Lösningsförslag
Excel 2007

Uppgifter
Välj att visa
Bokmärken i Acrobat
Reader (eller
Adobe Reader), så
kan du snabbt nå
lösningsförslag
längre fram i häftet.
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Lösningsförslag Excel 2007
Det ﬁnns inte lösningsförslag till alla uppgifter. Instruktionerna i teoriavsnitten är förhoppningsvis tillräckligt detaljerade.
2B

Studentbudget

–

Använd Autosummering i B12, C12, D12, B24, C24 och D24.

–

På rad 26 skriver du formler enligt nedan:

–

Rubrikerna i B8:D8 är högerställda. Knapp ﬁnns på Start-ﬂiken.

2C

Spelkalkyl

Autosummering.

2D

Extra Bränsleförbrukning

2D

Rabattberäkning
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2D

Min budget

3A

Formatera

Denna uppgift löser du genom att gå tillbaka i teoridelen och läsa om de
moment som du förväntas utföra.
3B

Flytta och kopiera

När du ska ﬂytta en kolumn måste du först infoga en tom kolumn till
vänster om de två som ska ﬂyttas.
För att du ska kunna göra indrag i celler med tal, måste du först högerställa dem. När du skriver ett tal i en cell får det formatet Allmänt, vilket
innebär att det i praktiken högerställs. Men det är ändå inte högerställt
enligt Excels sätt att se det.
Indraget kan du göra med knappen Öka indrag.
Högerställ.

3C

Öka indrag.

Talformat

Markera all celler som ska ha valutaformat och klicka på knappen Talformat för redovisning.
Ta bort decimalerna med knappen Minska decimal.
Valutaformat.

4

Minska decimal.
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3D

Redigera

Observera att innehållet i cellerna som du lägger till ovanför Kåravgifter
inte räknas med i Summa utgifter.
Ändra på formeln eller markera cell B25, klicka på knappen till vänster
och välj enligt bilden.

Formeln för hur många procent av inkomsten som blir över till övriga
utgifter ser ut så här: =B27/B12. Ge cellen procentformat med knappen
Procentformat i gruppen Tal på Start-ﬂiken.
3F

Sortera

1. Markera alla celler med kursnamn och tal (B4:E9), klicka på Sortera och ﬁltrera långt borta till höger på Start-ﬂiken och välj Ö-A.
2. Behåll markeringen, klicka på Sortera och ﬁltrera, välj Anpassad
sortering... och ställ in enligt bilden.
3. Om du gör som det står i uppgiften, det vill säga väljer Fortsätt
med aktuell markering, förstör du uppställningen. Det är därför
du ska avsluta med att ångra.
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4EF Fakturan
Uppgiften innehåller många moment, de som handlar om formatering
tas inte upp här.
Fyra formler måste du skriva in. Förutsatt att första artikelraden ﬁnns på
rad 15 och att kolumnerna för pris och antal är C och D, ser formlerna
ut som nedan. Och du använder förstås autofyll i artikelraderna.

Så här gör du om du vill spara som mall:
1. Ta fram Spara som-rutan, varför inte med F12.
2. I fältet Filformat väljer du Excel-mall. Den mapp där mallarna ska
vara öppnas. Välj alltså ingen annan plats.
3. Ge mallen ett lämpligt namn. Spara.
4. Stäng boken.
När du ska använda mallen gör du så här:
1. Klicka på Oﬃce-knappen och Nytt.
2. Välj Mina mallar i vänsterspalten.
3. Dubbelklicka på fakturamallen.
Därefter kan du skriva din faktura och spara den som en vanlig Excelbok.

6
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5A

Absolut ränta

1. Markera A7:A8 och autofyll till och med rad 21.
2. Skriv formeln =B3*A7 i B7.
3. Flytta insättningspunkten inom formeln till B3 genom att klicka.
4. Tryck F4 så referensen B3 blir absolut ($B$3).
5. Autofyll formeln i B7 till B21.
6. Skriv formeln =B7/12 i C7 (Per månad).
7. Autofyll formeln i C7 till C21.
Valutaformatet hittar du i gruppen Tal på Start-ﬂiken.
Skatt på årsräntan beräknar du så här:
1. Skriv formeln =0,3*B7 i D7.

Autofyll.

