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Vad du än vill göra så ger Numbers dig ett kraftfullt och 
intuitivt sätt att göra allt från att göra en hushållsbudget till 
att skriva en labbrapport eller skapa detaljerade ekonomiska 
dokument.

Du kommer igång med Numbers genom att bara öppna programmet och välja 
en av de fördefinierade mallarna. Skriv över platshållartext, använd fördefinierade 
formler och förvandla tabelldata till färgrika diagram. Innan du vet ordet av har du ett 
kalkylblad som är både attraktivt och välordnat.

I den här användarhandboken finns detaljerade anvisningar för hur du utför specifika 
åtgärder i Numbers. Utöver det här häftet finns också andra resurser tillgängliga om du 
behöver hjälp.

In
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Välkommen till Numbers ’09
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Videoövningsexempel på webben
Videoövningsexemplen på www.apple.com/se/iwork/tutorials/numbers innehåller 
anvisningar för hur du utför vanliga åtgärder i Numbers. Första gången du öppnar 
Numbers visas ett meddelande med en länk till de här övningsexemplen på webben. 
Du kan när som helst visa videoövningsexemplen för Numbers genom att välja Hjälp > 
Videoövningsexempel.

Hjälp på skärmen
Hjälpen på skärmen innehåller detaljerade anvisningar för hur du utför alla Numbers-
åtgärder. Du öppnar hjälpen genom att öppna Numbers och välja Hjälp > Numbers 
Hjälp. Via hjälpens första sida får du också åtkomst till användbara webbplatser.

Hjälp och användarhandbok för iWork formler och funktioner
iWork formler och funktioner Hjälp och iWork formler och funktioner Användarhandbok 
innehåller detaljerade anvisningar för hur du använder formler och kraftfulla 
funktioner i kalkylbladen. Du öppnar användarhandboken genom att välja Hjälp > 
iWork Formler och funktioner – Användarhandbok. Du öppnar hjälpen genom att  
välja Hjälp > iWork Formler och funktioner – Hjälp.

Webbplatsen för iWork
Läs de senaste nyheterna och få den senaste informationen om iWork på adressen 
www.apple.com/se/iwork.

Supportwebbplats
Hitta detaljerad information om problemlösning på adressen www.apple.com/se/
support/numbers.

Hjälptaggar
I Numbers finns hjälptaggar – korta beskrivningar – för de flesta objekt på skärmen.  
Du visar en hjälptagg genom att hålla pekaren över ett objekt i några sekunder.

http://www.apple.com/se/iwork/tutorials/numbers/
http://www.apple.com/se/iwork/
http://www.apple.com/se/support/numbers/
http://www.apple.com/se/support/numbers/
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Det här kapitlet är en introduktion till de fönster och verktyg 
du använder när du arbetar med Numbers-kalkylblad.

När du skapar ett Numbers-kalkylblad börjar du med att välja en mall som du utgår 
från.

Kalkylbladsmallar
Temaväljarfönstret visar en rad kalkylbladsmallar som du kan välja bland. 

Mallarna innehåller fördefinierade blad, tabeller, formler och andra element så att du 
snabbt kan komma igång. 

Så här öppnar du temaväljarfönstret:
Välj Arkiv > ”Nytt från temaväljare”. m

1Verktyg och tekniker i Numbers



Så här använder du fönstret Mallväljare:
Du visar miniatyrer av alla mallar genom att klicka på Alla i listan över mallkategorier  m

till vänster i mallväljarfönstret.

Du visar mallarna efter kategori genom att klicka på Tom, Privatekonomi eller någon 
annan kategori. 

Du minskar eller ökar storleken på miniatyrerna genom att dra reglaget längst ner i  m

fönstret.

Du skapar ett kalkylblad med en viss mall genom att klicka på mallen och sedan klicka  m

på Välj.

Om du vill utgå från ett tomt kalkylblad som inte är formaterat väljer du den tomma 
mallen. 

Läs ”Skapa ett nytt kalkylblad” på sidan 28”, ”Importera ett dokument från ett annat 
program” på sidan 30” och ”Använda CSV- eller OFX-filer i ett kalkylblad” på sidan 30” 
om du vill veta hur du skapar ett Numbers-kalkylblad.

Numbers-fönstret
I Numbers-fönstret finns element som underlättar när du skapar och ordnar ett 
kalkylblad.

Panelen Blad:�  På den här panelen, uppe till vänster, finns en lista över alla tabeller 
och diagram på varje blad i kalkylblad. På bladen ordnas informationen i grupper av 
relaterade objekt (t.ex. data för 2008 och data för 2009). Dra i bladstorleksreglaget, 
som du hittar högst upp till höger i panelen Blad, mot vänster eller höger för att göra 
panelen bredare eller smalare.
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Verktygsfältet:�  Via verktygsfältet överst i fönstret får du med ett enda klick tillgång till 
vanliga verktyg. Använd det till att snabbt lägga till ett blad, en tabell, textruta, mediefil 
och andra objekt.

Formatfältet:�  Via formatfältet som ligger under verktygsfältet får du enkelt tillgång till 
verktyg för redigering av markerade objekt.

Formelfältet:�  Genom att använda formelfältet, som ligger under formatfältet, kan du 
skapa och redigera formler och annat innehåll i en markerad tabellcell..

Bladets arbetsyta:�  På arbetsytan, som utgör huvuddelen av fönstret, visas objekt på 
ett markerat blad. Du kan ändra ordningen på tabeller, diagram och andra objekt på 
arbetsytan genom att dra dem.

Panelen Stilar:�  På panelen Stilar under panelen Blad finns en lista över de tabellstilar 
som är fördefinierade för den mall du använder. Du kan snabbt ändra en tabells 
utseende genom att markera den och klicka på en tabellstil. Dra i stilstorleksreglaget, 
som du hittar högst upp till höger i panelen Stilar, uppåt eller nedåt för att göra 
panelen större eller mindre. 

Resultat för snabberäkningar:�  Under panelen Stilar finns ett område där resultatet av 
beräkningar med värden i markerade tabellceller visas.

Om du vill veta mer om Gå till

Visa ett kalkylblad ”Zooma in och ut” på sidan 16
”Helskärmsläge” på sidan 17
”Panelen Blad” på sidan 16
”Utskriftsvyn” på sidan 17
”Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en 
tabell” på sidan 65

Verktyg för hantering av kalkylblad ”Verktygsfält” på sidan 18
”Formatfältet” på sidan 19
”Granskningsfönstret” på sidan 20
”Varningsfönstret” på sidan 27

Verktyg för att arbeta med formler i tabellceller ”Formelverktyg” på sidan 20

Verktyg som förbättrar utseendet på ett 
kalkylblad

”Panelen Stilar” på sidan 22
”Mediebläddraren” på sidan 23
”Fönstret Färger” på sidan 24
”Fönstret Typsnitt” på sidan 25

Kortkommandon ”Kortkommandon och kontextmenyer” på 
sidan 27



Zooma in och ut
Du kan förstora (zooma in) och förminska (zooma ut) ett blad.

Så här zoomar du in och ut i ett blad:�
Välj Innehåll > Zoom > Zooma in eller Innehåll > Zoom > Zooma ut. m

Du återgår till 100 % genom att välja Innehåll > Zooma > Verklig storlek.

Välj en förstoringsnivå från popupmenyn längst ner i fönstret. m

När du visar ett blad i utskriftsvyn kan du visa fler sidor samtidigt i fönstret genom att 
minska zoomnivån.

Om du använder Numbers i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare kan du även visa 
programfönstret i helskärmsläge och arbeta utan att bli distraherad av saker i 
bakgrunden. Läs ”Helskärmsläge” på sidan 17 för mer information.

Panelen Blad
Panelen Blad finns uppe till vänster i Numbers-fönstret. Med panelen kan du snabbt 
visa och navigera till tabeller och diagram på ett blad.

Klicka för att visa eller 
gömma ett blads tabeller 

och diagram i panelen 
Blad.

Dra till höger eller 
vänster för att ändra 
storlek på panelen 
Blad.

Klicka på en tabell eller 
ett diagram i listan för att 
markera det och visa det 
på arbetsytan. 

Läs ”Använda blad till att ordna ett kalkylblad” på sidan 39” för mer information.
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Utskriftsvyn
När du vill skriva ut ett blad eller skapa en PDF-fil av det kan du använda utskriftsvyn 
till att visa layouten för bladets objekt på enskilda sidor.

Klicka för att visa eller 
gömma utskriftsvyn.

Dra för att öka eller minska storlek 
på objekten i bladet.

Sidfotsområde

Sidhuvudsområde 

Klicka för att visa en 
sidzoomningsnivå som 

visar fler eller färre sidor.

Klicka för att visa sidor i 
stående riktning.

Klicka för att visa sidor i 
liggande riktning.

Läs ”Dela upp ett blad i sidor” på sidan 42” om du vill veta mer om utskriftsvyn.

Helskärmsläge
Om du använder Numbers i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare kan du även visa 
programfönstret i helskärmsläge och arbeta utan att bli distraherad av saker i 
bakgrunden. I helskärmsläget förstoras Numbers-fönstret så att det fyller upp hela 
bildskärmens yta och flyttas till ett eget arbetsområde så att du enkelt kan växla 
mellan Numbers och skrivbordet.

Så här visar du Numbers i helskärmsläge:�
Välj Innehåll > Helskärmsläge eller klicka på knappen för helskärmsläge i det övre  m

högra hörnet i Numbers-fönstret (ser ut som två utåtpekande pilar).



Du lämnar helskärmsläget genom att göra något av följande:
Tryck på escape-tangenten på tangentbordet. m

Flytta pekaren till överkanten på skärmen för att visa menyraden och klicka på  m

knappen för helskärmsläge i det övre, högra hörnet av skärmen.

Välj Innehåll > Lämna helskärmsläge. m

Verktygsfält
Med verktygsfältet i Numbers får du med ett enda klick tillgång till många av de 
åtgärder du använder när du arbetar i Numbers. När du upptäckt vilka åtgärder 
du använder oftast kan du lägga till, ta bort och ändra ordningen på knapparna i 
verktygsfältet så att det passar ditt sätt att arbeta. Du kan också gömma verktygsfältet 
genom att välja Innehåll > Göm verktygsfältet. Du visar det igen genom att välja 
Innehåll > Visa verktygsfältet.

Om du vill se en beskrivning av vad en knapp gör håller du pekaren över knappen.

Den förvalda uppsättningen verktygsfältsknappar visas nedan. Knappen för 
helskärmsläge i det övre, högra hörnet visas endast om du använder Mac OS X 10.7 
(Lion) eller senare.

Öppna granskarfönstret, 
mediebläddraren, färgfönstret 

eller typsnittsfönstret.

Skicka ett kalkylblad till 
webben.

Lägg till ett diagram, 
textruta, form eller 

kommentar.

Lägg till en 
tabell.

Lägg till en formel 
eller funktion.

Sortera, filtrera och 
kategorisera rader.

Lägg till ett 
blad.

Visa eller göm utskriftsvyn, 
kommentarer och annat.

Visa eller göm alla formler och 
funktioner i kalkylbladet.

Visa och redigera i 
helskärmsläge.

Så här anpassar du verktygsfältet:� 
 1 Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet. Fönstret Anpassa verktygsfält visas.

 2 Ändra verktygsfältet tills du är nöjd.

Du lägger till ett objekt i verktygsfältet genom att dra symbolen för objektet till  Â
verktygsfältet. Om du ofta konfigurerar om verktygsfältet kan du lägga till knappen 
Anpassa i det.

Du tar bort ett objekt från verktygsfältet genom att dra det ut ur verktygsfältet. Â

Du återställer den förvalda uppsättningen verktygsfältsknappar genom att dra den  Â
förvalda uppsättningen till verktygsfältet.
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Du gör symbolerna i verktygsfältet mindre genom att välja Använd liten storlek. Â

Du visar bara symboler eller bara text genom att välja ett alternativ från  Â
popupmenyn Visa.

Du ändrar ordningen på objekt i verktygsfältet genom att dra dem. Â

 3 Klicka på Klar.

Du kan också anpassa verktygsfältet genom att använda följande kortkommandon:
Du tar bort ett objekt från verktygsfältet genom att trycka på kommandotangenten  Â
samtidigt som du drar ut objektet ur verktygsfältet.

Du kan också trycka ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar på objektet och 
sedan välja Ta bort objekt från kontextmenyn. 

Du flyttar ett objekt genom att trycka på kommandotangenten samtidigt som du  Â
drar runt objektet i verktygsfältet.

Formatfältet
Använd formatfältet, under verktygsfältet, till att snabbt ändra utseende på tabeller, 
diagram, text och andra element i ett kalkylblad.

Knapparna i formatfältet varierar beroende på vilket objekt som är markerat. Du kan 
visa en beskrivning av vad ett reglage i formatfältet gör genom att hålla pekaren över 
det.

Så här ser formatfältet ut när en tabell eller tabellcell är markerad:

Ordna text i tabellceller.

Formatera cellramar.

Lägg till bakgrunds-
färg i en cell.

Formatera cellvärden.
Hantera sidhuvud 

och -fötter.

Visa eller göm tabellnamn.

Formatera text i 
tabellceller.

Så här visar och gömmer du formatfältet:�
Välj Innehåll > Visa formatfältet eller Innehåll > Göm formatfältet. m



Granskningsfönstret
Du kan formatera de flesta element i ett kalkylblad genom att använda Numbers-
granskarna. Varje granskare fokuserar på en viss formateringsaspekt. Med 
cellgranskaren kan du t.ex. formatera celler och cellvärden. Håll pekaren över knappar 
och andra reglage i granskningsfönstren så visas en beskrivning av vad reglagen gör.

Knapparna överst i 
granskarfönstret öppnar de 
tio granskarna: dokument-, 
blad-, tabell-, cell-, diagram-, 
text-, grafik-, mått-, hyperlänk- 
och QuickTime-granskarna.

Om du öppnar flera granskningsfönster kan det bli enklare att arbeta med ett 
kalkylblad. Du kan t.ex. öppna både grafikgranskaren och cellgranskaren så får du 
tillgång till alla alternativ för bild- och cellformatering.

När ett granskningsfönstret öppnats klickar du på någon av knapparna överst i 
granskningsfönstret om du vill visa en annan granskare. Om du t.ex. klickar på den 
andra knappen från vänster öppnas bladgranskaren.

Så här öppnar du ett granskningsfönster:� 
Klicka på Granskare i verktygsfältet. m

Välj Innehåll > Visa granskare. m

Du öppnar ett nytt granskarfönster genom att välja Innehåll > Ny granskare. m

Formelverktyg
Du lägger till en formel i en tabell när du vill visa ett beräknat värde i en cell. I 
Numbers finns flera verktyg du kan använda när du arbetar med formler i tabellceller:

Med  Â formelredigeraren kan du skapa och ändra formler. Öppna formelredigeraren 
genom att markera en tabellcell och skriva ett likhetstecken (=). Du kan också öppna 
den genom att välja Formelredigerare från popupmenyn Funktion i verktygsfältet.

Avbrytsknapp
Bortse från ändringar.

Godkännsknapp 
Spara ändringar.

Textfält
Visa eller redigera en formel.

Formelredigerare 
Flytta genom att ta 

tag här och dra.
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Läs mer om den här redigeraren i ”Lägga till och redigera formler med 
formelredigeraren” på sidan 126”.

Du kan också använda  Â formelfältet, som alltid visas under formatfältet, till att skapa 
och ändra en formel i en markerad tabellcell.

Öppna 
funktionsbläddraren.

