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Lösningsförslag Calc
Det finns inte lösningsförslag till alla uppgifter. Instruktionerna i teoriav-
snitten 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 i Formatraden.

2C  Spelkalkyl

2D Extra Bränsleförbrukning

2D Rabattberäkning

Autosummering.
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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
1. Markera D3:D10, peka på markeringen och flytta området genom 

att dra ner det några rader under kalkylen.

2. Markera C3:C10, peka på markeringen och dra den till D3:D10 
(där det ju är tomt).

3. Markera området du flyttade i punkt 1 och dra upp det till  
C3:C10.

3C Talformat
Markera alla celler som ska ha valutaformat och klicka på knappen 
Talformat: Valuta. När du markerar håller du Ctrl nere och klickar på de 
celler eller områden som ska omformateras.

Ta bort decimalerna med knappen Talformat: Radera decimal.

Ta bort decimaler.Valuta.



© Behandlade Ord 2009 5

3D Redigera
Observera att innehållet i cellerna som du lägger till ovanför Kåravgifter 
inte räknas med i Summa utgifter.

Ändra på formeln i cell B25 så den ser ut så här: =SUMMA(B15:B24)

Formeln för hur många procent av inkomsten som blir över till övriga 
utgifter ser ut så här: =B27/B12. Ge cellen procentformat med knappen 
Talformat: Procent.

3F Sortera
1. Markera alla celler med kursnamn och tal (B4:E9), klicka på knap-

pen Sortera fallande (Z-A).

2. Behåll markeringen, klicka på Data/Sortera..., välj Kolumn B och 
Stigande enligt bilden:
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4GH 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. Välj Arkiv/Dokumentmall>Spara...

2. Ge mallen namnet Fakturan.

3. Välj Mina mallar (om det inte är gjort). OK.

4. Spara och stäng.

När du ska använda mallen gör du så här:

1. Välj Arkiv/Nytt>Mallar och dokument.

2. Välj Mallar i vänsterspalten.

3. Dubbelklicka på Mina mallar och därefter på mallens namn.

Därefter kan du skriva din faktura och spara den som en vanlig Calc-ta-
bell.
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5A Absolut ränta
1. Markera A7:A8 och autofyll till och med rad 21.

2. Skriv formeln =B3*A7 i cell B7.

3. Flytta insättningspunkten inom formeln till B3 genom att klicka.

4. Tryck Skift+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 här:

Skatt på årsräntan beräknar du så här:

1. Skriv formeln =0,3*B7 i D7.

5B Beräkna portot
Skriv formeln =$B$4*A7 i cell B7 och autofyll neråt. Med Skift+F4 
skapar du den absoluta cellreferensen $B$4 såvida du inte vill skriva dol-
lartecknen själv.

Autofyll.
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5C Funktioner
Enklaste skapar du funktionerna MAX. MIN och MEDEL med hjälp av 
Funktionsguiden (knappen finns till vänster om Summa-knappen).

1. Markera den cell där du vill ha resultatet av funktionen.

2. Klicka på knappen för Funktionsguiden och välj funktion i listan 
med funktioner. Klicka på Nästa.

3. Markera det område som ska undersökas.

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 Funkntionsguiden.

2. Leta reda på funktionen ANTAL.OM.

3. Nästa när ANTAL.OM är markerad.

4. Fyll i enligt rutan nedan – glöm inte citationstecken kring krite-
riet. 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 starta Funktionsguiden.

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.
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5D OM i billistan
Markera G2, starta Funktionsguiden och välj funktionen OM. Skriv in 
som nedan och autofyll.

5E Gruppera och summera
1. Markera B6, starta Funktionsguiden och ta fram funktionen 

Summa.

2. Klicka i fältet Tal 1 och därefter på tabellen Kvartal 1 och E6.

3. Klicka i guidens fält Tal 2, därefter på tabellen Kvartal 2 och E6.

4. Fortsätt på samma sätt tills du har hämtat E6-värdena från de 
övriga två kvartalen. OK.

Du är nu tillbaka på bladet Hela året och där har du nu summan av de 
fyra kvartalens försäljning av titeln Datorkunskap.

