
Excel-tips  
Tekst på flere linjer i en regnearkcelle 
Har du behov for i Excel å kunne splitte opp teksten i en(1) celle på flere linjer i den 
samme cellen, ja kanskje til og med at oppsplittingen skal skje automatisk (styrt av 
kolonnebredden), når du legger inn tekst?  
Manuelt gjøres dette ved å trykke Alt + Enter der du ønsker å bryte teksten, slik at 
resten av teksten kommer på en ny linje i den samme cellen.  
Men du kan også få dette til å skje automatisk. Her er et eksempel på fremgangsmåten:  
1. Merk kolonne B (dvs klikk på B). 
2. Fra menylinjen velger du Format - Kolonne - Bredde. 
3. Skriv inn 5 cm som kolonnebredde. (Kunne selvsagt valgt et annet tall). Klikk OK. 
4. Mens kolonnen fortsatt er markert, velger du Format - Celler. 
5. Velg fanen Justering 
6. Under Tekstkontroll huker du av for Bryt tekst. Klikk OK.  
Nå kan du legge inn en del lange tekster i cellene nedover i B-kolonnen. 
  
Fjerning av formater 
For å fjerne formateringen helt i en celle holder det ikke trykke del. Det vil se ut som at 
cellen er tom siden innholdet er borte, men formateringen(prosent,dato,valuta o.l.) vil 
komme fram når du prøver å skrive inn ny informasjon i cellen. 
 
Slik fjerner du formateringen helt. 
1. Marker cellen 
2. Meny Rediger - Fjern - Formater (Alt,Innhold,Merknader) 
  
Enkel kopiering 
Dersom mange celler skal fylles med samme innhold som tall, tekst, formler o.l. finnes 
det en enkel måte å gjøre det på. 
1. Marker cellene som skal ha samme innhold. (Hold inn Ctrl for å markere flere) 
2. Skriv inn verdien  
3. Trykk Ctrl + Enter for å bekrefte 
Nå skal cellene du markerte ha fått samme innhold. 
  
Celler som bilder i Word 
Slik kan du kopiere ark/celler i Excel og lime inn som bilde Word. 
1. Marker cellene du vil lage bilde av. 
2. Hold inn SHIFT. 
3. Trykk Rediger - Kopier bilde... 
4. Trykk OK i dialogboksen (Du kan velge om bildet skal være som ved utskrift, eller 
som på skjermen ) 
5. Bytt til Word og lim inn bildet med CTRL + V eller Rediger - Lim inn 
  
Slik flytter du kolonner og rader i Excel 
Med mus: 
1. Marker kolonnen(e) du vil flytte. 
2. Hold Shift-tasten inne og pek på en av kolonnesidene. Pekeren skal endre seg til et 
kryss med piler i alle retninger. 
3. Trykk inn venstre museknapp og dra kolonnen(e) til den ny plasseringen. 
(En stiplet vertikal strek angir plasseringen). 
4. Slipp opp museknappen og dernest Shift-tasten. 
Med taster: 
1. Marker kolonnen(e) du vil flytte. 
2. Trykk Ctrl X. 
3. Marker kolonnen du skal flytte til. 
4. Trykk Ctrl +. 
Flytting av rader gjøres på en helt tilsvarende måte. 
For info om nyttige Excel-kurs klikk på linkene under: 
MS Excel Grunnkurs 
MS Excel Videregående  
MS Excel Ekspert  
MS Excel Makro m. Visual Basic 
  
Eksportering fra Internett til Excel 
Du kan enkelt importere data som f.eks. valutakurser til Excel . 
1. Høyreklikk på webområdet du vil importere. 
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2. Velg Eksporter til Microsoft Excel... 
Excel vil nå importere dataene og du kan når som helst oppdatere informasjonen fra 
Internett i Excel. 
På kurset Excel videregående kan du lære mer om dette. 
  
Datoserier 
Hvis du ønsker å lage datoserier i Excel i formatet mandag 28. februar 06 i samme celle, 
og dra ut kommende dager, ukedager, eller år for å se hvilken ukedag datoen blir de 
nærmest ”20 årene” kan du gjør følgende:  
1. Format -  Celler… 
2. Egendefinert... 
3. Skriv inn følgende format: dddd * d. mmmm åå (husk * ) 
4. OK 
  
Nå er det bare å eksperimentere med å dra ut ulike serier og du får nå ukedagen med 
deg også. Hold gjerne inne høyre museknapp når du drar ut seriene. Da vil du oppleve 
mange flere nyttige valg.  
  