5B

Beräkna portot

Skriv formeln =$B$4*A7 i cell B7 och autofyll neråt. Med F4 skapar du
den absoluta cellreferensen $B$4 såvida du inte vill skriva dollartecknen
själv.
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5C

Funktioner

Enklaste skapar du funktionerna MAX. MIN och MEDEL genom att
använda verktygen i Autosumma-knappen i gruppen Redigering på
Start-ﬂiken eller Formler-ﬂiken.
1. Markera den cell där du vill ha resultatet av funktionen.
2. Klicka på Listpilen i Autosumma-knappen och välj funktion.
3. Markera det område som ska undersökas (det är sällan du kan
godta det som Excel föreslår).
4. Avsluta med Enter.
I B28 ska det framgå hur många grupper som ﬂer än 20 ansökt till.
1. Markera B28 och klicka på knappen Infoga
funktion i Formel-fältet.
2. Skriv ANTAL.OM Sök efter en funktion och klicka på Kör.
3. OK när ANTAL.OM är markerad.
4. Fyll i enligt rutan nedan. Området kan du markera så skrivs det in
automatiskt.

I D-kolumnen ska det stå Dubblera om antal Påbörjat är mer än 20.
1. Markera D5 och klicka på Infoga funktion.
2. Sök reda på funktionen OM och fyll i enligt nedan.

3. Autofyll resten av kolumnen.
Så här ser formlerna ut för MAX, MIN, MEDEL och ANTAL.OM.

8
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5D

OM i billistan

Markera G2, klicka på Infoga funktion och välj OM. Skriv in som nedan
och autofyll.

5E

Gruppera och summera

1. Markera B6, klicka på Infoga funktion och ta fram funktionen
Summa.
2. Klicka på ﬂiken Kvartal 1, håll Skift nere och klicka på ﬂiken
Kvartal 4.
3. Markera cellen E6 och klicka OK.

Du är nu tillbaka på bladet Hela året och där har du nu summan av de
fyra kvartalens försäljning av titeln Datorkunskap.
4. Autofyll fyra rader neråt. Klart!
5F

Blandade referenser

Skriv formeln =C$5*$B6 i C6 och autofyll neråt och till höger.
Krysset i A3:B4 gör du så här:
1. Markera A3:B4 och välj att sammanfoga cellerna (Klicka på Centrera över kolumner och Sammanfoga celler.
2. Klicka på knappen Kantlinjer i gruppen Tecken på Start-ﬂiken
och välj Fler kantlinjer... längst ner.
3. Klicka på knapparna för diagonala kantlinjer. OK.
Övrig formatering får du ingen hjälp med.
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5G

Målsökning

Hur formlerna ska se ser du nedan.
Målsökningen gör du så här:
1. Markera målcellen B13.
2. Växla till ﬂiken Data, klicka på Vad händer om anlays och välj
Målsökning...
3. Fyll i enligt rutan Målsökning. OK.

Rätt svar: 84,66.
5H

Målsökning och OM-funktion

Formlerna ska se ut så här:

Nu kan du skriva in olika värden i E6 och jämföra.

10
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Och så till frågorna:
Hur många normalsamtal kan du ringa utan att Telefonbolag 1 blir dyrare än Telefonbolag 2? Beräkna alltså hur många normalsamtal du kan
ringa hos Telefonbolag 1 utan att månadskostnaden överstiger 79 kr.
Du kan ta fram svaret med målsökning: Markera B10 och ta fram Målsökningsverktyget. Värde är 79 och justerbar cell är E6.

Rätt svar: 11,299
Hur många normalsamtal kan du ringa för månadsavgiften (79 kr) i
Telefonbolag 2.
Om du använder målsökning gör du så här: Markera B19 och ta fram
Målsökningsverktyget. Värde är 79 och justerbar cell är E6.

Rätt svar: 38,16
Efter ett ganska stort antal samtal blir Telefonbolag 2 återigen dyrare än
Telefonbolag 1. När infaller detta?
Det går att lösa detta med målsökning, men det blir ganska krångligt.
Testa dig fram i stället. Skriv in några värden i cellen för antal normalsamtal och jämför.
Rätt svar: Från och med samtal 196 blir Telefonbolag 2 dyrare, detta
under förutsättning att normalsamtalet är två minuter långt.
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6A

Stapeldiagram 1

Lägg till rubrik: Fliken Layout, klicka på Diagramrubrik och Över diagram.

Ta bort stödlinjerna: Fliken Layout, klicka på Stödlinjer, Primära vågräta stödlinjer och Ingen.

Ändra färgen på staplarna för Kallade: Fliken Layout, välj Serie Kallade
längst upp till vänster, klicka på Formatera markering alldeles under. Välj
Fyllning till vänster, Hel fyllning och Färg.