Knappen Avbryt
Bortse från ändringar.

Knappen Godkänn 
Spara ändringar.

Ändra visningsstorlek 
för formeln.

Textfält
Visa eller redigera en formel.

Om du vill veta hur du lägger till och redigerar formler med det här verktyget läser 
du ”Lägga till och redigera formler med formelfältet” på sidan 127”.

Det snabbaste sättet att lägga till en funktion är att använda  Â funktionsbläddraren. En 
funktion är en fördefinierad formel som har ett namn (t.ex. SUMMA eller MEDEL).

Markera en 
funktion för att visa 
information om den.

Sök efter en funktion.

Infoga den markerade 
funktionen.

Markera en kategori för 
att visa funktioner i den 

kategorin.

Du öppnar funktionsbläddraren genom att välja Visa funktionsbläddrare från 
popupmenyn Funktion i verktygsfältet.



Läs ”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128” om du vill veta hur du använder 
funktionsbläddraren. Om du vill veta mer om alla funktioner i iWork och se många 
exempel som visar hur du använder dem väljer du Hjälp > iWork formler och 
funktioner – Hjälp eller Hjälp > iWork formler och funktioner – Användarhandbok.

Panelen Stilar
Med panelen Stilar kan du snabbt använda fördefinierad formatering på 
tabeller i ett kalkylblad. Tabellstilarna definierar attribut som färg, textstorlek och 
cellramsformatering för tabellceller.

Du använder en tabellstil genom att helt enkelt markera tabellen och klicka på en stil 
på panelen Stilar.

Du kan växla från en tabellstil till en annan med bara ett klick.

Läs ”Använda tabellstilar” på sidan 118” för mer information.
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Mediebläddraren
Med mediebläddraren får du tillgång till alla mediefiler i iPhoto-biblioteket, iTunes-
biblioteket och mappen Filmer. Du kan dra ett objekt från mediebläddraren till 
kalkylbladet eller till en bildkälla i en granskare.

Klicka först på en knapp 
för att gå till dina 
mediefiler.

Välj en källa.

Sedan drar du ett objekt till 
dokumentet eller till en 
bildkälla i en av granskarna.

Sök efter en fil genom att 
skriva in dess namn här.

Om du inte använder iPhoto eller Aperture till att spara bilder, eller iTunes till att spara 
musik, eller om du inte sparar filmer i mappen Filmer, kan du lägga till andra mappar i 
mediebläddraren så att du kommer åt multimedieinnehållet i de mapparna på samma 
sätt.

Så här öppnar du mediebläddraren:�
Klicka på Media i verktygsfältet. m

Välj Innehåll > Visa mediebläddraren. m

Så här lägger du till andra mappar i mediebläddraren:�
Du lägger till en mapp som innehåller ljudfiler genom att klicka på Ljud  m

i mediebläddraren och sedan dra mappen du vill lägga till från Finder till 
mediebläddraren.

Du lägger till en mapp som innehåller bilder genom att klicka på Bilder i  m

mediebläddraren och sedan dra mappen du vill lägga till från Finder till 
mediebläddraren.



Du lägger till en mapp som innehåller filmer genom att klicka på Filmer  m

i mediebläddraren och sedan dra mappen du vill lägga till från Finder till 
mediebläddraren.

Om du vill läsa om Gå till

Importera en bild ”Arbeta med bilder” på sidan 202

Lägga till en ljudfil ”Lägga till en ljudfil” på sidan 217

Lägga till en filmfil ”Lägga till en filmfil” på sidan 218

Fönstret Färger
Du använder fönstret Färger till att använda färg på text, tabellceller, cellramar och 
andra objekt. Även om du också kan använda formatfältet till att tillämpa färger finns 
det fler avancerade alternativ för färghantering i fönstret Färger.

Färgen som valts i färghjulet visas i 
den här rutan. (De två färgerna i 
den här rutan visar att 
ogenomskinligheten är mindre än 
100 %.)

Använd reglaget för att göra 
nyanserna i färghjulet ljusare 
eller mörkare.

Klicka för att välja en färg 
i färghjulet.

Dra färger från färgrutan för att 
lagra dem i färgpaletten.

Klicka på söksymbolen 
och klicka sedan på 

valfritt objekt på skärmen 
för att matcha dess färg.

Klicka på en knapp för att 
visa andra färgmodeller.

Dra reglaget Opacitet till 
vänster för att göra 

färgen mer genomskinlig.

Du kan använda färghjulet i fönstret Färger till att välja färger. Den färg du väljer visas 
i rutan överst i fönstret Färger. Du kan spara en färg så att du enkelt kommer åt den 
senare genom att placera den i färgpaletten.

Om du vill använda de färger du väljer i fönstret Färger på ett objekt markerar du 
objektet och placerar sedan färgen i lämplig färgkälla i någon av granskarna. Du kan 
klicka på en färgkälla i en av granskarna och sedan klicka på en färg i färgkällan. Du 
kan också dra en färg från färgpaletten eller färgrutan till en färgkälla i en granskare.

Så här öppnar du fönstret Färger:�
Klicka på Färger i verktygsfältet. m

Klicka på en färgkälla i en av granskarna. m
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Så här väljer du en färg efter att ha öppnat fönstret Färger:
 1 Klicka var du vill i färghjulet.

Den valda färgen visas i rutan överst i fönstret Färger.

 2 Om du vill göra färgen ljusare eller mörkare drar du reglaget på höger sida av fönstret 
Färger.

 3 Om du vill göra färgen mer genomskinlig drar du reglaget för opacitet åt vänster eller 
anger ett procentvärde i fältet Opacitet.

 4 Om du vill använda en färgpalett öppnar du den genom att dra markören längst ner i 
fönstret Färger. 

Spara en färg i paletten genom att dra färgen från färglådan till färgpaletten. Vill du ta 
bort en färg från paletten drar du en tom ruta till den färg du vill ta bort.

 5 Om du vill matcha färgen för ett annat objekt på skärmen klickar du på söksymbolen 
till vänster om färgrutan i fönstret Färger. 

Klicka på det objekt på skärmen vars färg du vill matcha. Färgen visas i färgrutan. 
Markera det objekt du vill färglägga i kalkylbladet och dra sedan färgen från färgrutan 
till objektet.

Fönstret Typsnitt
Använd fönstret Typsnitt till att välja typsnitt och andra formateringsattribut, t.ex. 
skuggor och överstrykning. Du kan också använda fönstret Typsnitt till att ordna de 
typsnitt du ofta använder så att du snabbt kan hitta dem när du behöver dem.

Skapa spännande 
effekter med de 
här knapparna.

Åtgärdsmenyn.

Välj ett teckensnitt du vill 
använda i markerad text.

Hitta typsnitt genom att skriva 
ett typsnittsnamn i sökfältet.

Välj den 
typsnittsstorlek du vill 
använda i markerad 
text.

Lägg till en skugga 
i markerad text. 
Ändra skuggan med 
reglagen för opacitet, 
oskärpa, förskjutning 
och vinkel.

Förhandsvisa det markerade 
teckensnittet (du kanske måste 
välja Visa förhandsvisning från 

åtgärdsmenyn).

Så här öppnar du fönstret Typsnitt:�
Klicka på Typsnitt i verktygsfältet. m



Så här ändrar du typsnittet för markerad text:�
Skriv namnet på typsnittet du vill använda i sökfältet och välj sedan typsnittets namn i  m

familjelistan.

Välj ett teckensnitt (t.ex. Kursiv eller Fet) från teckensnittslistan.  m

Skriv eller välj den typsnittsstorlek du vill använda i kolumnen Storlek. m

Så här använder du reglagen överst i fönstret Typsnitt:�
Håll pekaren över ett reglage överst i fönstret om du vill visa en hjälptagg som 
beskriver vad reglaget gör. Om reglagen inte visas väljer du Visa effekter från 
åtgärdspopupmenyn (ser ut som ett kugghjul) längst ner till vänster i fönstret.

Du stryker under text genom att välja en stil för understrykningen (t.ex. enkel eller  m

dubbel) från popupmenyn Understruken text.

Du använder en överstrykningsstil (t.ex. enkel eller dubbel) genom att välja en stil från  m

popupmenyn Överstruken text.

Du använder färg på text genom att klicka på knappen Textfärg. Då öppnas fönstret  m

Färger. Läs ”Fönstret Färger” på sidan 24” för mer information.

Du lägger till färg bakom ett stycke genom att klicka på knappen Dokumentfärg. Då  m

öppnas fönstret Färger. 

Du lägger till en skugga genom att klicka på knappen Textskugga. Använd reglagen  m

Skuggenomskinlighet, Skuggoskärpa, Skuggförskjutning och Skuggvinkel till att 
formatera skuggan.

Så här ordnar du typsnitt:�
 1 Skapa en ny samling genom att klicka på knappen Lägg till samling (+) och ange ett 

namn på samlingen.

 2 Markera lite text och formatera den med den typsnittsfamilj, det teckensnitt och den 
storlek du vill använda.

 3 Dra typsnittsnamnet från familjelistan till den samling där du vill placera typsnittet.

Så här ställer du in fönstret Typsnitt om du använder det ofta:�
Låt fönstret Typsnitt vara öppet medan du arbetar. Ändra storlek på fönstret med  m

reglaget nere i fönstrets högra hörn så att endast de typsnittsfamiljer och teckensnitt 
som finns i den valda typsnittssamlingen visas.
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Varningsfönstret
När du importerar ett dokument till Numbers eller exporterar ett Numbers-
kalkylblad till andra format kanske en del element inte förs över på korrekt sätt. I 
dokumentvarningsfönstret visas eventuella problem som har uppstått.

Om problem uppstår visas ett meddelande där du kan granska varningarna. Om du 
väljer att inte granska dem kan du när som helst visa varningsfönstret genom att välja 
Innehåll > Visa dokumentvarningar.

Om en varning om saknat typsnitt visas kan du välja vilket typsnitt som ska ersätta det 
saknade typsnittet genom att markera varningen och klicka på Ersätt typsnitt.

Du kan kopiera en eller flera varningar genom att markera dem i fönstret 
Dokumentvarningar och välja Redigera > Kopiera. Du kan sedan klistra in den 
kopierade texten i ett e-brev, en textfil eller ett annat fönster.

Kortkommandon och kontextmenyer
Du kan använda tangentbordet till att utföra många åtgärder i Numbers. Om du vill 
visa en fullständig lista över kortkommandon öppnar du Numbers och väljer Hjälp > 
Kortkommandon. 

För många objekt finns det också kontextmenyer med kommandon du kan använda 
på objektet. Kontextmenyer är framförallt praktiska när du arbetar med tabeller och 
diagram.

Så här öppnar du en kontextmeny:�
Tryck ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar på ett objekt. m
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I det här kapitlet kan du läsa om hur du hanterar Numbers-
kalkylblad.

Du kan skapa ett Numbers-kalkylblad genom att öppna Numbers och välja en 
mall. Du kan också importera ett dokument skapat i ett annat program, som 
Microsoft Excel eller AppleWorks 6, eller skapa ett kalkylblad från en fil i CSV-format 
(kommaseparerade värden). 

I det här kapitlet kan du läsa om hur du skapar nya Numbers-kalkylblad och om hur du 
öppnar befintliga kalkylblad och sparar kalkylblad.

Kapitlet innehåller även anvisningar för hur du ordnar kalkylblad i blad och hur du 
ordnar dem i sidor när du skriver ut dem eller skapar PDF-filer.

Skapa ett nytt kalkylblad
Du skapar ett nytt Numbers-kalkylblad genom att välja en mall med en lämplig 
formatering och de innehållsegenskaper du behöver. 

Utgå från den tomma mallen om du vill skapa ett kalkylblad från grunden. Eller välj en 
av de många andra mallarna så att du snabbt kommer igång med att skapa en budget, 
planera en fest eller annat med fördefinierade tabeller, diagram och exempeldata. 

Så här skapar du ett nytt kalkylblad:�
 1 Öppna Numbers genom att klicka på programmets symbol i Dock eller dubbelklicka 

på programmets symbol i Finder.

Om Numbers är öppet väljer du Arkiv > ”Nytt från Mallväljare”.

2Skapa, spara och ordna Numbers-
kalkylblad
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 2 Välj en mallkategori i vänstra kolumnen i fönstret Mallväljare så visas relaterade mallar. 
Välj sedan den mall som passar bäst för det kalkylblad du vill skapa. Om du vill börja i 
ett kalkylblad utan fördefinierat innehåll väljer du Tom. 

Du kan skumma i innehållet i en mall genom att dra pekaren åt vänster och höger 
över mallens symbol. Du ändrar storleken på mallsymbolerna genom att dra reglaget 
längst ner i fönstret.

 3 När du har markerat en mall klickar du på Välja. Ett nytt kalkylblad öppnas på skärmen.

Du kan ställa in att Numbers automatiskt ska öppna en viss mall varje gång du öppnar 
Numbers eller skapar ett nytt kalkylblad. Välj Numbers > Inställningar, klicka på Allmänt 
och markera ”För nya dokument: Använd mall:”. Klicka sedan på Välj. Välj ett mallnamn 
och klicka sedan på Välj.

Varje gång mallväljaren öppnas är den tidigare valda mallkategorin och mallen 
markerade. 



Importera ett dokument från ett annat program
Du kan skapa ett nytt Numbers-kalkylblad genom att importera ett dokument skapat 
med Microsoft Excel eller AppleWorks 6. Du kan också importera filer i CSV-format 
(kommaseparerade värden), tabbavgränsat format och OFX-format (Open Financial 
Exchange) till Numbers.

Från AppleWorks kan du bara importera kalkylblad.

Så här importerar du ett dokument:�
Dra dokumentet till programsymbolen för Numbers. Ett nytt Numbers-kalkylblad  m

öppnas och innehållet i det importerade dokumentet visas. 

Välj Arkiv > Öppna i Numbers, välj dokumentet och klicka på Öppna.  m

Du kan importera adressboksinformation och snabbt skapa tabeller som innehåller  m

namn, telefonnummer, adresser och annan information för dina kontakter. Läs 
”Använda adressboksfält” på sidan 239” för mer information.

Om du vill importera CSV- eller OFX-data, se ” m Använda CSV- eller OFX-filer i ett 
kalkylblad” på sidan 30”.

Om det inte går att importera ett dokument provar du att öppna det i ett annat 
program och spara det i ett format Numbers kan läsa, eller kopiera och klistra in 
innehållet i ett befintligt Numbers-kalkylblad. 

Du kan också exportera Numbers-kalkylblad till Microsoft Excel-, PDF- och CSV-filer. Läs 
”Exportera ett kalkylblad till andra dokumentformat” på sidan 244” för mer information.

Använda CSV- eller OFX-filer i ett kalkylblad
Så här lägger du till CSV- eller OFX-data i ett öppet kalkylblad:�

 1 Markera ett blad.

 2 Gör något av följande:

Om du vill skapa en eller flera nya tabeller drar du en CSV- eller OFX-fil från Finder  Â
till en tom yta på bladet.

Om du vill lägga till CSV- eller OFX-data i en tom tabell drar du CSV- eller OFX-filen  Â
till tabellen.

De data som finns i filen läggs till och nya kolumner skapas om det behövs.

Om du vill lägga till CSV- eller OFX-data i en tabell som innehåller data drar du CSV-  Â
eller OFX-filen till tabellen.

Om antalet kolumner inte stämmer väljer du ett av de alternativ som visas. Du kan 
välja att avbryta importen, lägga till kolumner i tabellen, ignorera extrakolumner 
eller skapa en ny tabell med de CSV- eller OFX-data som filen innehåller.