5. 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 klicka på knappen Sammanfoga celler.

2. Välj Format/Celler..., fliken Inramning och klicka på ”kryss-knap-
pen” och därefter i rutan Användardefinierad. OK.

Övrig formatering får du ingen hjälp med.
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5G Målvärdessökning
Hur formlerna ska se ut ser du nedan.

Målsökningen gör du så här:

1. Markera målcellen B14.

2. Välj Verktyg/Målvärdessökning...

3. Fyll i enligt rutan Målvärdessökning. OK.

Rätt svar: 1,755 med de värden som finns i exempelkalkylen.

5H Jämför telefonbolag
Formlerna ska se ut så här:

Nu kan du skriva in olika värden i E6 och jämföra.
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Och så till frågorna:

Hur många normalsamtal kan du ringa utan att Telefonbolag 1 blir dy-
rare 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 målvärdessökning: Markera B10 och ta fram 
Målvärdessökningsverktyget. Målvärde är 79 och justerbar cell är E6.

Rätt svar: 11,3

Hur många normalsamtal kan du ringa för månadsavgiften (79 kr) i 
Telefonbolag 2.

Om du använder målvärdessökning gör du så här: Markera B19 och ta 
fram Målsökningsverktyget. Målvärde 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 normal-
samtal 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
Instruktioner till punkterna 1-3 finns inte.

4. Ta bort Förklaringarna och ta fram dem igen.
Använd knappen i verktygsraden:

5. Lägg till rubriken Datorkunskap och ta bort stödlinjerna.
Diagrammet måste vara i redigeringsläge. Välj Infoga/Rubrik... och skriv 
Datorkunskap i fältet Titel. OK.

Stödlinjerna tar du bort med denna knapp:

6. Ändra på färgen på staplarna Kallade.
Klicka en gång på en Kallade-stapel. Högerklicka och välj Objektegen-
skaper..., fliken Område. (Format/Objektegenskaper... går också bra.)

7. Lägg till rubrikerna Antal vid Y-axeln och Kurskod vid X-axeln.
Välj Infoga/Rubrik... och skriv in Antal och Kurskod i fälten för X- och 
Y-axel. OK.

8. Ändra skalan i Y-axeln så att intervallen blir 10.
Dubbelklicka på Y-axeln och välj fliken Skala.

9. Visa dataetiketter med värde över varje stapel. Öka teckensnittets 
storlek till 8 i etiketterna och ändra till fet stil.

Välj Infoga/Dataetiketter... och bocka för Visa värde som tal. OK.

Dubbelklicka på en stapel och ändra format på fliken Tecken. Detta får 
du göra för varje dataserie (en gång för Kallade och en gång för Påbörjat.)

10. Utöka diagrammet så att Ej påbörjat komer med. Lägg till dataetiket-
ter.

Välj Format/Dataområden... och klicka på knappen Välj Dataområde. 
Markera nytt område (A4:D10). OK.

Lägg till dataetiketter och ändra teckenformat som i punkt 9.

11. Ändra diagramväggens och diagramområdets färg.
Diagramväggen: Klicka på ett tomt utrymme i själva diagrammet (innan-
för axlarna) och välj Format/Objektegenskaper..., fliken Område.

Diagramområdet: Klicka nära diagramkanten så att hela diagrammet är 
markerat. Format/Objektegenskaper..., fliken Område.

OBS! I OpenOffice.org 2.4 ser 
verktygsraden för Diagram 
annorlunda ut än i version 
3.0. Instruktioner och bilder 
är här anpassade till 3.0.
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6B Stapeldiagram 2
Summera besöken per dag och totalt. Ett snabbt sätt: Markera B4:G8 
och klicka en gång på Summaknappen.