Splitte celleinnhold til flere celler 
Oppgaven å fordele celler med innhold som "Per Larsen" over i celler med fornavnet i 
den ene cellen og etternavnet i den andre, kan løses utrolig enkelt. 
1. Legg inn følgende fra celle A1 og nedover: 
Per Larsen  
Kari Fuglemyr  
Steffan Røed  
Kjell Petter Olsen  
Steinar Torgersen 
2. Marker området A1:A5. 
3. Klikk Data og Tekst til kolonner... . 
4. Som skilletegn velger du Mellomrom, klikk på Neste. 
5. Klikk på Fullfør. 
Celleinnholdet er nå fordelt i to celler i hver sin kolonne! 
Forøvrig har Excel en rekke avanserte tekstfunksjoner. Ja, det er ikke den ting du ikke 
får til av "kronglete" tekstmanipulering.  
På kurset Excel videregående kan du lære mer om dette. 
  
Bruk av navn på celler og områder 
1. I et regneark legger du inn tallene 100, 200 og 300 i cellene A1, A2 og A3 respektive. 
2. Marker område A1:A3. 
3. Hold Ctrl nede og trykk F3-tasten. 
4. Skriv teksten "kostnader" og trykk Enter. 
5. Marker f.eks. celle D3. 
6. Klikk på Autosummerknappen. 
7. Klikk på F3-tasten. 
8. Velg navnet "kostnader" og trykk Enter. 
9. Trykk nok en gang på Enter. 
10. Eureka! Nå fikk du summen av tallene i området "kostnader" i celle D3. 
  
Så to små eksempler på navn i matriseformler: 
1. Marker celle D3 og slett innholdet. 
2. Legg* deretter inn følgende formel i D3: "=summer(kostnader/1,25)". 
3. Hold Ctrl- og Shift-tastene inne mens du trykker Enter. 
4 Eureka, nå fikk du summen av kostnadene redusert for mva. 
5. Studer formelen i celle D3. Klammeparentesen forteller at du har 
laget en matriseformel. 
Her følger neste eksempel: 
6. Marker område F1:F3. 
7. Skriv* dernest formelen "=kostnader/1,25". (F1:F3 skal fortsatt være markert). 
8. Hold Ctrl- og Shift-tastene inne mens du trykker Enter. 
9. Nå fikk du enkeltkostnadene redusert for mva i området F1:F3. 
Studer matriseformlene i F1:F3. 
* Du kan selvsagt hente inn navnet "kostnader" via F3. 
  
Helt til slutt noe mange spør om:  
Finnes en hurtigtast for å få opp dialogboksen "Sett inn funksjon"? 
Ja visst, da holder du bare Shift inne mens du trykker F3. 
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Send gjerne linken til denne kortleksjonen videre til dine kollegaer!  
På Excels Ekspertkurs og Videregåendekurs lærer du diverse nyttige muligheter i Excel. 
Tilbake 
  
Rask navigasjon til riktig ark 
Dersom du har en Excel-bok med mange ark, så kan det være tidkrevende og stadig 
måtte bla seg frem til riktig ark.  Prøv dette neste gang: 
1. Høyreklikk på en av de fire manøvreringstastene til venstre for arkfanene, nederst i 
programvinduet. 
2. Nå ser du en liste over de 15 første arkene i boken. Hvis dette er tilstrekkelig klikker 
du på det du vil gå til. 
3. Hvis du har flere enn 15 ark, velger du "Flere ark."  
4. Nå får du opp en rulleboks med alle arkene i boken.  
5. Velg ark ved å angi første bokstav i ark(navn)et. OBS: Hvis du har flere ark som 
begynner med samme bokstav, kan du trykke bokstaven gjentatte ganger til riktig ark er 
funnet.  
6. Trykk Enter eller velg riktig ark med mus.  
Tilbake 
  
Bruk av F5 tasten ved endring av data 
La oss si at du ønsker å fylle ut de tomme cellene helt til venstre, slik at tabellen blir som 
vist til høyre. Legg merke til at teksten endres fra Produkt1 til Produkt3. 

