet sbok. 

Öppna Arbetsboksgalleriet i Excel 

när som helst 

Klicka på Arkiv > Ny från mall. 

Dölja menyfliksområdet 

Klicka på till höger i menyfliksområdet. 

Flytta mellan celler på ett blad Klicka i en cell eller använd piltangenterna TABB eller RETUR på 

tangentbordet eller klicka på Redigera > Gå t ill och skriv sedan en 

celladress (till exempel A1). 

Formatera celler med hjälp av 

Hämta format 

Markera de celler som har den formateringen som du vill kopiera. 

Klicka sedan Hämt a format  på verktygsfältet Standard och markera 

sedan de celler som du vill formatera. 

Dölja den rörliga 

markeringsramen runt en 

kopierad markering 

Tryck på ESC. 

Hitta kortkommandot för ett 

kommando 

Kortkommandon visas till höger om ett kommando på en meny. På 

menyn Redigera är till exempel kortkommandot för Kopiera 

KOMMANDO+C. 

Redigera data direkt i en cell Dubbelklicka i den cell som du vill redigera och gör dina ändringar. 

Kortkommandot för att aktivera redigeringsläget är CTRL+U. 

Lämna cellredigeringsläget utan 

att spara någon ändring. 

Tryck på ESC. 

Ange en exakt bredd för en 

kolumn 

Dra gränsen mellan kolumnrubrikerna (till exempel A, B, C). 

Tvinga texten att radbrytas efter 

kolumnbredden 

Välj kolumnen. Klicka sedan på Radbryt  text  under Just ering på 

fliken St art  och välj sedan önskat alternativ. 

Öppna en nyligen öppnad 

arbetsbok 

Klicka på Arkiv > Öppna senaste och klicka sedan på namnet för 

arbetsboken. 
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Fler t ips 

 Ett kalkylblad, eller "blad", är en enstaka sida i en arbetsbok. Varje arbetsbok kan ha flera 

kalkylblad. 

 Celladressen eller "cellreferensen" för den aktiva cellen (till exempel B2) visas i rutan Namn som 

finns till vänster i formelfältet. 

 Kolumn- och radrubrikerna (till exempel A, B, C och 1, 2, 3) för de markerade cellerna visas i en 

mörkare grå färg än de omarkerade cellerna. 

 Om du vill allokera data till en cell kan du trycka på RETUR, TABB eller någon av piltangenterna. 

Vilken tangent du trycker på avgör vilken cell som aktiveras. 

 Som standard visas text vänsterjusterad i cellerna och numeriska värden visas högerjusterade. 

 Om du vill formatera data (till exempel för att få numeriska värden att visas som valuta) måste du 

först markera de celler som innehåller de data som du vill formatera. 

 Några av de vanligaste kortkommandona är: KOMMANDO+C för att kopiera data KOMMANDO+V 

för att klistra in data och KOMMANDO+Z för att ångra den senaste ändringen. 

 Du kan redigera data direkt i cellen eller i formelfältet. 

 När du stänger en arbetsbok avslutas inte programmet. Om du vill avsluta Excel klickar du på 

Excel > Avsluta Excel. 

 

 

 