Skapa stående stapeldiagram. Markera A3:F7 och klicka på Diagram-
knappen. Nästa. Välj Datserier i rader i guidens steg 2. Fortsätt till steg 4 
och lägg till rubrik. (Det är möjligt att lägga till rubrik i efter hand via 
Infoga-menyn.)

Aktivera Textskalning innan du ändrar storlek på diagrammet. Då ändras 
textstorleken automatiskt.

Ändra diagramtyp. Diagrammet måste vara i redigeringsläge, dubbel-
klicka på diagramytan om så inte är fallet. Klicka på knappen Diagram-
typ och välj alternativet List.

6C Cirkeldiagram
Skapa diagram. Markera B3:F3 (dagarnas namn), håll Ctrl 
nere och markera B8:F8 (summaraden). Klicka på Dia-
gram-knappen och välj Cirkel. Lägg till rubriken i guidens 
sista steg.

Ta bort förklaringarna genom att klicka på knappen Förkla-
ring på/av.

Lägg till etiketter. Infoga/Dataetiketter...

Öka textstorleken. Dubbelklicka på en etikett, växla till 
fliken Tecken och välj storlek som du tycker blir bra.

Cirkeldiagram som visar fördelningen av sjukdomstyp. 
Markera A4:A7, håll Ctrl nere och markera G4:G7. Infoga cirkeldia-
gram. Och dataeteiketterna (procenttalen) hittar du via Infoga/Dataeti-
ketter...

Textskalning.

Diagram.

Diagramtyp.

Förklaring på/av.
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6D Linjediagram
Diagram 1
Markera A4:E8, klicka på Diagram-knappen, välj Linje och det tredje 
alternativet i dialogrutans högra del. Nästa.

Välj Dataserier i rader i guidens steg 2. Nästa och Nästa.

Lägg till rubriken (titeln) i steg 4. Slutför.

Ändra ev. diagrammets storlek så att det blir lätt att överblicka.

Diagram 2. 
Markera B4:E4, håll Ctrl nere och markera B9:E9. Klicka på Diagram-
knappen, välj Linje och det andra alternativet i dialogrutans högra del. 
Nästa.

Välj Dataserier i rader i guidens steg 2. Nästa och Nästa.

Lägg till rubriken i steg 4. Slutför.

Ändra värdeaxeln (Y-axeln). Dubbelklicka på värdeaxeln (den till vän-
ster), välj fliken Skala, avmarkera Automatiskt vid Minimum och ändra 
värdet till 60000.

Avmarkera också Automatiskt vid Huvudintervall och skriv in värdet 
20000. OK.

Ändra ev. teckenstorleken i värde- och kategoriaxeln. Det ska vara lätt att 
läsa.

Extra: Lägg till tusentalsavgränsare i värdeaxeln. Dubbelklicka på värde-
axeln, välj fliken Nummer, avmarkera Källformat och välj Tusentalsav-
gränsare.
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7A Bilder och textruta
Infoga textruta. Klicka på Text-knappen i verktygsraden Teckning och 
dra upp en ruta på bladet och skriv in texten.

Markera texten och ändra teckensnitt till Arial, 14.

Formatera textrutan förslagsvis så här:

– Klicka utanför textrutan och så en gång på rutan – du ser gröna 
markeringshandtag och du kan nu formatera själva rutan.

– Högerklicka och välj Område.... På fliken Yta kan du välja Gradi-
ent och ev. Kvadratiskt gult/vitt.

– På fliken Skugga markerar du Använd Skugga. Färgen Ljusgrått 
passar nog ganska bra. OK.

– Högerklicka och välj Text.... I rutan Textförankring klickar du i 
mittcirkeln och i fälten vid Avstånd till ram skriver du 0,3.

Infoga hyperlänk. Markera webbadressen och välj Infoga/Hyperlänk.... I 
rutan Adress skriver du adressen till den webbsida som ska öppnas när du 
klickar på länken.