Selvsagt kunne du gjøre dette med gjentagende "kopier og lim inn", men i praksis blir 
dette tungvint dersom tabellen har flere hundre rader. Via F5-tasten lar dette seg ordne i 
en eneste operasjon:  
1. Lag tabellen vist over til venstre i et regneark. Teksten "Produkt1" skal stå i celle A1.  
2. Merk området A1:B10. 
3. Trykk på F5 tasten og klikk på "Utvalg...". Deretter velger du "Tomme celler" og klikker 
OK. 
4.  Så skriver du "=A1" i celle A2. Hold dernest Ctrl-tasten nede mens du trykker Enter. 
Eureka - nå får du tabellen slik den er vist til høyre! 
 
Ta deg tid til å studere de andre mulighetene under F5 "Utvalg..." 
Valget  "Bare synlige celler" kan f.eks. brukes ved kopiering der kolonner/rader som ikke 
vises eller er skjulte, ikke skal kopieres slik som de synlige.  
På Excels Ekspertkurs og Videregåendekurs lærer du diverse nyttige muligheter i Excel. 
Tilbake 
  
Beregn mange tall uten å lage formler  
Dersom du for eksempel ønsker å multiplisere mange tall i et ark med 2, så behøver du 
ikke nødvendigvis lage en formel for det. Prøv dette: 
1. Skriv tallet det skal ganges med i en celle. For eksempel 3,14. 
2. Merk denne cellen og kopier med Ctrl + C. 
3. Merk de tallene som skal beregnes og gå inn på menyen Rediger - Lim inn utvalg. 
4. I dialogboksen som dukker opp velger du Multipliser. 
5. Trykk OK. 
 
Vips så ble alle tallene som du på forhånd hadde merket, multiplisert med to. 
Tilbake 
   

Produkt1 213
 242
 134
Produkt2 425
 723
 354
 113
Produkt3 567
 921
 753

Produkt1 213
Produkt1 242
Produkt1 134
Produkt2 425
Produkt2 723
Produkt2 354
Produkt2 113
Produkt3 567
Produkt3 921
Produkt3 753

Vise summen raskt 
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Dersom du har flere tall som du raskt ønsker å summere, kan dette gjøres på en svært 
enkel måte: 
1. Merk tallene 
2. Se på statuslinjen nederst i programvinduet. Det står summen. 
  
Ønsker du noe annet enn summen, så kan du høyreklikke på statuslinjen der tallene 
står. Da kan du velge blant de vanligste funksjonene, slik som gjennomsnitt etc. 
Tilbake 
   
Skrive ut rutenettet  
Når du arbeider i Excel vises tydelige rutenett som avgrenser cellene på skjermen. Når 
du skriver ut et utfylt regneark, vises som standard ikke rutenettet. Dette kan føre til at 
det blir vanskelig å følge rader og kolonner på det utskrevne arket. Du kan stille inn slik 
at rutenettet vises på utskriften din. SLik gjør du: 
1. Klikk Forhåndsvisning og Oppsett.  
2. Velg kategorien Ark.  
3. Under Skriv ut merker du av for Rutenett. 
Tilbake 
   
Linjeskift i en celle 
Det hender man har behov for å vise lange ord, lange formler eller hele setninger i en 
celle. En variant for å vise hele innholdet kan da være å utvide kolonnebredden. Det er 
imidlertid ikke alltid at det er fordelaktig, så hvorfor ikke bare legge inn et linjeskift i 
cellen? Alt + Enter løser saken, og legger inn et hardt linjeskift i cellen! 
Tilbake 
Lag duplikat av regneark 
Du lager enkelt et duplikat av et ark dersom du holder Ctrl nede i det du tar tak i 
skillearket. Skillearkene ligger nederst i programvinduet. Når du drar på denne måten vil 
du få frem en liten trekantpil som indikerer plasseringen på duplikatet. I tillegg kan du 
legge merke til at det dukker opp et lite + (pluss-symbol). Dette indikerer at det opprettes 
en kopi. 
Tilbake 
Rask kopiering i Excel. 
Om du skal ha flere lignende formler under hverandre, så starter du i den øverste cella, 
og kopierer nedover med kopieringshåndtaket. Men, om du dobbeltklikker i stedet for å 
dra, så oppnår du jo det samme..... 
Vær oppmerksom på at dette kun fungerer vertikalt. 
Du kan også velge kun å kopiere cellens format eller verdi (uten format) ved å dra med 
høyre musetast. 
Tilbake 