 30  Kapitel 2    Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad



 Kapitel 2    Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad 31

Öppna ett befintligt kalkylblad
Du kan öppna ett iWork ‘08- eller iWork ’09-kalkylblad. Om du vill utnyttja nya 
funktioner sparar du iWork ’08-kalkylblad i iWork ‘09-format. Om användare med iWork 
‘08 ska använda kalkylbladet sparar du det i iWork ‘08-format.

När du öppnar ett iWork ’09-kalkylblad som är lösenordsskyddat måste du ange 
lösenordet i lösenordsfältet innan du kan visa innehållet i kalkylbladet.

Så här öppnar du ett befintligt kalkylblad:
Om du vill öppna ett kalkylblad från mallväljaren klickar du på ”Öppna en befintlig fil” i  m

mallväljarfönstret, markerar dokumentet och klickar sedan på Öppna.

Om du vill öppna ett kalkylblad du nyligen arbetat med väljer du det från 
popupmenyn Öppna senaste, till vänster nedtill i mallväljarfönstret.

Om du vill öppna ett kalkylblad när du redan arbetar i ett väljer du Arkiv > Öppna,  m

väljer kalkylbladet och klickar på Öppna.

Om du vill öppna ett kalkylblad du nyligen arbetat med väljer du Arkiv > Öppna 
senaste och väljer kalkylbladet från undermenyn.

Om du vill öppna ett Numbers-kalkylblad från Finder dubbelklickar du på kalkylbladets  m

symbol eller drar den till programsymbolen för Numbers.

Om ett meddelande visas om att ett typsnitt eller en fil saknas när du öppnar ett 
kalkylblad kan du fortfarande använda kalkylbladet. I Numbers kan du välja ett typsnitt 
som ska ersätta saknade typsnitt. Du kan också lägga till saknade typsnitt genom att 
avsluta Numbers och lägga till typsnitten i mappen Fonts (mer information finns i Mac 
Hjälp). Du visar saknade film- och ljudfiler genom att lägga till dem i kalkylbladet igen.

Lösenordsskydda ett kalkylblad
När du vill begränsa åtkomsten till ett Numbers-dokument kan du tilldela det ett 
lösenord. Lösenord kan bestå av olika kombinationer av siffror och stora eller små 
bokstäver och en del av tangentbordets specialtecken. Lösenord som kombinerar 
bokstäver, siffror och andra tecken betraktas i allmänhet som säkrare.

När du sparar ett kalkylblad i iWork ‘08- eller Excel-format kan du inte använda 
lösenordsskydd, men när du exporterar ett kalkylblad som en PDF-fil kan du tilldela 
det ett lösenord.

Så här hanterar du lösenordsskyddet för ett Numbers-kalkylblad:�
Du använder ett lösenordsskyddat kalkylblad genom att öppna det och ange  m

lösenordet. Om du vill kan du, när du får frågan, markera ”Kom ihåg lösenordet i min 
nyckelring”. Klicka sedan på OK.

Om du skriver ett felaktigt lösenord två gånger i rad visas det eventuella tips som 
angavs när lösenordet skapades.



Du lägger till ett lösenord för kalkylbladet genom att öppna dokumentgranskaren och  m

markera "Kräv lösenord för att öppna” på panelen Dokument. Skriv det lösenord du 
vill använda i fälten och klicka sedan på Ställ in lösenord. En låssymbol visas bredvid 
dokumentnamnet. Låssymbolen anger att dokumentet är lösenordsskyddat.

 Om du vill få hjälp med att skapa ett ovanligt eller säkert lösenord klickar du på 
knappen med en nyckelformad symbol bredvid fältet Lösenord. Lösenordsassistenten 
som öppnas hjälper dig att skapa ett lösenord. Du kan välja en lösenordstyp från 
popupmenyn, beroende på vilka lösenordsvillkor som är viktigast för dig.

Ett lösenord visas i fältet Förslag och dess styrka (”starkare” lösenord är svårare att 
knäcka) visas genom längden och den gröna färgen på fältet Kvalitet. Om du gillar det 
föreslagna lösenordet kopierar du det och klistrar in det i lösenordsfältet.

Om du inte gillar det föreslagna lösenordet kan du välja ett annat lösenord från 
popupmenyn Förslag, öka längden på lösenordet genom att dra i reglaget eller ange 
ett eget lösenord.

Om du vill ta bort ett lösenord från ett kalkylblad öppnar du det lösenordsskyddade  m

dokumentet och avmarkerar ”Kräv lösenord för att öppna” på panelen Dokument i 
dokumentgranskaren. Avaktivera lösenordet för dokumentet genom att ange det och 
klicka sedan på OK.

Du ändrar ett lösenord genom att öppna dokumentgranskaren, klicka på Ändra  m

lösenord, ange informationen och sedan klicka på Ändra lösenord.

Du lägger till ett lösenord för en PDF-version av kalkylbladet genom att följa  m

anvisningarna i ”Exportera ett kalkylblad i PDF-format” på sidan 244”. 

Skapa ett kalkylblad
Om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare sparar Numbers kalkylbladet 
automatiskt i bakgrunden med täta mellanrum medan du arbetar så att du slipper 
oroa dig för att förlora ändringar du gjort om programmet oväntat avslutas. Du kan 
också spara kalkylbladet manuellt och skapa ett arkiv med äldre versioner som kan 
återskapas när du vill.

Oberoende av vilket operativsystem du använder är det en bra idé att spara 
kalkylbladet ofta medan du arbetar. När du har sparat ett kalkylblad en gång kan du 
sedan trycka på kommando-S om du vill spara det igen med samma inställningar.
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När du sparar ett Numbers-kalkylblad sparas inte typsnitten som en del av 
kalkylbladet. Om du överför ett Numbers-kalkylblad till en annan dator kontrollerar 
du att de typsnitt som används i kalkylbladet är installerade i mappen Fonts på den 
datorn.

Så här sparar du ett kalkylblad för första gången:�
 1 Välj Arkiv > Spara eller tryck på kommando-S.

 2 Ange ett namn för kalkylbladet i fältet Spara som.

 3 Välj var du vill spara kalkylbladet. 

Om mappen där du vill spara kalkylbladet inte visas i popupmenyn Plats klickar du på 
visningstriangeln till höger om fältet Spara som och navigerar till en annan plats.

 4 Om du vill att en förhandsvisning av kalkylbladet ska visas i Finder i Mac OS X version 
10.5 eller senare markerar du ”Inkludera förhandsvisning i dokumentet”.

Om du alltid vill inkludera en förhandsvisning i dina kalkylblad väljer du Numbers 
> Inställningar, klickar på Allmänt och markerar ”Inkludera alltid förhandsvisning i 
dokumentet”.

 5 Om du vill spara kalkylbladet som ett iWork ‘08- eller Excel-kalkylblad markerar du 
”Spara kopia som” och väljer iWork ‘08- eller Excel-dokument från popupmenyn.

 6 Om du vet att du eller någon annan kommer att öppna kalkylbladet på en annan 
dator klickar du på Avancerade alternativ och ställer in alternativ för vad som kopieras 
till kalkylbladet.

Kopiera ljud och filmer till dokumentet:  Om du använder filmer eller ljudfiler i ett 
kalkylblad markerar du den här kryssrutan om du vill spara film- eller ljudfilerna som 
en del av kalkylbladet, så att filerna spelas upp även när kalkylbladet öppnas på en 
annan dator. Du kan avmarkera den här kryssrutan så att filstorleken blir mindre, men 
då spelas mediefilerna inte upp på andra datorer. Läs ”Minska bildfilsstorlekar” på 
sidan 206” och ”Minska storleken på mediefiler” på sidan 220” om du vill veta mer om 
andra sätt att minska filstorleken.

Kopiera mallbilder till dokumentet:�  Om du inte markerar det här alternativet och 
öppnar kalkylbladet på en dator som Numbers inte är installerat på kan kalkylbladet se 
annorlunda ut. 

 7 Klicka på Spara.

Du kan i allmänhet endast spara Numbers-kalkylblad till datorer och servrar som 
använder Mac OS X. Numbers fungerar inte med Mac OS 9-datorer och Windows-
servrar som kör Macintosh-tjänster. Om du måste spara på en Windows-dator kan du 
prova att använda en AFP-serverprogramvara som finns tillgänglig för Windows.



Om du vill läsa om Gå till

Dela ett kalkylblad med andra ”Skriva ut ett kalkylblad” på sidan 243
”Skicka Numbers-kalkylblad till iWork.com public 
beta” på sidan 245
”Exportera ett kalkylblad till andra 
dokumentformat” på sidan 244
”Skicka ett kalkylblad via e-post” på sidan 249
”Skicka ett kalkylblad till iWeb” på sidan 249

Ångra eller förhindra ändringar gjorda i ett 
kalkylblad

”Ångra ändringar” på sidan 34
”Låsa ett kalkylblad så att det inte kan 
redigeras” på sidan 34

Spara olika versioner av ett kalkylblad ”Automatiskt spara en säkerhetskopia” på 
sidan 35
”Hitta en arkiverad version av ett kalkylblad” på 
sidan 36
”Spara en kopia av ett kalkylblad” på sidan 36
”Spara ett kalkylblad som en mall” på sidan 38

Spara termer som Spotlight kan använda till att 
hitta ett kalkylblad

”Spara Spotlight-söktermer för ett kalkylblad” på 
sidan 38

Stänga ett kalkylblad utan att avsluta ”Stänga ett kalkylblad utan att avsluta 
Numbers” på sidan 39

Ångra ändringar
Om du inte vill spara ändringar du har gjort i ett kalkylblad sedan du öppnade eller 
senast sparade det kan du ångra dem. 

Så här ångrar du ändringar:�
Du ångrar den senaste ändringen genom att välja Redigera > Ångra. m

Du ångrar flera ändringar genom att välja Redigera > Ångra flera gånger. Du kan ångra  m

alla ändringar du har gjort sedan du öppnade kalkylbladet eller återgå till den senast 
sparade versionen.

Du återställer ändringar du ångrat genom att välja Redigera > Ångra genom att välja  m

Redigera > Gör om en eller flera gånger.

Om du vill ångra alla ändringar du gjort sedan du senast sparade kalkylbladet väljer du  m

Arkiv > Återgå till sparad och klickar sedan på Återgå.

Låsa ett kalkylblad så att det inte kan redigeras
Om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare kan du låsa ett kalkylblad så att du 
inte råkar redigera det av misstag när du bara tänker öppna och granska det. Du kan 
enkelt låsa upp kalkylbladet när du vill om du vill fortsätta redigera det.
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Så här låser du ett kalkylblad:�
 1 Öppna det kalkylblad du vill låsa och håll pekaren ovanpå namnet på kalkylbladet 

överst i Numbers programfönster.

En triangel visas.

 2 Klicka på triangeln och välj Lås från popupmenyn.

Så här låser du upp ett kalkylblad för redigering:�
Håll pekaren ovanpå namnet på kalkylbladet överst i programfönstret tills triangeln  m

visas, klicka på triangeln och välj Lås upp.

Automatiskt spara en säkerhetskopia
Varje gång du sparar ett kalkylblad kan du spara en kopia utan de ändringar du gjort 
sedan du senast sparade det. På så vis kan du, om du ångrar de ändringar du gjort, gå 
tillbaka till den säkerhetskopierade versionen av kalkylbladet. 

Det bästa sättet att skapa säkerhetskopior varierar beroende på vilken version 
av Mac OS X du använder. Mac OS X 10.7 (Lion) och senare sparar automatiskt 
ögonblicksbilder av kalkylblad varje gång du sparar. Du kan öppna ett arkiv med alla 
tidigare sparade versioner när du vill. Information om hur du hittar och använder 
äldre dokumentversioner i Lion finns i ”Hitta en arkiverad version av ett kalkylblad” på 
sidan 36.

Om du använder Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) eller tidigare kan du ställa in så 
att Numbers automatiskt skapar en kopia av den senast sparade versionen av ett 
kalkylblad. Det här kan också vara användbart om du använder Lion och du vill spara 
en säkerhetskopierad version av kalkylbladet på en annan hårddisk i nätverket.

Så här skapar du ett arkiv med tidigare sparade versioner av kalkylbladet om du 
använder Lion eller senare:�
Välj Arkiv > ”Spara en version” eller tryck på kommando-S. m

Så här skapar du en kopia av den senast sparade versionen av ett kalkylblad:�
Välj Numbers > Inställningar, klicka på Allmänt och markera sedan ”Säkerhetskopiera  m

tidigare version”.

Nästa gång du sparar kalkylbladet skapas en säkerhetskopia på samma plats 
med ”Säkerhetskopia av” före filnamnet”. Bara en version – den senast sparade 
versionen – säkerhetskopieras. Varje gång du sparar kalkylbladet ersätts den gamla 
säkerhetskopian med den nya säkerhetskopian.

Du återgår till den senast sparade versionen när du har gjort ändringar du inte 
sparat genom att välja Arkiv > Återgå till sparad. De ändringar du gjort i kalkylbladet 
försvinner.



Spara en kopia av ett kalkylblad
Om du vill duplicera ett öppet kalkylblad kan du spara det med ett annat namn eller 
på en annan plats.

Så här sparar du en kopia av ett kalkylblad i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare:�
 1 Välj Arkiv > Duplicera.

En namnlös kopia skapas av kalkylbladet. Båda kopiorna förblir öppna på skrivbordet 
så att du kan granska och redigera dem.

 2 Stäng fönstret för den namnlösa kopian, skriv in namnet på kalkylbladet och välj sedan 
en plats från popupmenyn.

 3 Klicka på Spara.

Så här sparar du en kopia av ett kalkylblad i Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller 
tidigare:�
Välj Arkiv > Spara som och ange ett namn och en plats. m

Kalkylbladet byter namn till det nya namnet och fortsätter att vara öppet. Om du vill 
arbeta med den tidigare versionen väljer du Arkiv > Öppna senaste och väljer den 
tidigare versionen från undermenyn.

Du kan också automatisera sparandet av en säkerhetskopia av kalkylbladet varje 
gång du sparar, med samma namn och på samma plats som originalet, med orden 
”Säkerhetskopia av” före filnamnet. Se ”Automatiskt spara en säkerhetskopia” på 
sidan 35.

Hitta en arkiverad version av ett kalkylblad
Om du sparar kalkylbladet flera gånger i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare så arkiveras 
alla sparade versioner automatiskt. Du kan bläddra i arkivet för att hitta tidigare 
versioner du vill återskapa eller använda som referens. När du har hittat den arkiverade 
version du vill använda kan du återskapa den som en fullt redigerbar kopia, eller 
endast kopiera text, bilder eller dokumentinställningar som du vill använda igen.

Så här bläddrar du bland och återskapar arkiverade versioner av ett kalkylblad:�
 1 Öppna det kalkylblad för vilket du vill öppna äldre versioner och håll pekaren ovanpå 

namnet på kalkylbladet överst i Numbers programfönster. 

En triangel visas.

 2 Klicka på triangeln och välj Bläddra bland alla versioner.
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Vyn ändras så att den visar ögonblicksbilder av alla sparade versioner av kalkylbladet 
i ett stjärnfält. En tidslinje längs sidan av skärmen visar när den version som ligger 
överst till vänster sparades.

Äldre versioner av 
kalkylbladet

Nuvarande version av 
kalkylbladet

Klicka för att återskapa den version som 
visas på högra sidan av skärmen.

Klicka för att lämna den här vyn utan att 
återskapa en äldre version.

Dra längs tidslinjen för att visa 
versioner som sparats vid olika 

tidpunkter.