8A Sidhuvud, sidfot och format
Sidhuvud. Välj Format/Sida..., fliken Sidhuvud och klicka på Redi-
gera.... (Sidhuvud på måste vara valt.) Ställ insättningspunkten i Vänster 
område.

Sidfot. Välj fliken Sidfot och Redigera...  
Ställ insättningspunkten i Vänster område, skriv Utskrivet och klicka på 
Datum-knappen. Ställ insättningspunkten i Höger område och klicka 
på knappen Tabellnamn. Markera texten i vart och ett av områdena och 
klicka på knappen Textattribut och ändra till storlek 8.

Förminska kalkylerna till en stående A4. Format/Sida..., fliken Tabell, 
gör inställningar enligt bilden nedan.

Text. 
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9E Standardfilter
Förse listan med filter. Data/Filter..., Autofilter.

Standardfileter väljer du genom att klicka på fältets listpil och därefter på 
Standardfilter.... Därefter väljer du jämförelsesätt enligt bilderna nedan.

1.

Observera eller.

2.

3.

4.

Ta bort förminskningen och ändra till liggande A4. Format/Sida..., fliken 
Tabell. Längst ner i dialogrutan ändrar enligt bilden nedan:

Ändra till liggande på fliken Sida.

Kantlinjerna tar du enklast bort genom att markera A15:K31 och klicka 
på knappen Inramning i verktygsraden Formatering och välja det första 
alternativet.

Tabellgitter och centrera horisontellt. Format/Sida..., fliken Tabell, 
avmarkera Tabellgitter i avdelningen Skriv ut. Växla till fliken Sida och 
markera Horisontellt vid Tabelljustering längst ner till höger.

8CD
Lösningsförslag finns inte. Teoridelen ger förhoppningsvis den hjälp som 
behövs.
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9F Standardfilter i kundregistret
Förse listan med filter. Data/Filter..., Autofilter.

Standardfileter väljer du genom att klicka på fältets listpil och därefter på 
Standardfilter.... Därefter väljer du jämförelsesätt enligt bilderna nedan.

1.

2.

3.

4.

5.
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9G Specialfilter

9G Specialfilter
Börja med att infoga minst 7 tomma rader ovanför listan. Markera rad 
1-7 och klicka på Infoga/Rader. (Snabbast är Ctrl++.)

Deluppgift 1

Skapa ett villkorsområde som ser ut så här:

1. Klicka i listan och välj Data/Filter>Specialfilter. En dialogruta 
öppnas.

2. Klicka i det tomma fältet om det behövs  och markera området 
där villkoren står, i vårt exempel blir det A1:A6. 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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9H Välj metod
1. Specialfilter.

2. Sortera fältet Senaste order: Data/Sortera..., sortera efter Senaste 
order, Fallande.

3. Specialfilter. Det finns andra sätt att skriva, >=1920 ger samma resultat 
som >1919.

4. Autofilter. Om ”pilarna” inte visas, välj då Data/Filter>Autofilter. Välj 
därefter Jönköping i Ort och Johansson i Efternamn.

5. Specialfilter. 

6. Standardfilter i fältet Senaste order.
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9J Kolumner
Flytta kolumnen Förnamn: Markera kolumn A, högerklicka och välj In-
foga kolumner. Markera kolumnen med Förnamn, klipp ut, markera A1 
och klistra in. Markera den tomma kolumnen, högerklicka och Radera 
kolumner.

9K Formatera
Ge alla postnummer formatet Postnummer.

Välj Format/Celler..., fliken Tal. Välj därefter Användardefinerad under 
Kategori. Skriv ??? ?? i fältet Formatbeskrivning. OK.

Du gör på motsvarande sätt när du ska använda formatet Personnum-
mer. Formatbeskrivning: ??????-????

Villkorsstyrd formatering: 

– Skapa först en cellformatmall. Markera en cell och skriv ett ord, 
vilket som helst. Formatera med knapparna för fet och kursiv stil.

