
Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang
Hold favorittkommandoene og -knappene synlige, selv når du 
skjuler båndet.

Utforske kommandoer på båndet
Hver båndkategori har grupper, og hver gruppe har et 
sett med relaterte kommandoer.

Vise eller skjule båndet
Klikk Alternativer for visning av båndet, eller trykk CTRL+F1 for 
å skjule eller vise båndet.

Behandle filer
Åpne, lagre, skrive ut og 
dele filene. Du kan også 
endre alternativer og 
kontoinnstillinger i denne 
visningen.

Vise hurtigmenyer
Venn deg til å høyreklikke arket, 
diagrammet eller pivottabelldata. 
Dermed vises kommandoene som 
er relevante for dataene.

Få tilgang til andre kategorier
Det vises flere kategorier på 
båndet når du trenger dem, 
for eksempel kategorier for 
diagrammer eller pivottabeller.

Zoome inn eller ut
Dra glidebryteren for zoom for å 
endre zoomenivået.

Få visuelle indikatorer
Se etter handlingsknapper som 
vises i arket, og animasjoner 
som viser dataendringer.

Åpne en dialogboks
Klikk velgerikonet hvis du vil vise 
flere alternativer for en gruppe.

Endre visninger 
Arbeid raskere i den riktige 
visningen. Du kan velge 
Normal, Sideoppsett eller 
Sideskiftvisning.

Opprette ark
Begynn med ett ark, og legg til 
flere ark etter behov.

Vise tastetips
Hvis du heller vil bruke tastaturet, 
kan du trykke Alt for å vise taster 
som gir deg tilgang til kommandoer 
på båndet.

Hurtigtastene du har brukt tidligere, 
fungerer fortsatt.

Hurtigstartveiledning 
Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, 
så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven.



Komme i gang med Excel 2013
Hvis du har brukt Excel 2007 eller 2010 og båndet er velkjent for deg, vil du sikkert 
vite hva som er endret i Excel 2013. Hvis du har brukt Excel 2003, vil du sikkert vite 
hvor du finner Excel 2003-kommandoene og -verktøylinjeknappene på båndet. 

Vi har mange gratis ressurser du kan bruke til å lære deg Excel 2013, inkludert 
opplæring på nettet. Du kan klikke spørsmålstegnet øverst til høyre over båndet hvis 
du vil åpne Hjelp for Excel.

Utforske båndet 

Hvis du har brukt båndet i en tidligere versjon av Excel, legger du merke til noen 
få endringer. Kategorien Sett inn har nye knapper du kan bruke til å opprette 
diagrammer og pivottabeller. Det finnes også en ny Filtre-gruppe med knapper du 
kan bruke til å opprette slicere og tidslinjer.

Andre kategorier vises når du arbeider på bestemte ting, for eksempel diagrammer 
og pivottabeller. Disse kategoriene er også endret for å gjøre ting enklere å finne.



Ting du kanskje leter etter 
Du kan bruke listen nedenfor til å finne noen av de vanligere 
verktøyene og kommandoene i Excel 2013.

Hvis du vil... Klikker du... Og deretter ser du i...

Opprette, åpne, lagre, skrive ut, dele eller eksportere filer eller endre alternativer Fil Backstage-visningen (klikk kommandoene i venstre rute).

Formatere, sette inn, slette, redigere eller finne data i celler, kolonner og rader Hjem Gruppene Tall, Stiler, Celler og Redigering.

Opprette tabeller, diagrammer, sparkline-grafikk, rapporter, slicere og 
hyperkoblinger

Sett inn Gruppene Tabeller, Diagrammer, Sparkline-grafikk, Filtre og 
Koblinger.

Angi sidemarger, sideskift, utskriftsområder eller arkalternativer Sideoppsett Gruppene Utskriftsformat, Tilpass og Arkalternativer.

Finne funksjoner, definere navn eller feilsøke formler Formler Gruppene Funksjonsbibliotek, Definerte navn og Formelrevisjon.

Importere eller koble til data, sortere og filtrere data, validere data, fylle inn 
verdier raskt eller utføre en hva-skjer-hvis-analyse

Data Gruppene Hent eksterne data, Tilkoblinger, Sorter og filtrer og 
Dataverktøy.

Kjøre stavekontroll, gå gjennom og revidere og beskytte et ark eller en arbeidsbok Se gjennom Gruppene Korrektur, Kommentarer og Endringer.

Endre arbeidsbokvisninger, ordne vinduer, fryse ruter og registrere makroer Visning Gruppene Arbeidsbokvisninger, Vindu og Makroer.