  
Kameraet i Excel: 
Dersom du jobber med store regneark, kan det ofte være hensiktsmessig å se flere 
deler av arket samtidig. Et verktøy som da er smart er Excels innebygde kamera. 
Det fungerer slik at du markerer det du vil ha i syne, og tar et bilde av det. Bildet kan så 
limes inn der du måtte ønske. Dette er selvfølgelig koblet mot originalen slik at det 
endres dersom originalen endres. Her er fremgangsmåten: 
Først må du hente frem kameraknappen: 
1. Gå inn på Vis - Verktøylinjer - Tilpass... 
2. Sørg for å stå på skillearket Kommandoer, og velg kategorien Verktøy. 
3. Bla nedover i høyre kolonne til du finner kameraet. 
4. Trekk knappen opp til en av verktøylinjene øverst i programvinduet. 
 
Slik brukes det i praksis: 
1. Merk området som du vil ta bilde av. 
2. Klikk på kameraknappen. 
3. Naviger deg frem til ønsket sted i regnearket og klikk. 
4. Bildet settet inn med øvre venstre hjørne der du klikket. 
 
Fordelen med dette fremfor å lage tradisjonelle koblinger eller cellereferanser, er at 
bildet kan flyttes akkurat dit du måtte ønske.  
Smart ikke sant? 
Tilbake 
  

Side 4 av 9KnowledgeGroup PC-HELP - Excel tips detaljer

22.09.2008http://knowledgegroup.no/utskrift.asp?id=6008&cboProgram=&cboKategori=&cboK...



Webbasert Pivot-teknikk - Åpne eksempel 
Klikk gjerne på + og - tegnene i selve tabellen og se hva som skjer. 
Ta f.eks. tak i feltet Region til venstre i tabellen med musepekeren å dra det på plass til 
høyre for feltet Produkt. Klikk på pilen til høyre for feltet År helt oppe til venstre, og velg 
året 2000 (ikke glem å klikke OK). Følg også med i den grafiske fremstillingen. Kontakt 
oss for opplæring i Excels Pivot-teknikk nå eller senere! Vi satt oss på "første fly". På 
bakgrunn av det her viste eksempelet, ba en av Norges største virksomheter 
KnowledgeGroup PC-HELP om raskest mulig å gå gjennom Pivot-teknikken hos dem. 
Som følge av dette, er det i dag utstrakt bruk av Pivot ved firmaets inn- og 
utlandskontorer! 
Tilbake 
  
Slik øker du lesbarheten i en Excel-liste 
Mange savner "pyjamas"-papiret som var så vanlig ved papirutskrifter for noen år 
tilbake. Dette papiret hadde en spesiell bakgrunnsfarge på annenhver linje og forbedret 
dermed lesbarheten i store datalister. 
Slik kan det gjøres: 
1. Merk det området som skal brukes. 
2. Velg - Format/Betinget formatering. 
3. Velg - "Formelen er" i første boks. 
4. I andre boks legger du inn formelen: =HVIS(RAD()/2=HELTALL(RAD
()/2);SANN;USANN) 
5. Klikk  på Format. 
6. Velg  Mønster og finn ønsket "pyjamas"-farge. 
7. Klikk OK/OK 
Det vi gjør er å dele radnummeret med 2 og sjekke om det er "heltall". Hvis det er sant 
legger vi bakgrunnsfargen på. Lurt ikke sant? 
 