Värdeaxel (Antal) och kategoriaxel (Kurskod): Fliken Layout, klicka på
Axelrubriker, lodrät för värdeaxel och vågrät för kategoriaxel.

Ändra skalan i värdeaxeln så att intervallen blir 10: Markera värdeaxeln,
högerklicka och välj Formatera axel. Ändra Huvudenhet till Fast, 10.

12
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Utöka diagrammet. Markera diagrammet och dra i den blå ramen som
omger de celler som är underlag till diagrammet.

Dra här så att Ej påbörjat
hamnar innanför ramen.

Ändra ritytans och diagramområdets färg. Fliken Layout, välj område
överst i gruppen Aktuell markering längst till vänster och klicka på Formatera markering.
6B

Stapeldiagram 2

Summera besöken per dag och totalt. Ett snabbt sätt: Markera B4:G8
och klicka en gång på Autosummeringsknappen.
Skapa stående stapeldiagram. Markera A3:F7, växla till ﬂiken Infoga och
klicka på Stapel i gruppen Diagram. Välj det första alternativet.
Lägg till rubrik. Fliken Design, första alternativet i Snabblayout. Ändra
standardtexten till förlagans.
Ändra diagramtyp. Fliken Design. Klicka på Ändra diagramtyp längst
till vänster. Välj Linjediagram.
Ändra plats. Fliken Design. Klicka på Flytta diagram längst till höger.
Välj Nytt blad. Du får ett nytt blad i boken som endast innehåller diagrammet.
6C

Cirkeldiagram

Skapa diagram. Markera B3:F3 (dagarnas namn), håll Ctrl nere och markera B8:F8 (summaraden). Växla till ﬂiken Infoga och klicka på Cirkel i
gruppen Diagram.
Lägg till rubrik. Fliken Layout, Diagramrubrik i gruppen Etiketter,
Över diagram.
Lägg till etiketter. Fliken Layout, Dataetiketter i gruppen Etiketter, Fler
dataetikettalternativ... Ändra inställningarna enligt bilden vid uppgiften.
Cirkeldiagram som visar fördelningen av sjukdomstyp. Markera A4:A7,
håll Ctrl nere och markera G4:G7. Infoga cirkeldiagram. Växla till ﬂiken
Design och välj Snabblayout 6.
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6D

Linjediagram

Diagram 1. Markera A4:E8, växla till ﬂiken Infoga och klicka på Linje i
gruppen Diagram. Välj det första alternativet.
Rubrik. Fliken Layout, Diagramrubik, Över diagram.
Diagram 2. Markera B4:E4, håll Ctrl nere och markera B9:E9. Växla till
ﬂiken Infoga, klicka på Linje i gruppen Diagram, välj det fjärde alternativet.
Ändra värdeaxeln. Växla till ﬂiken Layout och välj Lodrät (värde) axel
längst upp till vänster.

Klicka på Formatera markering. Ändra Minimum till Fast och 60000
samt Huvudenhet till Fast och 20000.

Ge talen i värdeaxeln tusentalsavgränsare. Fortsätt att arbeta i dialogrutan
Formatera axel, välj kategorin Tal och bocka för Använd tusentalsavgränsare. Antal decimaler ska vara 0.

Rubrik lägger du till enligt tidigare instruktioner.

14
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7A

Bilder och textruta

Infoga textruta. Växla till ﬂiken Infoga, klicka på Textruta i gruppen Text
och dra upp en ruta på bladet.
Formatera textrutan med verktygen på ﬂiken Format eller i dialogrutan
Formatera ﬁgur som du kan öppna genom att klicka på dialogruteikonen
i gruppen Figurformat.
Infoga hyperlänk. Markera textrutan, växla till ﬂiken Infoga och klicka på
Hyperlänk. I rutan Adress skriver du adressen till den webbsida som ska
öppnas när du klickar på textrutan.