– Tryck F11 för att ta fram Formatmallar och formatering.

– Klicka på knappen för Ny formatmall av markering.

– Ge mallen namnet Fet-kursiv. OK.

– Markera hela F-kolumnen.

– Välj Format/Villkorlig formatering...

– Fyll i villkor enligt bilden. Glöm inte att välja cellformatmall. 
Skriv citattecken kring texten.



© Behandlade Ord 2009 21

10A Delsresultat – försäljning
Ställ insättningspunkten i tabellområdet, välj Data/Delresultat.... Grup-
pera efter Säljare och beräkna delresultat för  Resultat. OK.

Byt funktion till medel via Data/Delresultat..., markera Resultat under 
Beräkna delresultat för, välj Medelvärde i avdelningen Beräkningsregler. 

10B Delresultat – kurser
Så här ska det se ut i dialogrutan Delresulat när uppgiften är klar.

10C Delresultat – kundregistret
Ta fram dialogrutan Delresultat och ändra till Ort i Beräkna delresultat 
för. Och så ska förstås Total ordersumma vara vald i Beräkningsregler.

10D Disposition
Autodisposition finns i Data/Grupp och disposition>. 
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10E Skapa datapilottabell
2. Markera en cell i listan Kundregister, välj Data/Datapilot>Börja.... 
(Starta i version 2.4). OK.

I högerkanten finns nu de verktyg du behöver. Dra fältknappen Ort från  
till Radfält. Hämta Ort ännu en gång i fältlistan och dra nu till Datafält.

Nu står det Summa-Ort på knappen i Datafältet. Klicka på Alternativ 
och välj Räkna (Antal i version 2.4.)

Klicka på Mer-knappen och välj Ny tabell i fältet till höger om Utdata 
från. OK.

Du hamnar i en ny tabell där ortnamnen och det antal gånger de före-
kommer i kundregistret visas.

3. Sortera sifferkolumnen via Data/Sortera.... Sortera efter Kolumn B. 
Växla till fliken Alternativ och bocka för Område innehåller kolumneti-
ketter.

4. Visa total ordersumma för varje ort. Högerklicka i tabellen och välj 
Kör.... Dra bort Ort från Datafältet och dra i stället dit Total ordersum-
ma. OK. 

5. Visa hur inköpen fördelar sig per födelseår. Högerklicka i datapilotta-
bellen och välj Kör.... Dra bort de knappar som finns i fältområdena och 
dra Födelseår till Radfältet och Total ordersumma till Datafältet. OK.

6. Gruppera födelseåren: Markera en cell i A-kolumnen och välj Data/
Grupp och disposition>Gruppering.... Skriv 10 i Gruppera efter. OK.
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7. Pivottabell som visar hur många kunder det finns på varje ort och hur 
mycket de har handlat för. Så här ska det se ut:

8. Kunder per födeleår. Även här måste du klicka på Alternativ och ändra 
beräkningssätt.

Klicka på Alternativ och ändra 
funktion

10F Konsolidering
– Se till att tabellen 2004 är aktiv. Välj Infoga/Tabell... och välj Före 

aktuell tabell om det inte redan är gjort. OK.

– Markera t.ex. A3 i den nya tabellen och välj Data/Konsolidera...

– Välj tabellen 2004 och markera området som innehåller kalkylen: 
A3:G8.

– Klicka på Lägg till i Konsolidera-rutan.

– Välj tabellen 2005, markera A3:G8 och Lägg till.

– Klicka på Fler och bocka för Rad- och kolumnetikett samt Refe-
rensdata. OK.

– Skriv t.ex. Sammanställning av läkarbesök 2004-2005 som rubrik 
i A1.

– Byt namn på tabell: Högerklicka på tabellens namn och välj Byt 
namn på tabell... Skriv t.ex. Sammanställning. OK.

Pröva att ändra värden i tabellerna 2004 och 2005. Om du har gjort rätt 
ska sammanställningen också ändras.