Dette er bare en liten detalj fra "toppen av isfjellet" når det gjelder alle mulighetene i 
Excel. 
Hva med et videregående kurs? 
Kursinnholdet finner du på MS Excel Videregående  
Tilbake  
   
Finn og marker alle celler som inneholder formler e.l. raskt. 
1. Trykk CTRL + G (Rediger – Gå til…) 
2. Velg Utvalg… 
3. Huk av for formler og trykk OK 
Tilbake 
  
Veksle mellom flere ark i samme arbeidsbok. 
Hvis du har mange regneark i en og samme bok kan du enkelt bytte mellom disse ved å: 
1. Høyreklikke på pilknappene nede til venstre i skjermbildet. 
2. Klikk på ønsket ark. 
P.S. Hurtigtasten for dette er Ctrl + PG UP/DN 
Tilbake 
  
Sett inn bakgrunn i regnearket 
Du kan enkelt få inn bakgrunnsbilder i regearket ved å 
1) Klikk på ønsket ark. 
2) Velg Format - Ark -Bakgrunn... 
3) Let deg frem til ønsket bakgrunnsbilde og klikk OK. 
 
Bildet bør ha et mønster. Bildet dekker ca 6 celler før det blir gjentatt... 
Tilbake 
   
Noen nyttige tastetrykk 
Disse hurtigtastene fungerer f.o.m. versjon 2000. 

Hva Hvordan
Bruke datoformat: CTRL + SHIFT + #
Bruke prosentformat uten desimaler CTRL+SHIFT+%
Valuta med to desimaler CTRL + SHIFT + $
Bekrefte innskriving og flytt en celle opp SHIFT + ENTER
Markere alle celler med merknader CTRL + SHIFT + O
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Tilbake  
   
Bruk validering i celler! 
Lei av at medarbeiderne skriver inn ugyldige verdier i regnearket? Prøv ut validering. Da 
kan du selv velge ut hvilke verdier som er tillatt å skrive inn og du unngår problemer i 
ettertid. 
 
1. Marker cellene som datavalideringen skal gjelde. 
2. Velg Data - Validering… 
3. Skriv inn Valideringsvilkårene i arket Innstillinger 
4. Velg arket Inndatamelding og skriv inn en merknad for cellen. 
5. Velg arket Advarsel for feil og velg om det bare skal komme en advarsel, handlingen 
stoppes, eller om det bare skal komme informasjon. 
6. Skriv inn feilmeldingen for eksempel "Dette er et ikke gyldig valg" 
"Du skriver inn en ugyldig verdi. Tallet må ligge mellom 1 og 10." 
7. Trykk OK 
 
Hvis brukerene nå skriver inn en ugyldig verdi vil dem få frem en meldig om dette.  
Tilbake  
   
Utskrift av diagrammer i Excel 
Hvis du bare ønsker å skrive ut diagrammet i Excel bør du markere diagrammet før du 
trykker på skriv ut.  
Selv om diagrammet står sammen med resten av regnearket er det bare diagrammet 
som vil bli skrevet ut. 
Tilbake 
   
Hvordan markere utvalgte celler i Excel. 
Markering av celler gjøres med mus eller med SHIFT + Piltast. Dersom du har behov for 
å markere flere områder, får til det ved hjelp av CTRL + Mus. Men, om du f.eks ønsker å 
markere alle tomme celler i en tabell, hvordan gjør du det? bare utvalgte celler, så har 
Excel noen muligheter for det også: 
  
I menyen Rediger, Gå til...(Hurtigtast F5), kan du klikke på knappen Utvalg... Du får da 
frem dialogboksen for merking av utvalgte celler i regnearket. Det er mulig å merke 
følgende :  
 
- Celler som inneholder konstanter 
- Celler som inneholder merknader  
- Celler som inneholder formler (tall, tekst, logiske verdier, feilverdier)  
- Tomme celler  
- Gjeldende område  
- Gjeldende matrise  
- Celler som inneholder rad- eller kolonneforskjeller  
- Over- eller underordnede celler  
- Siste celle  
- Synlige celler  
- Objekter i regnearket  
 
De utvalgte cellene/elementene i hele regnearket blir markert jamfør hva du valgte over. 
Dersom du på forhånd har merket et område av regnearket blir merkingen foretatt 
innenfor det området. 
Tilbake  
  
 Hente data fra Internett. 
I blant ønsker du kanskje tilgangen til valutakurser, prislister, navnelister eller andre 
tabell-data fra internett inn i Excel. Det får du lett til ved å: 
1. Høyreklikk på tabellen/informasjonen i nettleseren. 
2. Velg "Eksporter til Microsoft Excel" i hurtigmenyen. Informasjonen legges inn i Excel. 
 