8A

Sidhuvud

Växla till ﬂiken Visa och klicka på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyer.
Insättningspunkten måste stå i något av textfälten för att du enkelt ska
kunna växla till sidfoten. Klicka på Gå till sidfot.
Förhandsgranska. Du måste markera en cell i bladet för att kunna förhandsgranska, något som du enklast gör med Ctrl+F2.
Ändra teckensnittsstorlek. Markera, högerklicka och välj i verktygsfältet
Mini. Du kan förstås också ändra storlek via Start-ﬂiken.
Ta bort rutnätet. När du är i förhandsgranskaläget klickar du på Utskriftsformat och väljer ﬂiken Blad. Bocka av Stödlinjer. (Utskriftsformat kan du också öppna från ﬂiken Sidlayout, dialogruteikonen i gruppen Utskriftsformat.)
Förstoring med mera utför du på ﬂiken Sida i dialogrutan Utskriftsformat.
Centrera vågrätt. Välj på ﬂiken Marginaler i dialogrutan Utskriftsformat.
8CD Verifiera m.m.
Instruktioner ﬁnns i teoridelen.
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9E

Anpassat urval

Förse listan med Filter. Växla till ﬂiken Data och klicka på Filter.
Anpassat urval (anpassat autoﬁlter) väljer du genom att klicka på fältets
listpil och därefter på Talﬁlter eller Textﬁlter. Välj ett jämförelsesätt.
1.

2.

3.

4.

Observera eller.
Denna uppgift kan du
också lösa genom att
klicka på fältets listspil,
avmarkera Markera allt
och bocka för Volvo och
Volkswagen längst ner
i listan.

16
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9F

Anpassat urval i kundregistret

Förse listan med Filter. Växla till ﬂiken Data och klicka på Filter.
Anpassat urval (anpassat autoﬁlter) väljer du genom att klicka på fältets
listpil och därefter på Talﬁlter, Textﬁlter eller Datumﬁlter.
1.

2.

3.

4.

5.
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9G

Flera anpassade urval

1.
sollucka

2.
Om du väljer Är lika med och skriver
*sollucka* blir resultatet också detta.

vä

3.

??ö

4.
????e

5.

?arl*n
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9H

Avancerat filter

Börja med att infoga 6 tomma rader ovanför listan. Markera rad 1-6 och
klicka på Infoga och Infoga kalkylbladsrader på Start-ﬂiken. (Snabbast
är Ctrl++.)
Deluppgift 1
Skapa ett villkorsområde som ser ut så här:

1. Klicka i listan, växla till ﬂiken Data och klicka på Avancerat i
gruppen Sortera och ﬁltrera.
2. Om en cell i listan var markerad när du gjorde punkt 1 är listområdet angivet i första fältet. Tabba till nästa fält och använda
rullningslisten så att du ser bladets översta rader.
3. Markera villkorsområdet A1:A4. OK.
Deluppgift 2
Villkorsområdet ska se ut så här. I övrigt gör du som ovan.

Deluppgift 3
Villkorsområdet ska se ut så här:
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9I

Välj metod

1. Avancerat ﬁlter.

2. Sortera fältet Senaste order från Ö-A.
3. Avancerat ﬁlter.

4. Enkelt urval. Avmarkera Markera allt i fältet Efternamn och bocka
sedan för Andersson. Gör på motsvarande sätt i fältet Ort.
5. Avancerat ﬁlter eller enkelt urval i kombination med anpassat autoﬁlter.
Villkorsfältet för avancerat ﬁlter ser ut så här:

Du kan också göra så här: Avmarkera Markera allt i fältet Ort och välj
därefter de tre orterna som efterfrågas. I fältet Total ordersumma väljer
du Talﬁlter enligt denna bild.

20
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10B Kolumner
Flytta kolumnen Förnamn: Markera kolumn A, högerklicka och välj Infoga. Markera kolumnen med Förnamn, klipp ut, markera A1 och klistra
in. Markera den tomma kolumnen, högerklicka och Ta bort.
Du kan också infoga och ta bort med knapparna i gruppen Celler på
Start-ﬂiken.
10C Formatera
Ge alla postnummer formatet Postnummer: Markera cell D1, tryck
Ctrl+Skift+Nedåtpil så att resten av kolumnen markeras. Ta fram dialogrutan Formatera celler med Ctrl+1. Välj Special på ﬂiken Tal och klicka
på Postnummer.
Du gör på motsvarande sätt när du ska använda formatet Personnummer.
Villkorsstyrd formatering: Markera kolumnen Ort och klicka på knappen Villkorsstyrd formatering på Start-ﬂiken. Välj Regler för markering
av celler och Lika med... Skriv Göteborg. Om du vill använda fet stil,
klickar du på den högra listpilen och väljer Eget format... längst ner. På
ﬂiken Tecken kan du välja fet stil.
Gör på motsvarande sätt för att formatera alla förekomster av Alingsås.
Villkorsstyrd formatering i billistan: Markera D1, tryck
Ctrl+Skift+Nedåtpil så att resten av kolumnen markeras. Klicka på Villkorsstyrd formatering, Regler för markering av celler och Mellan...