 3 Dra i handtaget längs tidslinjen för att flytta bakåt i tiden och se äldre versioner av 
kalkylbladet.

 4 När du hittar en version du vill granska närmare klickar du på dess bild.

Versionen flyttar till förgrunden där du kan visa olika blad eller ändra storlek 
på vyn, markera objekt på ett blad, öppna granskarna och kopiera objekt eller 
granskarinställningar.

 5 Gör något av följande:

Vill du återskapa en hel äldre version klickar du på Återskapa när versionen du vill  Â
använda ligger i förgrunden. Det återskapade kalkylbladet visas på det vanliga 
skrivbordet och ersätter den senaste version du arbetade med innan du visade de 
äldre versionerna. (Den versionen sparas i tidslinjen om du vill hämta den senare.)



Om du bara vill återskapa ett objekt eller en granskarinställning från den äldre  Â
versionen kopierar du objektet eller inställningen genom att markera det och trycka 
på kommando-C och sedan klicka på Nuvarande dokument för att visa den nya 
versionen av kalkylbladet. Letta rätt på det blad där du vill klistra in objektet du nyss 
kopierade och klicka för att infoga markören där du vill att objektet ska placeras på 
bladet. Klistra in objektet genom att trycka på kommando-V.

Vill du jämföra den äldre versionen sida vid sida med den nya versionen klickar du  Â
på Nuvarande dokument.

 6 Klicka på Klar när du vill återvända till det vanliga skrivbordet.

Spara ett kalkylblad som en mall
Om du vill använda ett dokument du skapat som en utgångspunkt för framtida 
dokument kan du spara kalkylbladet som en mall. När du sparar ett kalkylblad som en 
mall visas det i Mallväljare. 

Så här sparar du ett kalkylblad som en mall:�
Välj Arkiv > ”Spara som mall”. m

Läs ”Skapa en mall” på sidan 251” för mer information.

Spara Spotlight-söktermer för ett kalkylblad
Du kan spara information för Numbers-kalkylblad, som vem som skapat det och 
nyckelord, och sedan använda Spotlight till att hitta kalkylblad som innehåller den 
informationen. 

Så här sparar du Spotlight-termer:�
 1 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för 

dokumentgranskaren.

 2 Ange eller ändra informationen i Spotlight-fälten.
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Om du vill söka efter kalkylblad som innehåller Spotlight-information klickar du på 
symbolen för Spotlight överst till höger i menyraden och skriver sedan det du vill söka 
efter.

Stänga ett kalkylblad utan att avsluta Numbers
När du har arbetat färdigt med ett kalkylblad kan du stänga det utan att avsluta 
Numbers.

Så här stänger du det aktiva kalkylbladet utan att avsluta programmet:�
Om du vill stänga det aktiva kalkylbladet väljer du Arkiv > Stäng eller klickar på  m

stängningsknappen i det övre, vänstra hörnet av Numbers-fönstret.

Om du vill stänga alla kalkylblad trycker du ner alternativtangenten och väljer Arkiv >  m

Stäng alla eller klickar på det aktiva kalkylbladets stängningsknapp.

Om du har gjort ändringar sedan du senast sparade kalkylbladet frågar Numbers om 
du vill spara.

Använda blad till att ordna ett kalkylblad
Precis som med kapitel i en bok kan du med blad dela upp informationen i hanterbara 
grupper. Du kanske t.ex. vill placera diagram på samma blad som de tabeller vars data 
de visar. Eller så kanske du vill placera alla tabeller på ett blad och alla diagrammen på 
ett annat. Du kan vilja använda ett blad till att hålla reda på affärskontakter och andra 
blad för släkt och vänner. 

Bladen i ett kalkylblad och tabellerna och diagrammen på varje blad visas på panelen 
Blad som finns längs vänstra kanten av fönstret. 

Klicka för att visa eller 
gömma ett blads tabeller 

och diagram i panelen 
Blad.

Dra till höger eller 
vänster för att ändra 
storlek på panelen 
Blad.

Klicka på en tabell eller 
ett diagram i listan för att 
markera det och visa det 
på arbetsytan. 

Bara tabeller och diagram visas för bladen, även om du har text, bilder och andra 
objekt på kalkylbladen.

Ordningen på tabellerna och diagrammen för ett blad på panelen Blad kan vara 
annorlunda än deras ordning på kalkylbladet. Läs ”Ordna om blad och deras 
innehåll” på sidan 41" för mer information.



Så här visar du objekten på ett blad: 
Om du vill visa eller gömma alla tabeller och diagram för ett blad på panelen Blad  m

klickar du på triangeln bredvid bladet på panelen.

Om du vill visa innehållet för ett blad klickar du på bladet på panelen Blad.  m

När du arbetar med en tabell eller ett diagram i ett kalkylblad markeras tabellen eller 
diagrammet på panelen Blad.

Om du vill läsa om Gå till

Skapa och ta bort blad ”Lägga till och radera blad” på sidan 40

Flytta blad, ändra ordningen på tabeller och 
diagram på blad och flytta tabeller och diagram 
mellan blad

”Ordna om blad och deras innehåll” på sidan 41

Ge ett blad ett namn ”Ändra bladnamn” på sidan 41

Lägga till och radera blad
Så här skapar och tar du bort blad:� 
Du lägger till ett nytt blad genom att klicka på knappen Blad i verktygsfältet. Du kan  m

också välja Infoga > Blad.

Ett nytt blad som innehåller en fördefinierad tabell läggs till längst ner på panelen 
Blad. Du kan flytta bladet genom att dra det till en ny plats på panelen Blad.

När du lägger till ett blad tilldelar Numbers bladet ett förvalt namn, men du kan byta 
namnet. Läs ”Ändra bladnamn” på sidan 41" för mer information.

Du importerar ett blad genom att göra något av följande: m

Alternativ-dra bladet du vill kopiera till önskad plats i panelen Blad. Â

Gör en kopia med Redigera > Duplicera. Kopian infogas direkt efter det markerade  Â
bladet.

Markera ett blad du vill kopiera i panelen Blad och välj Redigera > Kopiera. Sedan  Â
markerar du det blad du vill att kopian ska hamna efter och väljer Redigera > Klistra 
in.

Du raderar ett blad och dess innehåll genom att markera det på panelen Blad och  m

trycka på backstegstangenten.
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Ordna om blad och deras innehåll
På panelen Blad kan du flytta blad och ändra ordningen på tabeller och diagram i 
bladen. Du kan också flytta tabeller och diagram från ett blad till ett annat. 

När du ändrar ordningen på tabeller och diagram på panelen Blad påverkas inte deras 
plats på arbetsbladet. I panelen Blad kanske du t.ex. vill placera diagram bredvid de 
tabeller de baseras på, eller lista tabeller i den ordning du ska arbeta med dem. På 
själva arbetsbladet däremot kanske du vill visa objekten i en annan ordning (t.ex. när 
du förbereder ett kalkylblad för utskrift).

Så här ordnar du om blad på panelen Blad:�
Om du vill flytta ett blad markerar du det och drar det till en ny plats på panelen.  m

Bladen flyttas medan du drar.

Du kan också markera flera blad och flytta dem som en grupp.

Om du vill kopiera (eller klippa ut) och klistra in blad markerar du bladen och väljer  m

Redigera > Klipp ut eller Redigera > Kopiera. Markera bladet du vill placera bladen du 
flyttar efter och välj Redigera > Klistra in.

Om du vill flytta en eller flera tabeller och diagram på till ett blad markerar du dem  m

och drar dem till en ny plats på samma blad eller till ett annat blad.

Du kan också använda klipp ut/klistra in och kopiera/klistra in till att flytta tabeller och 
diagram på panelen.

Om du vill flytta ett objekt på ett blad i kalkylbladet markerar du det och drar det 
till en annan plats eller använder klipp ut/klistra in eller kopiera/klistra in. Om du vill 
placera objekt på specifika sidor för utskrift eller när du skapar en PDF-fil följer du 
anvisningarna i ”Dela upp ett blad i sidor” på sidan 42”.

Ändra bladnamn
Ett namn identifierar varje blad på panelen Blad. Ett förvalt bladnamn tilldelas 
automatiskt när du lägger till ett blad, men du kan ändra det till ett mer beskrivande 
namn. 

Så här byter du namn på ett blad:�
Dubbelklicka på namnet på panelen Blad och redigera det. m

Markera bladet i panelen Blad eller ett objekt på bladet och redigera namnet i fältet  m

Namn i bladgranskaren.

Du kan också byta namn på tabeller och diagram på ett blad. Läs ”Namnge tabeller” på 
sidan 53” och ”Placera och formatera ett diagrams titel och teckenförklaring” på 
sidan 149” för mer information.



Dela upp ett blad i sidor
I utskriftsvyn kan du visa ett blad som enskilda sidor och flytta och ändra storlek på 
objekt tills du har fått den layout du vill använda för utskrift eller för att skapa en PDF-
version av bladet. Du kan också lägga till sidhuvuden, sidfötter, sidnumrering, med 
mera. 

Klicka för att visa eller 
gömma utskriftsvyn.

Dra för att öka eller minska storlek 
på objekten i bladet.

Sidfotsområde

Sidhuvudsområde 

Klicka för att visa en 
sidzoomningsnivå som 

visar fler eller färre sidor.

Klicka för att visa sidor i 
stående riktning.

Klicka för att visa sidor i 
liggande riktning.
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Så här visar och gömmer du utskriftsvyn:�
Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy eller Göm utskriftsvy. m

Välj Arkiv > Visa utskriftsvy eller Arkiv > Göm utskriftsvy.  m

Välj Innehåll > Visa utskriftsvy eller Innehåll > Göm utskriftsvy. m

Klicka på sidsymbolen bredvid sidzoomreglaget nere till vänster i fönstret. m

När du använder utskriftsvyn anger den zoomnivå du väljer från popupmenyn nere till 
vänster hur många sidor du kan visa i fönstret på en och samma gång.

Du kan ställa in sidattribut, som sidriktning och sidmarginaler, för varje enskilt blad i 
bladgranskaren.

Skriv in ett namn för bladet.

Öka eller minska storlek på objekten i 
bladet.
Ange sidans riktning och 
sidnumreringsordning.

Ange sidmarginaler.

Ange bladets startsidenummer.

Om du vill läsa om Gå till

Ställa in sidstorleken så att den stämmer med 
storleken på papperet du tänker använda

”Ställa in pappersstorleken för ett kalkylblad” på 
sidan 44

Låta texten i sidhuvudet och sidfoten visas överst 
och längst ner i tabellen på varje sida

”Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad” på 
sidan 44

Justera storleken på och placeringen av objekt 
på ett blad

”Ordna objekt på en sida i utskriftsvy” på sidan 45

Använda liggande eller stående format på sidor ”Ställa in sidriktningen” på sidan 45

Ordna sidor från vänster till höger eller uppifrån 
och ner

”Ställa in sidnumreringssordningen” på sidan 46

Visa sidnumrering i sidhuvuden och sidfötter ”Numrera sidor” på sidan 46

Ställa in det tomma utrymmet mellan kanten på 
ett blad och kanten på papperet

”Ställa in sidmarginalerna” på sidan 47



Ställa in pappersstorleken för ett kalkylblad
Ställ in sidstorleken så att den motsvarar pappersstorleken du tänker använda innan 
du arbetar i utskriftsvyn.

Så här ställer du in pappersstorleken:�
 1 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för 

dokumentgranskaren.

 2 Välj en pappersstorlek från popupmenyn Pappersstorlek.

Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad
Du kan låta samma text eller grafik visas på flera sidor i ett blad. Återkommande 
information som visas överst på flera sidor kallas ett sidhuvud. Återkommande 
information som visas längst ner på sidorna kallas sidfot.

Du kan placera egen text i ett sidhuvud eller en sidfot, och du kan använda 
formaterade textfält. Med formaterade textfält kan du infoga text som uppdateras 
automatiskt. Om du t.ex. infogar ett datumfält visas det aktuella datumet varje gång 
du öppnar kalkylbladet. På samma vis kan sidnummerfält hålla reda på sidnumren när 
du lägger till eller tar bort sidor. 

Så här definierar du innehållet i ett sidhuvud eller en sidfot:
 1 Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy.

 2 Du visar sidhuvud- och sidfotsområdena genom att hålla pekaren långt ner eller högt 
upp på en sida.

Du kan också klicka på Vy i verktygsfältet och välja Visa layout.

 3 Om du vill lägga till text i ett sidhuvud eller en sidfot placerar du insättningspunkten i 
sidhuvudet eller sidfoten och skriver texten.

 4 Om du vill lägga till sidnumrering eller andra värden som ändras läser du ”Infoga 
sidnumrering och andra värden som ändras” på sidan 196”.
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Ordna objekt på en sida i utskriftsvy
Ändra objekt, flytta dem på en sida eller mellan sidor och dela upp långa tabeller på 
flera sidor när du visar ett blad i utskriftsvyn. 

Du visar utskriftsvyn genom att klicka på Vy i verktygsfältet och välja Visa utskriftsvy.

Så här placerar du objekt på sidorna för ett markerat blad:
Om du vill justera storleken på alla objekt på bladet så att antalet sidor de tar upp  m

ändras använder du reglagen för innehållsskalning i bladgranskaren.

Du kan också dra reglaget för innehållsskalning längst ner till vänster i fönstret om du 
vill ändra storlek på allt på ett blad.

Om du vill ändra storleken på enskilda objekt markera du dem och drar deras  m

markörer eller ändrar värdena i storleksfälten i måttgranskaren.

Om du vill veta hur du ändrar storlek på en tabell läser du ”Ändra storlek på en 
tabell” på sidan 52”. Om du vill veta hur du ändrar storlek på ett diagram läser du 
”Ändra storlek på och rotera ett diagram” på sidan 150”. Om du vill veta hur du ändrar 
storlek på andra objekt läser du ”Ändra storlek på objekt” på sidan 228”.

I utskriftsvyn visas rubrikrader och rubrikkolumner på varje sida om en tabell sträcker  m

sig över fler än en sida. 

Om du inte vill att rubrikrader eller rubrikkolumner ska visas när en tabell sträcker 
sig över flera sidor avmarkerar du ”Repetera rubrikrader på varje sida” eller ”Repetera 
rubrikkolumner på varje sida” i menyn Tabell.

Flytta objekt från en sida till en annan genom att dra dem eller genom att klippa ut  m

och klistra in.

Ställa in sidriktningen
Du kan välja stående eller liggande format för sidorna i ett blad.

Så här ställer du in sidriktningen för ett blad:�
 1 Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för bladgranskaren och klicka 
sedan på lämplig sidriktningsknapp i sidlayoutområdet på panelen.

Du kan också klicka på en sidriktningsknapp längst ner till vänster i fönstret.



Ställa in sidnumreringssordningen
I utskriftsvyn kan sidor ordnas från vänster till höger eller från topp till botten. Den här 
ordningen avgör hur dokumentet skrivs ut och exporteras som PDF. 

Så här ställer du in sidnumreringsordningen:�
Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för bladgranskaren och klicka  m

sedan på knappen för uppifrån-och-ned eller vänster-till-höger i sidlayoutområdet på 
panelen.

Numrera sidor
Du kan visa sidnummer i en sidas sidhuvud eller sidfot. 

Så här numrerar du sidorna i ett blad:�
 1 Markera bladet.

 2 Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy.

 3 Klicka på Vy i verktygsfältet och välj Visa layout så visas alla sidhuvuden och sidfötter.

Du kan också visa sidhuvuden och sidfötter genom att hålla pekaren långt ner eller 
högt upp på en sida.