Informasjonen kan oppdateres når som helst ved hjelp av verktøylinjen "Eksterne data" i 

Markere hele raden. SHIFT + ORDSKILLER
Markere hele kolonnen CTRl + ORDSKILLER
 Hvordan få € symbol? AltGr + E
For fullstendig oversikt over alle hurtigtaster i Excel, klikk her
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Excel. 
Tilbake 
  
Raske lister i Excel 
I tillegg til at Excel automatisk foreslår tekstverdien som er brukt i en kolonne når man 
skriver inn i cellene i samme kolonne kan man også velge dette fra en liste ved å trykke 
ALT + PIL NED og velge verdien fra listen! Dette kommer også frem ved å bruke høyre 
musetast…Velg fra liste.  
Dette kan være svært nyttig hvis ordene er veldig like og lange! 
Tilbake 

 
Rask og effektiv beregning i Excel!  
I blant er det nyttig å summere eller og finne gjennomsnittet av noen tall uten og måtte 
bruke en egen celle for å skrive inn funksjonen. Det er jo også unødvendig hvis man 
bare trenger å vite tallet! Da kan man bare:  
1. Marker cellene du vil hente ut tallopplysninger fra. 
(Ved å holde Ctrl-tasten nede mens du bruker musen kan du markere 
usammenhengende områder).  
2. Høyreklikk på statuslinjen (nederst i programvinduet) og velg ønsket funksjon 
(summer, gjennomsnitt, maks etc)… Nå vil det stå et tall i statuslinjen som samsvarer 
med funksjonen du valgte… Smart ikke sant? 
Tilbake 
  
Legg inn linjeskift og tekstbrytning i celler 
Dersom du skriver inn mye tekst i en celle vil teksten "flyte over" i neste celle. Dette kan 
du unngå ved å sette inn tekstbrytning i cellen. Enklest er det å trykke Alt + Enter, men 
dette gjelder jo da bare for den ene cellen du står i. Vil du aktivere tekstbrytning for flere 
celler gjør du følgende: 
 
1. Merk cellene som du vil ha tekstbrytning i. 
2. Gå inn på menyvalget: Format - Celler... (eller Ctrl + 1) 
3. Velg arkfanen Justering. 
4. Kryss av for "Bryt tekst" under området "Tekstkontroll". 
5. Trykk OK for å bekrefte. 
Tilbake 
  
Sette inn kopierte celler mellom eksisterende data 
Noen ganger kan det være vanskelig og tungvint å sette inn informasjon mellom 
allerede eksisterende data i et regneark uten å lime den inn over den eksisterende 
informasjonen. Det finnes en enkel og rask metode for dette: 
 
1. Merk cellene du vil kopiere eller klippe ut. 
2. Velg Kopier eller Klipp ut på Rediger-menyen. 
3. Merk cellene der du vil sette inn den kopierte informasjonen. 
4. Trykk Ctrl + plusstegn ( + ). 
5. Angi i hvilken retning du vil flytte de eksisterende cellene, mot høyre eller nedover. 
6. Klikk OK. 
 
  
De kopierte/utklipte cellene settes inn, og informasjonen som opprinnelig stod i cellene, 
flyttes enten mot høyre eller nedover, avhengig av hva du valgte i trinn 5. 
P.S. Denne operasjonen kan også gjøres med høyre musetast. Dra området som skal 
flyttes/kopieres med høyre musetast. Du vil da få opp en meny med ulike valg. 
Tilbake 
  