På motsvarande sätt gör du för att formatera celler med innehållet
10001-20000.
När du ska formatera dem som gått 20000 mil eller mer, väljer du Större
än i stället för Mellan...
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12A Delsumma – försäljning
Sortera kolumn A (Säljare) i stigande ordning. Växla till ﬂiken Data och
klicka på knappen Delsumma. OK.

Byt funktion till medel genom att klicka på knappen Delsumma en gång
till. Välj Medel i Använd funktion (där det nu står Summa).
12B Delsumma – kurser
Sortera kolumn A i stigande ordning.
Så här ska det se ut i dialogrutan Delsumma när uppgiften är klar.

12C Delsumma – kundregistret
Sortera orterna i stigande ordning. Ta fram dialogrutan Delsumma och
ändra till Ort i Vid varje förändring i. Och så ska förstås Total ordersumma vara vald i Lägg till delsumma för.
12D Disposition
Autodisposition ﬁnns i knappen Gruppera i gruppen Disposition på
Data-ﬂiken.

22

Lösningsförslag Excel 2007

12E Skapa pivottabell
Markera en cell i listan Kundregister, växla till ﬂiken Infoga och klicka
på Pivottabell och Pivottabell i gruppen Tabeller längst till vänster. Acceptera de förvalda värdena. OK.
I högerkanten ﬁnns nu de verktyg du behöver. Dra Ort från fältlistan till
områdesavsnittet Radetiketter. Hämta Ort ännu en gång i fältlistan och
dra nu till områdesavsnittet Värden.

Sortera på vanligt sätt eller högerklicka i siﬀerkolumnen och välj Sortera.
Visa total ordersumma fördelat på födelseår. Dra bort Ort ur de båda
områdesavsnitten och dra nu Födelseår till Radetiketter. Och så drar du
Total ordersumma till Värde.
Gruppera födelseåren: Markera en cell i A-kolumnen och klicka på Val av
grupp i gruppen Gruppera på ﬂiken Alternativ.

Pivottabell som visar hur många kunder det ﬁnns på varje ort och hurmycket de har handlat för. Så här ska det se ut:

Kunder per födeleår: Dra Födelseår till Radetiketter och Värde. Men nu
blir det fel, eftersom födelseåren summeras. Markera en cell i B-kolumnen, växla till ﬂiken Alternativ och klicka på Fältinställningar i gruppen
Aktivt fält. Där väljer du Antal och OK.
Gruppera via Val av grupp på Alternativ-ﬂiken.
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12F Databasfunktioner
Börja med att namnge listan. Markera hela listan med Ctrl+*, växla till
ﬂiken Data och klicka på knappen Deﬁniera namn och välj Deﬁniera
namn... Ge den ett passande namn, varför inte Listan.
1. Infoga några tomma rader ovanför listan och skriv enligt bilden
under punkt 2.
2. Skriv in en ort som du vet ﬁnns i listan under Ort. Du har nu
skapat ett villkorsområde. Så här kan det se ut:

3. Markera cellen till höger om Antal kunder. Klicka på Infoga funktion. Välj kategoring Databas och funktionen DANTALV.
4. Tryck F3 och välj Listan (om du nu gav listan det namnet). Tabba
till nästa fält och skriv 6 (kolumn F är ju det sjätte fältet). Tabba
till fältet Villkorsområde, rulla uppåt på bladet och markera villkorsområdet som i vårt fall är E1:E2.
5. Gör på motsvarande sätt för Max ordervärde och Min ordervärde.

Databasfunktionerna heter DMAX och DMIN.
6. Pröva sedan att skriva in olika ortnamn i E2.
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En utmaning. DHÄMTA
Så här ser det ut när det är klart.
Villkorsområde.

I B5, C5 och D5 infogar
du funktioner.

I B5 infogar du funktionen DHÄMTA enligt nedan. I Fält skriver du det
nummer som kolumen Förnamn har från vänster räknat.

Funktionerna i C5 och D6 ser likadana ut förutom att fältnumret är annorlunda (3 för Förnamn och 6 för Ort).
12G Vanliga funktioner
Du skapar funktonerna enklast med funktionerna som du hittar i Autsoummeringsknappen. När du ska ange ett talområde, markerar du den
första cellen i kolumnen som ska undersökas och markerar ner till den
sista, använd Ctrl+Skift+Nedåtpil.
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