Bruke funksjoner uten båndet 
 
I Excel 2013 har vi plassert noen kommandoer og knapper som brukes ofte, men er 
vanskelige å finne, slik at de er lett tilgjengelige. 

Når du merker data i regnearket, vises Hurtiganalyse-knappen. Den gir deg rask 
tilgang til mange nyttige funksjoner du kanskje ikke har vært klar over, og du 
kan også bruke den til å forhåndsvise funksjonene på dataene før du gjør dem 
gjeldende.

Bedre tilgang til 
diagramfunksjoner
 
Å opprette et anbefalt diagram er en god måte å komme i gang på, men du vil 
sikkert fortsatt tilpasse stilen og vise nøyaktig de dataene du trenger, for å gjøre det 
til ditt eget. 

I Excel 2013 vises disse alternativene like ved siden av diagrammet. Bare bruk 
knappen Diagramelementer, Diagramstiler eller Diagramfiltre til å finjustere 
diagrammet.

Når du skriver inn data, legger du kanskje merke til at Excel fyller inn verdier 
automatisk når det gjenkjenner et mønster. Knappen Alternativer for rask 
utfylling vises, slik at du kan velge flere alternativer.  



Arbeide med personer som ikke har 
Excel 2013 ennå 
Her er noe du bør være oppmerksom på når du deler eller utveksler filer med 
personer som bruker en eldre versjon av Excel.

I Excel 2013 gjør du 
følgende: Hva skjer? Hva bør jeg gjøre?

Du åpner en arbeidsbok 
som ble opprettet med 
Excel 97-2003.

Arbeidsboken åpnes i kompatibilitetsmodus, og den beholdes i 
filformatet for Excel 97–2003 (*.xls).  

Når du lagrer arbeidsboken, får du beskjed om 
kompatibilitetsproblemer hvis du brukte nye funksjoner som ikke 
støttes i tidligere versjoner av Excel. 

Fortsett å arbeide i kompatibilitetsmodus hvis du deler 
arbeidsboken med personer som ikke har Excel 2013.

Hvis du ikke deler arbeidsboken, konverterer du den til filformatet 
for Excel 2007–2013 (*.xlsx) for å dra nytte av alle de nye funksjonene 
i Excel 2013 (klikk Fil > Informasjon > Konverter).

Du lagrer arbeidsboken 
som en Excel 2013-fil.

Arbeidsboken lagres i filformatet for Excel 2007-2013 (*.xlsx), slik at 
du kan dra nytte av alle de nye funksjonene i Excel 2013.

Hvis du har tenkt å dele arbeidsboken med personer som 
bruker en tidligere versjon av Excel, kontrollerer du om det 
er kompatibilitetsproblemer med arbeidsboken (klikk Fil > 
Informasjon > Kontroller for problemer).
 
Du kan dermed vise problemene og løse dem før du deler 
arbeidsboken.

Du lagrer arbeidsboken 
som en Excel 97–2003-fil.

Filen kontrolleres automatisk for kompatibilitetsproblemer, og 
eventuelle problemer vises for nye Excel 2013-funksjoner du brukte.

Se gjennom eventuelle kompatibilitetsproblemer, og løs dem før du 
deler arbeidsboken.



Finne avanserte funksjoner
 
Hvis du av og til vil registrere en makro, kan du bruke Makroer-knappen i 
kategorien Visning. Hvis du imidlertid har tenkt å opprette eller redigere makroer 
og skjemaer eller bruke XML- eller VBA-løsninger regelmessig, kan du legge til 
kategorien Utvikler på båndet. 

Du kan velge den i kategorien Tilpass i dialogboksen Alternativer for Excel (klikk 
Fil > Alternativer > Tilpass båndet).

Aktivere tillegg som kommer 
med Excel
 
Excel 2013 kommer med flere tilleggsprogrammer du kan bruke til å foreta 
avanserte dataanalyser. Det finnes vanlige Excel-tillegg, for eksempel 
Analyseverktøy eller Problemløser. 

Når du aktiverer tillegg, legges de til på båndet. Du kan velge dem i Behandle-
boksen i kategorien Tillegg i dialogboksen Alternativer for Excel (klikk Fil > 
Alternativer > Tillegg) og deretter klikke Start.

Kategorien Utvikler vises til høyre for kategorien Visning på båndet.

Hvis du har en Professional Plus-versjon av Office, har du også noen nye tillegg,  
for eksempel Inquire, PowerPivot for Excel 2013 eller Power View. Power View-
tillegget har en egen knapp i kategorien Sett inn. Første gang du klikker denne 
knappen, aktiveres tillegget.