 4 Klicka i det första sidhuvudet eller sidfoten och lägg till ett sidnummer. Läs ”Infoga 
sidnumrering och andra värden som ändras” på sidan 196” för mer information.

 5 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för bladgranskaren och ange 
sedan startsidans nummer.

Du fortsätter sidnumreringen från det tidigare valda bladet genom att markera 
”Fortsätt från föregående blad”.

Du startar sidnumreringen för bladet vid ett visst nummer genom att använda fältet 
Börja på.
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Ställa in sidmarginalerna
I utskriftsvyn har alla sidor i ett blad marginaler (tomrum mellan bladets kant och 
sidans kant). Marginalerna visas på skärmen med ljusgrå linjer när du arbetar i 
layoutvy.

Så här ställer du in sidmarginalerna för ett blad:�
 1 Markera arket på panelen Blad.

 2 Klicka på Vy i verktygsfältet och välj Visa utskriftsvy. Klicka sedan på Vy i verktygsfältet 
igen och välj Visa layout.

 3 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för bladgranskaren. 

 4 Du ställer in avståndet mellan layoutmarginalerna och vänster, höger, övre och nedre 
kanten på en sida genom att ange värden i fältet Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.

 5 Du ställer in avståndet mellan ett sidhuvud eller en sidfot och övre eller nedre kanten 
på sidan genom att ange värden i fälten Sidhuvud och Sidfot.

Du skriver ut kalkylbladet med största möjliga utskriftsområde för den skrivare du 
använder genom att välja Använd skrivarmarginaler. Eventuella marginaler du ställt in i 
bladgranskaren ignoreras när du skriver ut.
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I det här kapitlet kan du läsa om hur du lägger till och 
formaterar tabeller och deras rader och kolumner.

Det finns flera kapitel som tar upp hur du arbetar med olika delar av tabeller. 

Om du vill läsa om Gå till

Hantera tabellceller och deras innehåll kapitel 4, ”Arbeta med tabellceller,” på sidan 81

Använda tabellstilar för formatering av tabeller kapitel 5, ”Arbeta med tabellstilar,” på sidan 118

Använda formler i tabellceller kapitel 6, ”Använda formler i tabeller,” på 
sidan 122

Visa tabellcellsvärden i diagram kapitel 7, ”Skapa diagram med data,” på sidan 139

Arbeta med tabeller
Du kan skapa tabeller och formatera dem, ändra storlek på dem och flytta dem på flera 
olika sätt.

Om du vill läsa om Gå till

Infoga tabeller ”Lägga till en tabell” på sidan 49

Använda tabellverktyg ”Använda tabellverktyg” på sidan 49

Göra tabeller större eller mindre ”Ändra storlek på en tabell” på sidan 52

Flytta tabeller ”Flytta tabeller” på sidan 53

Tilldela tabeller namn ”Namnge tabeller” på sidan 53

Lägga till färger och andra visuella effekter i 
tabeller

”Förbättra utseendet på tabeller” på sidan 54

Definiera tabeller du kan använda om och om 
igen 

”Definiera återanvändbara tabeller” på sidan 54

Dela tabeller mellan iWork-program ”Kopiera tabeller mellan iWork-program” på 
sidan 55

3Använda tabeller
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Lägga till en tabell
De flesta mallar innehåller redan en eller flera fördefinierade tabeller men du kan 
också lägga till tabeller i ett Numbers-kalkylblad. 

Så här lägger du till en tabell:�
Klicka på Tabeller i verktygsfältet och välj en fördefinierad tabell från popupmenyn. m

Du kan lägga till egna fördefinierade tabeller i popupmenyn. Läs ”Definiera 
återanvändbara tabeller” på sidan 54” för mer information.

Välj Infoga > Tabell >  m typ av tabell.

Du skapar en ny tabell baserad på en eller flera intilliggande celler i en befintlig tabell  m

genom att markera cellen eller cellerna, klicka och hålla markeringen och sedan dra 
den till en tom yta på bladet. Om du vill behålla värdena från de markerade cellerna i 
den ursprungliga tabellen håller du ner alternativtangenten samtidigt som du drar.

Läs ”Markera tabeller och tabelldelar” på sidan 56” om du vill veta hur du markerar 
celler.

Om du vill skapa en ny tabell baserad på en hel rad eller kolumn i en befintlig  m

tabell klickar du på den referensflik som hör till raden eller kolumnen, håller ner 
musknappen, drar raden eller kolumnen till en tom yta på bladet och släpper sedan 
fliken. Om du vill behålla värdena i kolumnen eller raden i den ursprungliga tabellen 
håller du ner alternativtangenten samtidigt som du drar.

Använda tabellverktyg
Du kan formatera en tabell och tabellens kolumner, rader, celler och cellvärden med 
hjälp av olika Numbers-verktyg.

Så här formaterar du en tabell:�
Du kan markera en tabell genom att klicka på namnet i panelen Blad och använda  m

formatfältet till att snabbt formatera tabellen. I ”Markera en tabell” på sidan 56” kan du 
läsa om andra sätt att markera en tabell.

Ordna text i tabellceller.

Formatera cellramar.

Lägg till bakgrunds-
färg i en cell.

Formatera cellvärden.
Hantera sidhuvud 

och -fötter.

Visa eller göm tabellnamn.

Formatera text i 
tabellceller.



I tabellgranskaren finns tabellspecifika reglage du kan använda till att ange exakta  m

värden för kolumnbredd och radhöjd. Du öppnar tabellgranskaren genom att klicka på 
Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för tabellgranskaren.

Lägg till ett 
tabellnamn.

Slå ihop eller dela på 
markerade celler.

Justera storleken på 
rader och kolumner.

Ange stil, bredd och färg 
på cellramar.

Lägg till färg eller en 
bild i en cell.

Ändra beteendet 
hos retur- och 

tabbtangenterna.

Lägg till eller ta bort 
1-5 sidhuvudsrader, 
sidhuvudskolumner och 
sidfotsrader.

Använd cellgranskaren till att formatera cellvärden. Du kan t.ex. visa en valutasymbol i  m

celler som innehåller valutavärden. Cellformatet avgör hur cellvärden visas men ändrar 
aldrig det underliggande cellvärdet som används i beräkningar. Exempelvis kan en cell 
med det faktiska värdet 4,29 visas som 4,3, men i beräkningar kommer värdet 4,29 att 
användas.

Du kan också ställa in villkorsstyrd formatering. Du kan t.ex. göra en cell röd när dess 
värde överskrider ett visst värde.

Du öppnar cellgranskaren genom att klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på 
knappen för cellgranskaren.

Knapparna överst i 
granskarfönstret öppnar de 
tio granskarna: dokument-, 
blad-, tabell-, cell-, diagram-, 
text-, grafik-, mått-, hyperlänk- 
och QuickTime-granskarna.
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Använd grafikgranskaren till att skapa visuella effekter, t.ex. skuggor. Du öppnar  m

grafikgranskaren genom att klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen 
för grafikgranskaren.

Använd tabellstilar till att snabbt och konsekvent justera utseendet på tabeller. Läs  m

”Använda tabellstilar” på sidan 118” för mer information.

Använd referensflikarna och de markörer som visas när du markerar en tabellcell till att  m

snabbt ordna om en tabell, markera alla celler i en rad eller kolumn, lägga till radera 
rader och kolumner, med mera. I ”Markera en tabellcell” på sidan 56” kan du läsa om 
hur du markerar en tabellcell.

Dra i tabellhandtaget 
för att flytta tabellen.

Referenstabbokstäver kan användas för 
att hänvisa till rader.

Klicka på kolumnhandtaget 
för att lägga till en kolumn. 
Dra det för att lägga till flera 
kolumner.

Referenstabbsiffror 
kan användas för att 

hänvisa till rader.

Dra kolumn- och radhand-
taget nedåt för att lägga till 
rader. 
Dra det till höger för att lägga 
till kolumner. Dra det 
diagonalt för att lägga till 
rader och kolumner samtidigt.

Klicka på radhandtaget för att lägga till en 
rad. Dra det för att lägga till flera rader.

Du använder också referensflikarna när du arbetar med formler (läs ”Referera till celler i 
formler” på sidan 131” för mer information).

Öppna en kontextmeny genom att markera en tabell eller en eller flera celler och  m

sedan hålla ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar en gång till.



Du kan också använda popupmenyerna för kolumn- och radreferensflikarna.

Använd formelredigeraren och formelfältet till att lägga till och redigera formler. Läs  m

”Lägga till och redigera formler med formelredigeraren” på sidan 126” och ”Lägga till 
och redigera formler med formelfältet” på sidan 127” för mer information.

Använd funktionsbläddraren till att lägga till och redigera funktioner. Läs ” m Lägga till 
funktioner i formler” på sidan 128” för mer information.

Ändra storlek på en tabell
Du kan göra en tabell större eller mindre genom att dra någon av tabellens markörer 
eller genom att använda måttgranskaren. Du kan också ändra storlek på en tabell 
genom att ändra storlek på tabellens kolumner och rader.

Innan du ändrar storlek på en tabell markerar du den genom att klicka på namnet i 
panelen Blad eller använda något av de andra sätt som beskrivs i”Markera en tabell” på 
sidan 56". 

Så här ändrar du storlek på en markerad tabell:�
Dra en av de fyrkantiga markörerna som visas när en tabell markeras.  m

Om du vill behålla en tabells proportioner håller du ner skifttangenten medan du drar.
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Om du vill ändra storlek på tabellen från tabellens mitt håller du ner 
alternativtangenten medan du drar.

Om du vill ändra storlek på en tabell i en riktning drar du en markör på sidan istället 
för en hörnmarkör.

Om du vill ändra storlek genom att ange de exakta måtten markerar du en tabell  m

eller tabellcell, klickar på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för 
måttgranskaren. I måttgranskaren kan du ange en ny bredd och höjd och ändra 
tabellens avstånd från marginalerna med placeringsfälten. 

Om du vill ändra storlek genom att justera måtten på tabellens rader och kolumner  m

läser du ”Ändra storlek på rader och kolumner i en tabell” på sidan 67”.

Flytta tabeller
Du kan flytta en tabell genom att dra den eller genom att använda måttgranskaren.

Så här flyttar du en tabell:
Om tabellen inte är markerad eller om hela tabellen är markerad klickar du på  m

tabellkanten och drar tabellen.

Om en tabellcell är markerad flyttar du tabellen genom att dra tabellmarkören uppe 
till vänster.

Om du vill begränsa förflyttningen till horisontellt, vertikalt eller 45 grader håller du  m

ner skifttangenten medan du drar.

Om du vill flytta en tabell mer exakt klickar du på en cell, klickar på Granskare i  m

verktygsfältet och sedan på knappen för måttgranskaren. Ange sedan en ny plats för 
tabellen genom att använda placeringsfälten.

Om du vill kopiera en tabell och sedan flytta kopian håller du ner alternativtangenten,  m

klickar och håller i kanten på en omarkerad tabell eller en helt markerad tabell och 
drar.

Namnge tabeller
Alla Numbers-tabeller har ett namn som visas på panelen Blad och som du kan 
välja att visa ovanför tabellen. Du kan byta, gömma och formatera det förvalda 
tabellnamnet (Tabell 1, Tabell 2 osv.). 

Så här arbetar du med tabellnamn:�
Du ändrar namnet genom att dubbelklicka på det på panelen Blad och skriva in det  m

nya namnet.

Du kan också klicka i tabellen och ändra namnet med hjälp av tabellgranskarens 
namnfält.

Två tabeller kan inte ha samma namn på ett och samma kalkylblad.

Om du vill visa en tabells namn på bladets arbetsyta klickar du i tabellen och väljer  m

Namn i formatfältet eller tabellgranskaren.



Om du vill gömma tabellnamnet på kalkylbladet avmarkerar du Namn.

Om du vill ändra namnet som visas på arbetsytan markerar du tabellen och klickar  m

på tabellnamnet på arbetsytan för att aktivera namnet för ändring. Använd sedan 
formatfältet, fönstret Typsnitt eller panelen Text i textgranskaren. 

Om du vill öka avståndet mellan tabellnamnet och själva tabellen väljer du Namn  m

i tabellgranskaren, klickar på namnet och ändrar sedan avståndet för Efter stycke i 
textgranskaren.

Förbättra utseendet på tabeller
Du kan förbättra tabellernas visuella utseende genom att lägga till färg, använda bilder 
eller använda andra formateringsalternativ.

Så här förbättrar du utseendet på en tabell:�
Du kan fylla bakgrunden för en hel tabell eller enskilda celler med olika färgeffekter  m

eller med en bild. Läs ”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 234” för mer 
information.

Du kan ändra tjockleken och fägen på ramar runt tabeller och enskilda celler. Läs  m

”Formatera tabellcellsramar” på sidan 91” för mer information.

Du kan justera attributen för i tabellceller, även för sidhuvud- och sidfotsceller. Läs  m

”Formatera textens storlek och utseende” på sidan 171” och ”Ställa in textjustering, rad- 
och teckenavstånd och färg” på sidan 178” för mer information.

När du har skapat en visuell effekt som du vill återanvända kan du kopiera och 
klistra in den. Det gör du genom att markera tabellen eller cellerna vars effekt du vill 
återanvända och välja Format > Kopiera stil. Markera sedan tabellen eller cellerna du 
vill formatera och välj Format > Klistra in stil. Du kan också återanvända formatering 
du har använt på en tabell genom att använda tabellstilar. Läs ”Använda tabellstilar” på 
sidan 118” för mer information.

Definiera återanvändbara tabeller
Du kan lägga till egna tabeller i menyn med fördefinierade tabeller som visas när 
du klickar på Tabeller i verktygsfältet eller väljer Infoga > Tabell. Återanvändbara 
tabeller har den tabellstil och den struktur du väljer att ange och kan ha innehåll 
(sidhuvudtext, formler, osv.). 

Så här definierar du en återanvändbar tabell:
 1 Markera en tabell.

 2 Definiera en tabellstil för tabellen. 

Tabellstilen anger formateringen för ramar, bakgrunden och text i tabellcellerna.

Du kan också använda de metoder som beskrivs i ”Ändra attributen för en tabellstil” på 
sidan 119” och ”Kopiera och klistra in tabellstilar” på sidan 120” när du vill definiera en 
tabellstil.
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Du kan även använda din anpassade tabellstruktur i den återanvändbara tabellen men 
använda den tabellens ursprungliga, förvalda stil istället för din egen. I steg 7 beskrivs 
hur du använder det här alternativet.

 3 Definiera tabellens strukturen.

Om du vill veta hur du ändrar storlek på tabellen läser du ”Ändra storlek på en 
tabell” på sidan 52” och ”Ändra storlek på rader och kolumner i en tabell” på sidan 67”.

Om du vill veta hur du definierar kolumner och rader läser du ”Arbeta med rader och 
kolumner i tabeller” på sidan 60”.

Om du vill veta hur du delar och slår ihop tabellceller läser du ”Dela upp 
tabellceller” på sidan 91” eller ”Slå ihop tabellceller” på sidan 90”.

 4 Lägg till och formatera eventuellt innehåll du vill återanvända. Läs ”Placera innehåll i 
tabellceller” på sidan 81” för mer information. Om du lägger till formler kan de endast 
hänvisa till celler i den tabell du definierar.

 5 Välj Format > Avancerat > Spara tabell.

 6 Ange ett namn för tabellen.

 7 Markera ”Använd dokumentets förvalda stil” om du vill att tabellen få den förvalda 
tabellstilen för dokumentet när du lägger till tabellen på kalkylbladet. Annars används 
den tabellstil du definierat i steg 2.

