
Klicka för att ändra 
rubrikformat 

Klicka här för att redigera brödtext. 
 

Tangentbordsgenvägar i Excel 2010 
Funktionstangenter 

Tangent Beskrivning 

F1 Visar åtgärdsfönstret Hjälp om Excel. 
CTRL+F1 visar eller döljer menyfliksområdet 
 
ALT+F1 skapar ett inbäddat diagram av informationen i det aktuella området. 
 
ALT+SKIFT+F1 infogar ett nytt kalkylblad 

F2 
 

Redigerar den aktiva cellen och placerar insättningspunkten i slutet av cellinnehållet. Flyttar även 
insättningspunkten i formelfältet om redigering i en cell är inaktiverad. 
 
SKIFT+F2 lägger till eller redigerar en cellkommentar 
 
CTRL+F2 visar förhandsgranskningsområdet på fliken Utskrift i vyn Backstage. 

F3 Visar dialogrutanKlistra in namn. Endast tillgänglig om det redan finns namn i arbetsboken. 
 
SKIFT+F3 öppnar dialogrutan Infoga funktion. 

F4 Upprepar det sista kommandot eller den senaste åtgärden om möjligt. 
När en cellreferens är markerad i en formel aktiverar F4 i tur och ordning alla olika kombinationer av 
absoluta och relativa referenser. 
 
CTRL+F4 stänger den markerade arbetsbokens fönster. 
 
ALT+F4 stänger Excel. 

F5 Öppnar dialogrutan Gå till. 
 
CTRL+F5 återställer fönsterstorleken eller storleken på den markerade arbetsbokens fönster. 

F6 Växlar mellan kalkylbladet, menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna. I ett kalkylblad som 
har delats (Visa-menyn, Hantera det här fönstret, Lås fönsterrutor, kommandot Dela fönster), ingår även 
delade fönsterrutor när du växlar mellan fönstren och menyfliksområdet med F6. 
 
SKIFT+F6 växlar mellan kalkylbladet, åtgärdsfönstret, zoomkontrollerna och menyfliksområdet. 
 
CTRL+F6 växlar till nästa arbetsboksfönster om mer än ett arbetsboksfönster är öppet. 

F7 Öppnar dialogrutan Stavning som du kan använda för att kontrollera stavningen i det aktiva kalkylbladet 
eller i det markerade området. 
 
CTRL+F7 använder kommandot Flytta i arbetsboksfönstret när det inte är maximerat. Använd piltangenterna 
för att flytta fönstret och avsluta genom att trycka på RETUR, eller tryck på ESC om du vill avbryta åtgärden. 

F8 Aktiverar eller inaktiverar läget Utvidga. I det här läget visas Utvidgad markering i statusfältet och du kan 
utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. 
 
Med SHIFT+8 kan du lägga till icke angränsande celler eller cellområden till en cellmarkering med hjälp av 
piltangenterna. 
 
CTRL+F8 använder kommandot Storlek (på Kontroll-menyn för arbetsboksfönstret) när en arbetsbok inte 
är maximerad. 
 
ALT+F8 öppnar dialogrutan Makro som du kan använda för att skapa, köra, redigera eller ta bort ett makro. 
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Tangentbordsgenvägar i Excel 2010  
– Tangentkombinationer med Ctrl 

Tangent Beskrivning 

F9 Beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker. 
 
SKIFT+F9 beräknar det aktiva kalkylbladet. 
 
CTRL+ALT+F9 beräknar alla kalkylblad i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats eller inte 
sedan den senaste beräkningen. 
 
CTRL+ALT+SKIFT+F9 beräknar om underordnade formler och beräknar sedan alla celler i alla öppna 
arbetsböcker, inklusive celler som inte markerats för beräkning. 
 
CTRL+F9 minimerar ett arbetsboksfönster till en ikon. 

F10 Aktiverar eller inaktiverar tangentbeskrivningar. (Tangenten Alt har samma funktion.) 
 
SKIFT+F10 visar snabbmenyn för ett markerat objekt. 
 
ALT+SKIFT+F10 visar menyn eller meddelandet för knappen Felkontroll. 
 
CTRL+F10 maximerar eller återställer det markerade arbetsboksfönstret. 

F11 Skapar ett diagram med data i det aktuella området i ett separat diagramblad. 
 
SKIFT+F11 infogar ett nytt kalkylblad. 
 
ALT+F11 öppnar Microsoft Visual Basic For Applications-redigeraren, som du kan använda för att skapa 
ett makro med Visual Basic for Applications (VBA). 

F12 Visar  dialogrutan Spara som. 
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