Bruk målsøking i regneark 
Når du lager kalkyler i et regneark, går kalkylen i en spesiell retning slik du har satt den 
opp. Ved å bruke kommandoene VERKTØY MÅLSØKING i f. eks Excel 97N, eller 
RANGE ANALYZE BACSOLVER i Lotus 123 97E, kan du kjøre kalkylen i motsatt 
retning. Dvs, du kan be regnearket automatisk justere en celle slik at sluttresultatet blir 
lik en ønsket verdi. Prinsippet finnes også i en utvidet form der du justerer flere celler. 
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå direkte til innholdsfortegnelsen for MS Excel 
Videregående . 
Tilbake 
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Betinget formatering i Excel 97 
Ofte drukner man i tall, og det er ikke alltid like lett å skille dem fra hverandre. Med 
betinget formatering kan du sette tall som oppfyller spesielle krav i fokus. 
Eksempel: 
Skriv tallet 90 i celle A1. 
Nå vil du at verdien i A1 skal være blå dersom 100 < = A1 < = 200, og du vil at verdien i 
A1 skal være rød dersom A1 > 200. 
Med markøren i celle A1 utfører du følgende kommandoer i Excel: 
Format  Betinget formatering: 
Som Betingelse 1 angir du at Celleverdien skal ligge Mellom 100 og 200. 
Utfør dernest Format og Farge blå OK. 
Utfør Legg til 
Som Betingelse 2 angir du at Celleverdien skal være Større enn  200. 
Utfør dernest Format og Farge rød OK. 
Klikk på OK og prøv med forskjellige tall i celle A1. 
Denne teknikken vil du sikkert få stor glede av! 
Ønsker du info om KnowledgeGroup PC-HELPs MS Excel Videregående, eller kurs i 
MS Excel Makro m. Visual Basic 
Tilbake 
  
Bruk =SUMMERHVIS i Excel 
Fra tid til annen har man behov for å  summere tall som oppfyller visse betingelser. I 
eksempelet nedenfor skal tallene i B1:B6 summeres, dersom tilsvarende tall i A1:A6 er 
større en 50. Formelen som gir svaret står i celle B7, og er som følger: 
=SUMMERHVIS(A1:A6;">50";B1:B6) 

Lær mer om bruk av funksjoner og rekke andre nyttige muligheter på  vårt MS Excel 
Videregående 
Tilbake 
  
Eksempel på bruk av Filter i Excel 
Når du har store tabeller med data, (dvs en datapost pr rad og et stort antall rader)  kan 
du med kommandoen Data Autofilter lynraskt gjøre forskjellige utvalg uten å måtte lage 
en eneste regnearkformel. 
Dette burde være obligatoriske kunnskaper for alle som forholder seg til store 
informasjonsmengder listet ut i et regneark. Klikk her for å importere et 
regnearkeksempel. 
Ønsker du info om KnowledgeGroup PC-HELPs MS Excel Videregående? 
Tilbake 
  
  

10 100

70 200

80 300

40 400

60 500

30 600

 1000

Tidsbesparende hurtigtaster. 
Excel har mange hurtigtaster som kan spare deg for masse tid og gjøre deg mer effektiv 
i arbeidet. Alle disse hurtigtastene vil fundere f.o.m. versjon 2000. 
  

Sette inn dagens dato CTRL + SHIFT + ;
Legge inn tidspunkt CTRL + SHIFT + :
Sette inn/redigere merknad SHIFT + F2
Kopiere øverste celleinnhold ned i markert område CTRL + D
Kopiere venstre celleinnhold mot høyre i markert områdeCTRL + R
Sette inn Autosummer funksjonen ALT + =
Sette inn celle/kolonne/rad CTRL + +
Slette celle/kolonne/rad CTRL + -
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Informasjon som dette, og mange andre nyttige brukertips, finner du også på 
KnowledgeGroup PC-HELPs intelligente musematter for Word, Excel, Windows, Lotus 
Notes med flere. Hvis du vil bruke regneark effektivt, så har du utrolig mye å hente ved å 
ta opplæring hos KnowledgeGroup PC-HELP! 
Gå gjerne direkte til innholdsfortegnelsene for mer info: 
MS Excel Grunnkurs, MS Excel Videregående eller andre Excel-kurs. 
Tilbake 
   

Gå til bestemt celle F5
Redigere celle F2
Veksle mellom absolutt og relativ referanse F4
Skrive ut CTRL + P
Åpne arbeidsbok CTRL + O
Lagre CTRL + S
Lagre som... F12
For fullstendig oversikt over alle hurtigtaster i Excel, klikk her

Flytte eller kopiere regneark i Excel. 
I Excel kan du enkelt flytte eller kopiere et regneark fra en bok til en annen.  
  

Tilbake 
   

1. Høyreklikk på arknavnet 
2. Velg Flytt eller kopier... i 
hurtigmenyen 
I dialogboksen som kommer frem 
velger du hvilken bok du vil at arket 
skal flyttes til. Du kan også velge å 
lage en kopi innenfor samme bok.
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