 8 Klicka på OK.

Du kan nu lägga till en kopia av den återanvändbara tabellen på det aktuella 
kalkylbladet genom att välja den från menyn med fördefinierade tabeller som visas när 
du klickar på Tabeller i verktygsfält eller väljer Infoga > Tabell.

Om du vill ändra ordningen på, byta namn på eller radera tabellerna i menyn väljer 
du Format > Avancerat > Hantera tabeller. Dubbelklicka på namnet om du vill ändra 
namnet på en fördefinierad tabell. Markera en tabell och klicka sedan på uppåt- eller 
nedåtknappen om du vill flytta den uppåt eller nedåt i tabellistan. Klicka på radera-
knappen (-) om du vill ta bort en tabell. Klicka på Klar när du är klar.

Tabellen och menyn gäller endast för det aktuella kalkylbladet. Om du vill att de 
återanvändbara tabellerna och de menyändringar du gjort ska vara tillgängliga i 
andra kalkylblad sparar du kalkylbladet som en mall. Läs ”Spara en anpassad mall” på 
sidan 256” för mer information.

Kopiera tabeller mellan iWork-program
Du kan kopiera en tabell från ett iWork-program till ett annat.

Tabellen behåller sitt utseende, alla data och andra attribut men vissa Numbers-
funktioner stöds inte i de andra programmen:

Rader och kolumner som är gömda i Numbers tas bort. Â

Kommentarer som lagts till för Numbers-tabellceller kopieras inte. Â



Så här kopierar du en tabell från ett iWork-program till ett annat:
 1 Markera tabellen du vill kopiera. Läs ”Markera en tabell” på sidan 56” för mer 

information.

 2 Välj Redigera > Kopiera.

 3 I det andra programmet anger du en insättningspunkt för den kopierade tabellen och 
väljer sedan Redigera > Klistra in.

Markera tabeller och tabelldelar
Du markerar tabeller, rader, kolumner, tabellceller och tabellcellsramar innan du arbetar 
med dem.

Om du vill läsa om Gå till

Markera tabeller ”Markera en tabell” på sidan 56

Markera en tabellcell ”Markera en tabellcell” på sidan 56

Markera en grupp tabellceller ”Markera en grupp tabellceller” på sidan 58

Markera en rad eller kolumn ”Markera en rad eller kolumn i en tabell” på 
sidan 58

Markera cellramar ”Markera tabellcellsramar” på sidan 58

Markera en tabell
När du markerar en tabell visas markörer runt tabellens kanter.

Så här markerar du en tabell:�
Markera tabellens namn på panelen Blad. m

Om ingen tabellcell är markerad flyttar du pekaren till kanten på tabellen. När pekaren  m

ändras till ett svart plus kan du markera tabellen genom att klicka.

Om en tabellcell eller ett ramsegment är markerat markerar du tabellen genom  m

att klicka på tabellmarkören uppe till vänster. Du kan också trycka på kommando-
returtangenten.

Markera en tabellcell
När du markerar en cell markeras cellens ram.

När du markerar en cell visas också referensflikar överst och på sidan av tabellen. 

 56  Kapitel 3    Använda tabeller



 Kapitel 3    Använda tabeller 57

Så här markerar du en enskild tabellcell:�
 1 Håll pekaren över cellen. Pekaren ändras till ett vitt plus. 

 2 Klicka på cellen. 

När en cell är markerad kan du markera en intilliggande cell genom att 
använda tabbtangenten, returtangenten och piltangenterna. Om du avmarkerar 
”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” under Tabellalternativ i 
tabellgranskaren kan effekten av returtangenten och tabbtangenten ändras. 
Avmarkera kryssrutan om du vill att returtangenten skall fungera som radmatning 
inuti cellen. Detta alternativ är användbart när du skall skriva in textstycken i cellen.

Om du vill markera Om alternativet 
”Returtangenten” är markerat

Om alternativet 
”Returtangenten” inte är 
markerat

Nästa cell till höger Tryck på tabbtangenten.
Om du trycker på 
tabbtangenten när den sista 
cellen i en kolumn är markerad 
läggs en ny kolumn till.
Om du lägger till eller ändrar 
data i den sista kolumnen lägger 
du till en ny kolumn genom att 
trycka på tabbtangenten två 
gånger.

Tryck på tabbtangenten.
Om du trycker på 
tabbtangenten i den sista 
kolumnen markeras den första 
cellen i nästa rad.
Om du trycker på 
tabbtangenten i den sista cellen 
i tabellen läggs en ny rad till.

Föregående cell Tryck på skift-tabb. Tryck på skift-tabb.
Om du trycker på skift-tabb i 
den första cellen markeras den 
sista cellen.

Nästa cell nedåt Tryck på nedåtpil eller 
returtangenten.
Om du har använt 
tabbtangenten till att navigera 
mellan celler markeras cellen 
direkt under den cell som 
var markerad när du började 
trycka på tabbtangenten när du 
trycker på returtangenten.
Om du trycker på 
returtangenten när den sista 
cellen i raden är markerad läggs 
en ny rad till.
Om du lägger till eller ändrar 
data i den sista cellen lägger du 
till en ny rad genom att trycka 
på returtangenten två gånger.

Tryck på nedåtpil.



Om du vill markera Om alternativet 
”Returtangenten” är markerat

Om alternativet 
”Returtangenten” inte är 
markerat

Nästa cell uppåt Tryck på uppåtpil eller skift-
returtangenten.

Tryck på uppåtpil eller skift-
returtangenten.

Markera en grupp tabellceller
Du kan markera intilliggande celler och celler som inte ligger intill varandra.

Så här markerar du en grupp celler:�
Du markerar celler som ligger intill varandra genom att markera en cell och sedan  m

hålla ner skifttangenten samtidigt som du markerar intilliggande celler.

Du kan också klicka på en cell, hålla musknappen nertryckt och dra över de andra 
cellerna du vill markera.

Du markerar celler som inte ligger intill varandra genom att hålla ner  m

kommandotangenten samtidigt som du markerar cellerna. Kommandoklicka om du 
vill avmarkera en cell i en grupp.

Markera en rad eller kolumn i en tabell
Använd referensflikarna till att markera rader och kolumner. 

Så här markerar du en hel rad eller kolumn:�
 1 Markera en tabellcell så visas referensflikarna.

 2 Gör något av följande:

Markera en kolumn genom att klicka på kolumnens referensflik (ovanför kolumnen). Â

Markera en rad genom att klicka på radens referensflik (längst till vänster i raden). Â

Markera tabellcellsramar
Markera ramsegment i celler om du vill formatera dem eller dra dem för att ändra 
storlek på rader eller kolumner. Ett enkelt ramsegment är en sida av en cell. Ett långt 
ramsegment innehåller alla enkla ramsegment som ligger intill varandra.

Ett enda (horisontellt) 
ramsegment

Ett långt (vertikalt) 
ramsegment

Ett långt (horisontellt) 
ramsegment

Ett enda (vertikalt) 
ramsegment
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När du markerat ramsegment kan du ändra deras streck och färg (se ”Formatera 
tabellcellsramar” på sidan 91" för mer information) och göra rader och kolumner 
större eller mindre genom att dra dem (se ”Ändra storlek på rader och kolumner i en 
tabell” på sidan 67" för mer information). 

Så här markerar du ramsegment:�
Du väljer snabbt ramsegment för formatering genom att markera en tabell, rad,  m

kolumn eller cell.

Klicka på ramknappen i formatfältet och välj ett alternativ från popupmenyn.

Ramknapp

Du kan också använda cellramsknapparna i tabellgranskaren till att markera 
ramsegment.

Om du vill markera ramsegment för att formatera dem eller för att ändra storlek på  m

rader och kolumner kan du använda rammarkeringsläget. Välj Tillåt rammarkering från 
popupmenyn Ramar i formatfältet eller välj Tabell > Tillåt rammarkering och välj sedan 
den tabell du vill arbeta med.

Pekaren byter utseende när du håller den över ett horisontellt eller vertikalt segment. 
Pekaren ser ut som om den ligger över segmentet.

Pekaren ser ut så här när den placeras 
ovanpå ett horisontellt segment.

Pekaren ser ut så här när den placeras 
ovanpå ett vertikalt segment.

Om du vill markera ett långt segment klickar du på en cells horisontella eller vertikala 
ram. Vill du ändra markeringen till ett enkelt segment klickar du på segmentet en 
gång till.

Om du vill lägga till ett enkelt eller långt segment till markeringen håller du ner skift- eller 
kommandotangenten medan du klickar.

Om du vill avmarkera ett markerat enkelt segment klickar du på det samtidigt som du 
håller ner skift- eller kommandotangenten.



Du kan växla mellan markering av ett enkelt segment och markering av ett långt segment 
genom att klicka på en ram.

Om du vill lämna rammarkeringsläget väljer du Tillåt inte rammarkering från 
popupmenyn Ramar i formatfältet eller Tabell > Tillåt inte rammarkering.

Arbeta med rader och kolumner i tabeller
Du kan snabbt lägga till och ta bort rader och kolumner, skapa rubrikrader, 
rubrikkolumner och sidfotsrader, med mera. 

När du infogar, tar bort, ändrar storlek på, gömmer eller visar kolumner i en tabell 
kan andra objekt på sidan flyttas för att undvika överlappning eller så att objektens 
placering i förhållande till varandra inte ändras. Om du vill förhindra att objekt 
flyttas automatiskt väljer du Numbers > Inställningar och avmarkerar ”Flytta objekt 
automatiskt om en tabells storlek ändras” på panelen Allmänt.

Om du vill läsa om Gå till

Infoga nya rader i en tabell ”Lägga till rader i en tabell” på sidan 61

Infoga nya kolumner i en tabell ”Lägga till kolumner i en tabell” på sidan 62

Flytta eller kopiera rader och kolumner till en 
annan plats i samma eller en annan tabell

”Flytta rader och kolumner” på sidan 63

Radera rader och kolumner ”Radera rader och kolumner i en tabell” på 
sidan 63

Använda rubrikrader och rubrikkolumner ”Lägga till rubrikrader och rubrikkolumner i en 
tabell” på sidan 64

Lås rubrikrader och rubrikkolumner så att de 
alltid visas när du rullar genom en tabells rader 
och kolumner

”Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en 
tabell” på sidan 65

Använda sidfotsrader ”Lägga till sidfotsrader i tabeller” på sidan 66

Ändra storlek på rader och kolumner ”Ändra storlek på rader och kolumner i en 
tabell” på sidan 67

Ändra bakgrundsfärg på varannan rad i en tabell ”Alternera radfärgerna i en tabell” på sidan 68

Gömma markerade rader och kolumner ”Gömma rader och kolumner i en tabell” på 
sidan 68

Sortera rader i stigande eller fallande ordning 
utifrån värdet i celler i en eller flera kolumner

”Sortera rader i en tabell” på sidan 70

Gömma rader som inte innehåller vissa värden ”Filtrera rader i en tabell” på sidan 71
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Om du vill läsa om Gå till

Lyfta fram rader som innehåller specifik 
information genom att ordna dem i kategorier 
och underkategorier

”Så här skapar du tabellkategorier” på sidan 72
”Definiera tabellkategorier och 
underkategorier” på sidan 73
”Ta bort tabellkategorier och underkategorier” på 
sidan 77
”Hantera tabellkategorier och underkategorier” på 
sidan 78

Lägga till rader i en tabell
Du kan lägga till rader i en tabell eller i slutet av en tabell.

Om tabellen innehåller en sidfotsrad läggs rader du lägger till i slutet av tabellen till 
ovanför sidfotsraden. Om du har kopplat filtreringsvillkor till tabellen kan du inte lägga 
till nya rader förrän du slutar filtrera rader. Läs ”Filtrera rader i en tabell” på sidan 71" för 
mer information. 

Om alla vanliga celler i en kolumn ovanför den nya raden innehåller samma formel 
eller cellreglage, upprepas formeln eller cellreglagen och mönstret fortsätter i den nya 
raden. 

Så här lägger du till rader:�
Om du vill lägga till en rad ovanför en markerad cell trycker du alternativ-uppåtpil. m

Om du vill lägga till en rad nedanför en markerad cell trycker du alternativ-nedåtpil.

Om du vill lägga till en enda rad håller du pekaren över referensfliken för en rad tills  m

menypilen för fliken visas. Klicka sedan på pilen och välj Lägg till rad ovanför eller Lägg 
till rad nedanför från popupmenyn. 

Du kan även klicka i en rad och sedan välja Tabell > Lägg till rad ovanför eller Tabell > 
Lägg till rad nedanför.

Om du vill lägga till flera rader markerar du så många rader du vill lägga till (markera  m

tre rader om du vill lägga till tre rader). Om du vill lägga till rader efter en viss rad ser 
du till att den nedersta raden av de du vill lägga till de nya raderna efter är markerad. 
Om du vill lägga till rader före en viss rad ser du till att den översta raden av de du vill 
lägga till de nya raderna före är markerad. Välj sedan Tabell > Lägg till rad ovanför eller 
Tabell > Lägg till rad nedanför. 

Om du vill lägga till en rad i slutet av tabellen trycker du på returtangenten när den  m

sista cellen är markerad. Tryck på returtangenten två gånger om du just har lagt till 
eller ändrat cellvärdet och du fortfarande gör ändringar.

Om ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” inte är markerat under 
Tabellalternativ i tabellgranskaren trycker du istället på tabbtangenten från den sista 
cellen i raden.



Om du vill lägga till en eller flera rader i slutet av tabellen kan du använda  m

radmarkören nere till vänster. Markören visas när en cell är markerad.

Om du vill lägga till en rad i slutet av tabellen klickar du en gång på radmarkören.

Om du vill lägga till flera rader i slutet av tabellen drar du radmarkören eller kolumn- och 
radmarkören (i nedre högra hörnet) nedåt.

Om du vill lägga till rader och kolumner samtidigt drar du kolumn- och radmarkören 
diagonalt. 

Du kan dela upp celler i två rader. Läs ” m Dela upp tabellceller” på sidan 91” för mer 
information.

Lägga till kolumner i en tabell
Så här lägger du till kolumner:�
Om du vill lägga till en kolumn efter en markerad cell trycker du alternativ-högerpil. m

Om du vill lägga till en kolumn före en markerad cell trycker du alternativ-vänsterpil. 

Om du vill lägga till en enda kolumn håller du pekaren över en kolumns referensflik.  m

Då visas en menypil. Klicka på pilen och välj sedan Lägg till kolumn före eller Lägg till 
kolumn efter från popupmenyn. Du kan också markera en kolumn och sedan välja 
något av kommandona från menyn Tabell. 

Om du vill lägga till flera kolumner markerar du så många kolumner du vill lägga till  m

(markera tre kolumner om du vill lägga till tre kolumner). Om du vill lägga till kolumner 
efter en viss kolumn ser du till att den kolumn längst till höger av de som du vill lägga 
till de nya kolumnerna efter är markerad. Om du vill lägga till kolumner före en viss 
kolumn ser du till att den kolumn längst till vänster av de som du vill lägga till de nya 
kolumnerna före är markerad. Välj sedan ett av kommandona ovan.

Du kan använda tabbtangenten till att lägga till en kolumn på höger sida av tabellen  m

när ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är markerat under Tabellalternativ i 
tabellgranskaren.

Tryck på tabbtangenten en gång när den sista cellen är markerad. Tryck på 
tabbtangenten två gånger om du just har lagt till eller ändrat cellvärdet och du 
fortfarande gör ändringar.