– Växla till tabellen 2004 och skriv 0 i B4. Gå tillbaka till samman-
ställning och kontrollera att värdet har ändrats. Det bör stå 500 
där nu.
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10G Databasfunktioner 
Öppna filen Kundregister.

Vi börjar med att ge listan ett namn. Se till att en cell i listan är marke-
rad, välj Data/Definiera område... Skriv Listan. OK.

– Infoga nya rader genom att markera de sju översta raderna och välj 
Infoga/Rader.

– Markera raderna 1-7 och välj Format/Standfardformatering. 
(Detta tar bort fet stil och postnummerformat som annars finns 
kvar i de nya raderna.)

– Skriv Ort i C1.

– Skriv t.ex. Vimmerby i C2. Villkorsområdet (sökkriterierna) är nu 
C1:C2.

– (Du kan ge området namnet Villkor om du vill.)

– Skriv Antal kunder i B3, Max ordervärde i B4 och Min order-
värde i B5.

– Ställ markören i C3 och klicka på knappen Funktionsguiden.

– Välj kategorin Databas och funktionsnamnet DANTALV. Nästa.

– Markören står i rutan Databas. Skriv Listan.

– Skriv 6 i rutan för databasfält. Vi vill ju veta hur många gånger 
ortsnamnet förekommer och då är det ju lämpligt att undersöka 
fält nummer 6 från vänster räknat.

– I Sökkriterier ska det stå C1:C2. Skriv eller peka och dra över 
området. (Om du namngav området skriver du områdets namn.) 
Avsluta med OK.

– Markera C4, klicka på Funktionsguiden, välj kategorin Databas 
och funktionsnamnet DMAX.

– Databas är Listan.

– Fält är nummer 9.

– Sökkriterier: C1:C2. Avsluta med OK.

– I C5 gör du på motsvarande sätt men väljer funktionsnamnet 
DMIN.

– Pröva sedan att skriva in några olika ortsnamn som t.ex. Kalmar, 
Växjö och Värnamo. Avsluta varje inmatning med Enter.



© Behandlade Ord 2009 25

En utmaning. DHÄMTA

Börja med att ta bort alla gamla databasfunktioner. Så här ser det ut när 
det är klart.

I B5 infogar du funktionen DHÄMTA enligt nedan. I Databasfält skri-
ver du det nummer som kolumen Förnamn har från vänster räknat.

Funktionerna i C5 och D5 ser likadana ut förutom att fältnumret är an-
norlunda (3 för Efternamn och 6 för Ort).

10H Vanliga funktioner
Du skapar funktonerna enklast med funktionerna som du hittar via 
Funktionsguiden. 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.

Villkorsområde.

I B5, C5 och D5 infogar 
du funktioner.
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10I Diagram
Fortsätt arbeta med kundregistret.

– Välj Data/Datapilot>Börja... OK.

– Dra knappen Födelseår till radfältet.

– Dra knappen Total ordersumma till datafältet.

– Klicka på Fler och välj Utdata från: -ny tabell- OK.

– Markera tabellen men ta inte med knappen Födelseår och inte 
heller summan.

– Välj Infoga/Diagram...

– Välj diagramtyp Linje och det tredje alternativet (Endast linjer). 
Nästa.

– Bocka för Första kolumn som etikett i guidens steg 2. Nästa. 
Nästa.

– Skriv ev. in en rubrik. Välj en lämplig. Färdigställ.

– Diagrammet hamnar högst upp. Förstora det, framför allt på bred-
den.

– Format/Axel>X-axel..., fliken Etikett.

– Välj Upphöjt/nedsänkt. OK.

– Gör diagrammet läsligt genom att ändra storlek om det behövs.

– Gör diagramlinjen tjockare. Dubbelklicka på diagramlinjen för 
att öppna dialogrutan Dataserie. På fliken linje ändrar du linjens 
bredd till förslagsvis 0,15. OK.
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