Om du vill lägga till en eller flera kolumner på höger sida av en tabell kan du använda  m

kolumnmarkören uppe till höger. Markören visas när en cell är markerad.

Om du vill lägga till en kolumn på höger sida av tabellen klickar du en gång på 
kolumnmarkören.

Om du vill lägga till flera kolumner på höger sida av tabellen drar du kolumnmarkören 
eller kolumn- och radmarkören (i nedre högra hörnet) åt höger.

Om du vill lägga till rader och kolumner samtidigt drar du kolumn- och radmarkören 
diagonalt. 
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Du kan dela upp celler i två kolumner. Läs ” m Dela upp tabellceller” på sidan 91” för mer 
information.

Flytta rader och kolumner
Genom att använda referensfliken för en rad eller kolumn kan du flytta eller kopiera 
raden eller kolumnen till en ny plats i samma tabell eller till en annan tabell.

Så här flyttar du rader och kolumner:
Du flyttar en kolumn eller rad till en annan plats i samma tabell eller till en annan  m

tabell genom att klicka på referensfliken för kolumnen eller raden, hålla musknappen 
nertryckt och dra. Släpp fliken när den plats där du vill infoga kolumnen eller raden 
markeras.

Om du vill infoga en kopierad rad eller kolumn på en annan plats i tabellen eller i en  m

annan tabell klickar du på referensfliken, håller ner musknappen och håller sedan ner 
alternativtangenten samtidigt som du drar kolumnen eller raden dit du vill.

Du kan också kopiera och flytta en enskild cell eller en grupp av intilliggande 
celler inom och mellan tabeller. Läs ”Kopiera och flytta celler” på sidan 92” för mer 
information.

Radera rader och kolumner i en tabell
Du kan radera en eller flera rader eller kolumner i en tabell på flera olika sätt. 

Så här raderar du rader och kolumner:�
Markera en eller flera raderna eller kolumner eller en cell i en rad eller kolumn och välj  m

sedan Tabell > Radera rad eller Tabell > Radera kolumn.

Om du vill radera en enda rad eller kolumn håller du pekaren över en radens eller  m

kolumnens referensflik tills menypilen för fliken visas. Välj sedan Radera rad eller 
Radera kolumn från popupmenyn.

Om du vill radera rader eller kolumner som ligger intill varandra markerar du raderna  m

eller kolumnerna och väljer sedan Radera markerade rader eller Radera markerade 
kolumner från popupmenyn för en markerad rads eller kolumns referensflik.

Om du vill radera tomma rader drar du radmarkören nere till vänster eller  m

kolumnmarkören nere till höger uppåt.

Om du vill ta bort rader med innehåll håller du ner alternativtangenten medan du drar.

Om du vill radera tomma kolumner drar du kolumnmarkören uppe till höger inåt. m

Om du vill ta bort kolumner med innehåll håller du ner alternativtangenten medan du 
drar.



Lägga till rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell
Använd rubrikrader och rubrikkolumner när du vill märka rader och kolumner. 
Rubrikrader och rubrikkolumner är formaterade så att de syns tydligt jämfört med de 
andra (vanliga) raderna och kolumnerna. Rubrikrader är alltid placerade ovanför den 
översta cellraden. Rubrikkolumner ligger alltid direkt till vänster om den cellkolumn 
som ligger längst till vänster. 

Du kan använda upp till fem rubrikrader och fem rubrikkolumner. Det kan vara 
praktiskt med flera rubriker om du vill tilldela namn till två eller flera rubrikkolumner 
eller rubrikrader. Om du vill veta hur du formaterar en rubrik så att den sträcker sig 
över flera rader eller kolumner läser du ”Slå ihop tabellceller” på sidan 90". 

Om en tabell innehåller både rubrikrader och rubrikkolumner anses den översta 
cellen/cellerna till vänster höra till rubrikraden. Rubrikkolumner ligger under eventuella 
rubrikrader.

Du kan ange att rubrikrader och rubrikkolumner ska visas överst i tabellen och på varje 
sida om tabellen sträcker sig över fler än en sida. I utskriftsvyn klickar du på lämplig 
rubrikknapp i formatfältet och väljer ”Repetera rubrikrader på varje sida”. Om en tabell 
sträcker sig över flera sidor ändras en rubrikrad eller rubrikkolumn på alla ställen i hela 
tabellen om du ändrar utseendet på rubrikraden eller rubrikkolumnen på ett ställe. 

Läs ” Â Dela upp ett blad i sidor” på sidan 42” om du vill veta mer om utskriftsvyn.

Om du vill att rubriker ska visas när du inte arbetar i utskriftsvy läser du ” Â Låsa 
rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell” på sidan 65”.

Så här lägger du till och raderar rubrikrader och rubrikkolumner:�
Om en tabell inte har några rubriker markerar du tabellen och klickar på en  m

rubrikknapp i formatfältet för att lägga till en.

Klicka på den igen för att ta bort rubriken. 
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Klicka på visningstriangeln intill en rubrikknapp i verktygsfältet och välj sedan antalet  m

huvudrubriker eller rukbrikkolumner du vill lägga till från popupmenyn. Välj 0 om du 
vill ta bort alla rubrikrader eller rubrikkolumner.

Lägg till sidhuvudskolumn.

Lägg till sidhuvudsrader.

Om du vill radera en rubrikrad eller rubrikkolumn håller du pekaren över referensfliken  m

för att se menypilen. Klicka på pilen och välj sedan Radera rad eller Radera kolumn från 
popupmenyn.

Markera en tabell eller ett element i tabellen. klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka  m

på knappen för tabellgranskaren och sedan på lämplig knapp för sidhuvud och sidfot. 
Välj antal rubrikrader eller rubrikkolumner från popupmenyn.

Markera en tabell eller ett element i tabellen och välj sedan Tabell > Rubrikrader  m

eller Tabell > Rubrikkolumner. Välj sedan antal rubrikrader eller rubrikkolumner från 
undermenyn.

Så här gör du om den översta raden eller kolumnen längst till vänster till en rubrikrad  m

eller rubrikkolumn. Håll pekaren över referensfliken för en vanlig rad eller kolumn. 
Då visas en menypil. Klicka på pilen och välj sedan Konvertera till rubrikrad eller 
Konvertera till rubrikkolumn från popupmenyn. Dessa kommandon visas bara när du 
har fyra eller färre huvudrubriker eller kolumnrubriker.

Med rubrikceller blir det enklare att läsa och skapa formler i tabellceller. Läs ”Referera 
till celler i formler” på sidan 131” för mer information.

Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell
När du inte befinner dig i utskriftsvyn (som upprepar rubrikrader och rubrikkolumner 
på varje sida) kan du ange att rubrikerna ska visas när du rullar genom ett dokument 
genom att använda låsalternativet.

Så här låser och låser du upp rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell:� 
Markera tabellen eller ett element i tabellen, klicka på radrubrik- eller  m

kolumnrubrikknappen i formatfältet och markera eller avmarkera Lås rubrikkolumner 
eller Lås rubrikrader i popupmenyn. 

Du kan också komma åt kommandona via rubrikknapparna i tabellgranskaren.

Markera tabellen eller ett element i tabellen och välj sedan Tabell > Rubrikkolumner  m

eller Tabell > Rubrikrader. Markera eller avmarkera sedan Lås rubrikkolumner eller Lås 
rubrikrader.



Lägga till sidfotsrader i tabeller
Använd sidfotsrader när du vill dra uppmärksamheten till de sista raderna i en tabell. 
Sidfotsrader är formaterade så att de syns tydligt jämfört med de andra, vanliga 
raderna. En sidfotsrad består av den nedersta cellen i varje kolumn.

Du kan använda upp till fem sidfotsrader. Du formaterar en sidfotsrad så att den 
sträcker sig över flera kolumner genom att slå ihop sidfotscellerna. Läs ”Slå ihop 
tabellceller” på sidan 90" för mer information. 

Så här lägger du till och raderar sidfotsrader:�
Om en tabell inte har någon sidfot markerar du tabellen och klickar på sidfotsknappen  m

i formatfältet för att lägga till en.

Klicka på den igen för att ta bort sidfoten. 

Klicka på visningstriangeln intill sidfotsknappen i verktygsfältet och välj sedan  m

antalet sidfotsrader du vill lägga till från popupmenyn. Välj 0 om du vill ta bort alla 
sidfotsrader.

Lägg till sidfotsrader.

Om du vill radera en sidfotsrad håller du pekaren över sidfotsradens referensflik för att  m

visa menypilen. Klicka sedan på menypilen och välj Radera rad från popupmenyn.

Markera en tabell eller ett element i tabellen. klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka  m

på knappen för tabellgranskaren och sedan på sidfotsknappen. Välj antal sidfotsrader 
från popupmenyn.
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Markera en tabell eller ett element i tabellen och välj sedan Tabell > Rader i sidfot. Välj  m

sedan antal sidfotsrader från undermenyn.

Ändra storlek på rader och kolumner i en tabell
Ändra storlek på alla rader och kolumner så att de blir lika stora, eller ändra storlek 
bara på vissa rader och kolumner i en tabell.

Så här ändrar du storlek på rader och kolumner:�
Om du vill att alla rader ska ha samma storlek markerar du tabellen alternativt en eller  m

flera kolumner och väljer Tabell > Fördela rader jämnt.

Om du vill att alla kolumner ska ha samma storlek markerar du tabellen alternativt en  m

eller flera rader och väljer Tabell > Fördela kolumner jämnt.

Om du vill ändra storlek på en enskild rad drar du den nedre kanten på radens  m

referensflik uppåt eller nedåt.

Du kan också markera raden och använda fältet Radhöjd i tabellgranskaren.

Om du vill ändra storlek på en enskild kolumn drar du den högra kanten på  m

kolumnens referensflik åt höger eller vänster.

Du kan också markera en cell och använda fältet Kolumnbredd i tabellgranskaren.

Om du vill att flera rader ska ha samma storlek markerar du en eller flera celler i  m

raderna och väljer Tabell > Fördela rader jämnt. Raderna behöver inte ligga intill 
varandra.

Du kan också dra den nedre kanten på referensfliken för en eller flera av raderna uppåt 
eller nedåt, eller använda fältet Radhöjd i tabellgranskaren.

Om du vill att flera kolumner ska ha samma storlek markerar du en eller flera celler  m

i kolumnerna och väljer Tabell > Fördela kolumner jämnt. Kolumnerna behöver inte 
ligga intill varandra.

Du kan också dra den högra kanten på referensfliken för en av kolumnerna åt vänster 
eller höger, eller använda fältet Kolumnbredd i tabellgranskaren.

Om du vill göra en rad eller kolumn mindre så att outnyttjat utrymme tas bort  m

när cellvärdena inte fyller cellerna markerar du en cell och klickar på någon av 
anpassningsknapparna i tabellgranskaren. Du kan också dubbelklicka på en 
referensfliksavgränsare för kolumn- eller radreferensflikar.

Om innehållet i en cell blir beskuret efter det att du ändrat storlek på cellen läser du 
”Vissa innehåll som är för stort för en tabellcell” på sidan 85” för information om hur du 
löser problemet.

Om du vill ändra storlek på kolumner eller rader genom att dra i ramsegment väljer du  m

Tillåt rammarkering från popupmenyn Ramar i formatfältet eller väljer Tabell > Tillåt 
rammarkering.

Markera tabellen och klicka och dra sedan en horisontell eller vertikal ram.



Alternera radfärgerna i en tabell
Använd olika bakgrundsfärg för alternerande rader så att tabellen ser randig ut. 

Så här alternerar du radfärger:�
 1 Markera en tabell eller ett element i tabellen.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för tabellgranskaren.

 3 Markera Växlande radfärg.

 4 Klicka på färgkällan intill så öppnas fönstret Färger. Välj sedan en färg för de 
alternerande raderna. Läs ”Fönstret Färger” på sidan 24” för mer information.

 5 Om du vill ändra fyllningsattributen för de andra raderna använder du reglagen för 
cellbakgrund i tabellgranskaren. Läs ”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 234” 
för mer information.

Gömma rader och kolumner i en tabell
Göm enskilda rader och kolumner när du inte vill att de ska visas eller när du inte 
vill använda dem, men ändå inte vill radera dem. En gömd rad eller kolumn kan inte 
formateras om, slås ihop, delas eller ändras på något annat sätt. Däremot påverkas inte 
eventuella formler som innehåller en gömd celler och cellernas gömda värden tas med 
vid sortering. 

När en rad eller kolumn är gömd visas ett glapp i radnumreringen eller 
kolumnbokstäverna i referensflikarna. 

Så här gömmer och visar du rader och kolumner:�
Om du vill gömma en enskild rad eller kolumn väljer du Göm rad eller Göm kolumn  m

från popupmenyn på radens eller kolumnens referensflik.
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Om du vill gömma flera rader eller kolumner markerar du raderna eller en cell i 
varje rad eller kolumn och väljer sedan Göm markerade rader eller Göm markerade 
kolumner från popupmenyn för en referensflik. 

Om du vill visa alla gömda rader och kolumner i en tabell markerar du tabellen eller  m

ett element i den och väljer sedan Tabell > Sluta göm alla rader eller Tabell > Sluta 
göm alla kolumner.

Du kan också välja de här kommandona från popupmenyn för en referensflik.

Om du vill visa gömda rader direkt ovanför en rad eller gömda kolumner direkt till  m

vänster om en kolumn klickar du på referensfliken för raden eller kolumnen. Välj sedan 
”Sluta göm raderna radnummer” eller ”Sluta göm kolumner kolumnbokstäver” från 
popupmenyn. 

Om du vill visa gömda rader eller kolumner i ett intervall av rader eller kolumner  m

markerar du intervallet och väljer sedan Sluta göm markerade rader eller Sluta göm 
markerade kolumner från popupmenyn för valfri markerad rad eller kolumn.

Gömda rader och kolumner i Numbers-tabeller tas bort när tabellerna kopieras till 
andra iWork-program.

Rader och kolumner som innehåller sammanslagna celler kan inte gömmas.



Sortera rader i en tabell
Du kan sortera värden i några eller alla celler i en kolumn i stigande eller fallande 
ordning. Rader som innehåller celler som sorteras ordnas om. Rubrikceller sorteras inte. 

Sortering tar hänsyn till värden i gömda rader och kolumner.

Så här sorterar du celler:�
Om du vill sortera alla celler i en kolumn väljer du Sortera stigande eller Sortera  m

fallande från popupmenyn för kolumnens referensflik.

Du kan också klicka i en tabell och sedan klicka på Sortera i verktygsfältet eller välja 
Visa fler alternativ från popupmenyn för en referensflik. Då visas fönstret Sortering. 
Klicka på visningstriangeln Sortera så visas sorteringsreglagen. Välj ”Sortera hela 
tabellen” från popupmenyn och välj sedan en kolumn och en sorteringsordning från 
de andra popupmenyerna.

Om du bara vill sortera en del av en tabell markerar du raderna du vill sortera, öppnar  m

fönstret Sortering och väljer Sortera markerade rader från popupmenyn. Välj sedan en 
kolumn att sortera efter och en sorteringsordning från de andra popupmenyerna. 

Om du vill sortera om värden efter att du ändrat dem öppnar du fönstret Sortering  m

och klickar på Sortera nu.

Om du vill sortera alla celler i en kolumn och sedan sortera om resultatet utifrån en  m

annan kolumns värden öppnar du fönstret Sortering och väljer ett alternativ från de 
tre popupmenyerna. Klicka sedan på lägg till-knappen (+) och välj alternativ för den 
andra sorteringen.

Om du vill använda ytterligare sorteringsvillkor klickar du på lägg till-knappen (+) igen.

I följande tabell kan du se hur olika typer av data sorteras i stigande och fallande 
ordning.

Typ av data Stigande Fallande

Text aA-zZ Zz-Aa

Datum År (tidigaste först), sedan månad 
(januari först), sedan dag (1-31)

År (senaste först), sedan månad 
(december först) sedan dag 
(31-1)

Siffror -2, -1, 0, 1 och så vidare 1, 0, -1, -2 och så vidare
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Typ av data Stigande Fallande

Celler som innehåller bara 
text blandat med celler som 
innehåller bara siffror

-2, -1, 0, 1 och så vidare, sedan 
aA-zZ

Zz-Aa, sedan 1, 0, -1, -2 och så 
vidare

Celler som innehåller en 
blandning av text och siffror

Värden som börjar med siffror 
först (1z, 1Z, a1, A1)

Värden som börjar med text 
först (A1, a1, 1A, 1z)

Tomma celler Längst ner Längst ner

Booleskt (SANT, FALSKT) Under text och ovanför tomma 
celler

Ovanför text

Filtrera rader i en tabell
Du kan gömma tabellrader som inte innehåller de värden du anger. 

När du sorterar tabellceller sorteras även värden i gömda rader.

Så här anger du villkor för vilka rader du vill visa:�
 1 Klicka på tabellen.

 2 Öppna fönstret Omorganisera genom att klicka på Omorganisera i verktygsfältet eller 
välja Visa fler alternativ från popupmenyn för en referensflik.

 3 Klicka på visningstriangeln Filter så visas filtreringsreglagen.

 4 Välj den kolumn vars värden du vill använda till att skapa filtervillkor.

 5 Använd de andra reglagen till att definiera kolumnvärden för de rader du vill visa.

 6 Om du vill lägga till ytterligare filtervillkor klickar du på lägg till-knappen (+) och 
definierar de villkor du vill lägga till.

Om du väljer ”är i övre n värdena” eller ”är i nedre n värdena” visas alla värden som hör 
till de högsta eller lägsta n värdena, vilket kan vara fler än n.

Obs!  Du kan inte lägga till nya rader i tabellen förrän du tar bort filtreringen av 
raderna. Du tar bort filtreringen av rader i en tabell genom att avmarkera ”Visa rader 
som matchar följande” i fönstret Omorganisera.



Så här skapar du tabellkategorier
Du kan ordna en tabell efter kategorier. Du kan skapa kategorier genom att välja 
enskilda rader för en kategori eller så kan du låta Numbers skapa kategorier och 
underkategorier automatiskt genom att använda värdet i en eller flera kolumner i 
tabellen (kategorikolumner). När du använder kategorikolumner kan rader flyttas till 
andra kategorier när du ändrar värdena i kolumnerna. 

Varje kategori och underkategori visas med en kategorirad överst. Du kan visa 
och gömma (förminska eller expandera) rader i en kategori genom att klicka på 
visningstriangeln nära kategoriradens vänsterkant.

Kategorirad för kontorsmöbler

Kategorirad för trädgårdsmöbler

Kategorirad för biblioteksmöbler

Kategorirader har speciella egenskaper som gör det enklare att hantera kategorierna. 
Du kan lägga till nya kategorier, ta bort kategorier och utföra andra åtgärder genom  Â
att använda popupmenyn för en kategorirads cellreferens. Om du väljer Expandera 
all eller Förminska alla så expanderas eller förminskas alla kategorier från den nivå i 
raden där du valde kommandot.

Cellreferenspopupme
ny för denna 

kategorirad

Du kan visa automatiskt beräknade värden (t.ex. delsummor och  Â
radsammanräkningar) i kategoriradens celler. 

Beräknat radantal
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Om du vill läsa om Gå till

Skapa kategorier och underkategorier ”Definiera tabellkategorier och 
underkategorier” på sidan 73

Ta bort kategorier ”Ta bort tabellkategorier och underkategorier” på 
sidan 77

Lägga till eller ta bort rader från kategorier, visa 
automatiskt beräknade värden i en kategorirads 
celler, flytta en kategori, ändra nivån för en 
kategori, förminska eller expandera kategorirader 
och utföra andra åtgärder för kategorihantering 

”Hantera tabellkategorier och underkategorier” på 
sidan 78

Definiera tabellkategorier och underkategorier
Du kan låta Numbers skapa kategorier och underkategorier baserat på värden i en 
eller flera kolumner i tabellen. Du kan också föra samman rader i kategorier genom 
att manuellt infoga kategorirader mellan tabellrader. Du kan skapa kategorier utifrån 
markerade tabellrader, närliggande eller ej.

Så här skapar du egna tabellkategorier
När du skapar kategorier genom att manuellt infoga en kategorirad läggs en ny 
kolumn (kategorikolumn) till i tabellen. Kolumnen visar unika platshållarvärden för 
varje kategori. Platshållarvärdet i kategoriraden används till att identifiera kategorin.

Kategorivärdeskolumn

Om du vill gömma kolumnen klickar du på popupmenyn för kolumnens referensflik 
och välj Göm kolumn. Om du vill ändra platshållarnamnet i en kategorirad till ett mer 
beskrivande namn redigerar du namnet på samma sätt som du redigerar text i en 
vanlig cell.



Skapa kategorier med värden från en kolumn
När du skapar kategorier med värden från en kolumn kommer Numbers att skapa en 
egen kategori för varje unikt värde i kolumnen. Kolumnen du väljer att använda värden 
från för att skapa kategorier är kategorivärdeskolumnen. Alla rader som innehåller 
samma värde i kategorivärdeskolumnen placeras i samma kategori. Det delade värdet 
används som kategorinamn i kategoriraden.

Kategorirad

Kategorivärdeskolumn

Om du ändrar ett värde i kategorivärdeskolumnen kommer raden att flyttas till en 
annan kategori om värdet finns någon annanstans i kategorivärdeskolumnen. I annat 
fall skapas en ny kategori för det nya värdet.

Du kan välja att gömma en kategorivärdeskolumn, men det kan vara bra att visa 
kolumnen om du skulle behöva ändra värden i den. Du kanske inte heller vill redigera 
namnet i kategoriraden. När du byter namn på en kategorirad ersätts alla värden i 
kategorivärdeskolumnen för kategorin med det nya namnet och alla andra värden i 
cellerna skrivs över.

Så här skapar du kategorier och underkategorier:�
Du delar en tabells rader vid en viss punkt genom att välja Infoga kategori från  m

popupmenyn på referensfliken för den nedersta raden i den kategori du vill skapa. Om 
du t.ex. vill dela in en tabell med nio rader i två kategorier där de första fem raderna 
ska bilda en kategori, väljer du Infoga kategori från popupmenyn för rad 5.

Om du vill skapa en kategori som innehåller flera rader, som kan ligga intill varandra  m

eller på olika platser i tabellen, markerar du raderna och väljer Skapa kategori från 
markerade rader från popupmenyn på referensfliken för en av de markerade raderna.

Om du vill kategorisera rader med samma värden i en viss kolumn väljer du  m

”Kategorisera efter denna kolumn” från kolumnens popupmeny. När ett värde i 
kolumnen ändras placeras raden i en annan kategori baserat på det nya cellvärdet. 
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Du kan också använda fönstret Omorganisera. Klicka i tabellen och sedan klicka på 
Omorganisera i verktygsfältet eller välj Visa fler alternativ från popupmenyn för en 
referensflik. Då visas fönstret Omorganisera. Klicka på visningstriangeln Kategorier 
så visas kategoriseringsreglagen. Välj namnet på den kolumn du vill använda som 
kategorivärdeskolumn från den första popupmenyn. 

Välj namnet på den kolumn 
du vill använda som en 
kategorivärdeskolumn.

Tabellkategorier skapas baserat på unika värden från den valda kolumnen.

Kategorirad

Kategorivärdeskolumn



Om kategorivärdeskolumnen innehåller datum kan du välja en datumenhet från den 
andra popupmenyn.

Kategorikolumn som 
innehåller datum

Välj en datumenhet.

Datumenheten du väljer styr hur raderna kategoriseras och även hur kategorin 
identifieras i kategoriraden. 

Kategoriraderna visar år 
eftersom ”år” valts i fönstret 

Omorganisera.

Om du vill skapa en underkategori öppnar du fönstret Omorganisera och klickar  m

på lägg till-knappen (+) bredvid den kategori eller underkategori du vill skapa 
en ny underkategori för. Välj sedan den kolumn vars värden du vill använda för 
underkategorin.

Klicka för att lägga till en 
underkategori.

 76  Kapitel 3    Använda tabeller



 Kapitel 3    Använda tabeller 77

Varje underkategori har en egen kategorirad i tabellen.

Underkategorirad

Om du vill lägga till en kategori eller underkategori ovanför eller under en befintlig  m

kategori eller underkategori väljer du Lägg till kategori ovanför eller Lägg till kategori 
nedanför från cellreferenspopupmenyn för kategorin eller underkategorin. 

Om du raderar ett värde från en kategorivärdeskolumn placeras kategorikolumnens 
rad i en kategori med tomma värden i kolumnen.

Om du raderar alla rader från en kategori tas kategorin bort från tabellen.

Ta bort tabellkategorier och underkategorier
Du kan tillfälligt ta bort kategorier och underkategorier eller ta bort dem helt och 
hållet.



Så här avkategoriserar du rader:�
Om du tillfälligt vill avkategorisera alla rader i en tabell öppnar du fönstret  m

Omorganisera genom att klicka i tabellen och sedan på Omorganisera i verktygsfältet. 
Du kan också välja Visa fler alternativ från popupmenyn för en referensflik. Avmarkera 
”Infoga kategorier från följande”. Du återställer kategoriseringen genom att markera 
”Infoga kategorier från följande”.

Du kan också välja Tabell > Avaktivera alla kategorier. För att återställa kategorier väljer 
du Tabell > Aktivera alla kategorier.

Om du inte längre vill kategorisera en tabell klickar du på radera-knappen (-) bredvid  m

varje kategori och underkategori i fönstret Omorganisera.

Du kan också klicka på popupmenyn för en kategorirads cellreferens på översta nivån 
och välja Radera kategorier.

Om du vill sluta använda en viss kolumn som kategorivärdeskolumn klickar du på  m

radera-knappen (-) bredvid kolumnen i fönstret Sortering.

Du kan också välja Radera kategorier från popupmenyn för kolumnens referensflik.

Hantera tabellkategorier och underkategorier
Så här hanterar du kategorier:�
Du flyttar en rad från en kategori till en annan genom att markera raden och dra den  m

till den nya kategorin.

Du flyttar en kategori i en tabell genom att klicka på referensfliken för kategorins 
kategorirad och dra kategorin till den nya platsen.

Du flyttar en kategori upp eller ner en nivå genom att klicka på Omorganisera i  m

verktygsfältet eller välja Visa fler alternativ från popupmenyn för en referensflik. Då 
visas fönstret Omorganisera. Klicka på knappen Flytta uppåt eller Flytta nedåt bredvid 
en kolumn.

Du kan också kontrollklicka på popupmenyn för en kategorirads referensflik och sedan 
välja Uppgradera (om du vill flytta upp kategorin till en högre nivå) eller Nedgradera 
(om du vill flytta ner den till en lägre nivå).

Om du vill formatera en kategorirad markerar du en eller flera celler och använder  m

sedan formatfältet eller grafikgranskaren för att ändra bakgrund eller typsnitt. 
Ändringarna utförs på alla celler i den aktuella kategoriraden och alla kategorirader på 
samma nivå.
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Du visar värden som beräknats automatiskt utifrån cellvärden i en kolumn i en  m

kategori eller underkategori genom att klicka på en kategoriradscell och sedan klicka 
på visningstriangeln. 

Klicka på en 
visningstriangel för att 
välja en beräkningstyp.

Välj typ av numerisk beräkning (Delmängd, Medel, osv.) om du vill visa resultaten 
för beräkningar med numeriska värden (med undantag för datum-, tids- och 
längdvärden). Välj Antal om du vill visa antal celler med innehåll. 

Antal ej tomma celler

Du kan visa beräkningstypen genom att välja Visa funktionsnamn från popupmenyn 
när du har valt en beräkningstyp.

Funktionsnamnet visas

Du tar bort innehållet i en cell i en kategorirad genom att välja Tom från cellens  m

popupmeny.

Du visar kategorins namn i cellen genom att välja Kategorinamn istället. 

Du lägger till en ny rad i en kategori eller underkategori genom att välja Lägg till rad  m

ovanför eller Lägg till rad nedanför från popupmenyn för en rads cellreferens. När 
den nya raden läggs till tilldelas cellerna i kategorivärdekolumnerna kategorins eller 
underkategorins värden när raden infogades.

Du gömmer rader genom att markera dem och välja Göm markerade rader från  m

popupmenyn på radens referensflik.



Huvudraderna i det markerade intervallet göms, men kategoriraderna visas 
fortfarande.

Om du vill expandera eller förminska alla kategorier och underkategorier med samma  m

nivå väljer du Expandera alla eller Förminska alla från cellreferenspopupmenyen för 
valfri rad i samma nivå som du vill expandera eller förminska.

Om du vill expandera eller förminska alla kategorier och underkategorier av alla  m

nivåer håller du ner alternativtangenten när du klicka på visningstriangeln nära 
vänsterkanten av en kategorirad.

Om en eller flera kategorier i samma nivå förminskas så expanderar alternativklickning 
alla kategorier.

Om en av flera kategorier i samma nivå förminskas så expanderar alternativklickning alla 
kategorier.
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I det här kapitlet kan du läsa om hur du arbetar med 
tabellceller och deras innehåll.

Placera innehåll i tabellceller
Använd olika tekniker för att lägga till innehåll i tabellceller.

Om du vill läsa om Gå till

Lägga till, ersätta, kopiera, klistra in och flytta 
tabellcellsvärden

”Lägga till och redigera tabellcellvärden” på 
sidan 81

Formatera och justera text i tabellceller och 
använda funktioner för sök och ersätt och 
stavningskontroll

”Arbeta med text i tabellceller” på sidan 82

Arbeta med numeriska tabellcellsvärden ”Arbeta med tal i tabellceller” på sidan 83

Använda automatisk fyllning till att automatiskt 
upprepa ett cellvärde i intilliggande celler

”Fylla tabellceller automatiskt” på sidan 84

Lägga till och redigera tabellcellvärden
Du kan lägga till, ändra och radera innehållet i celler.

Så här lägger du till och redigerar värden:�
Om cellen är tom markerar du den och skriver ett värde. I ” m Markera en tabellcell” på 
sidan 56” kan du läsa om hur du markerar celler.

Om du vill ersätta innehåll som redan finns i cellen markerar du först cellen och sedan  m

innehållet du vill byta ut genom att dubbelklicka. Håll ner skifttangenten om du vill 
markera och ersätta mer innehåll. Ersätt det markerade innehållet genom att skriva.

Om du vill byta ut allt i cellen markerar du cellen och börjar skriva. m

Om "Returtangenten flyttar till nästa cell" inte är markerat i tabellgranskaren kan du 
också markera cellen och sedan trycka på returtangenten eller entertangenten. Då 
markeras allt i cellen och du kan sedan börja skriva.

4Arbeta med tabellceller



Om du vill infoga innehåll i det befintliga innehållet markerar du cellen, placerar  m

insättningspunkten genom att klicka och börjar skriva.

Om du vill ångra ändringar du gjort i en tabellcell sedan du markerade cellen trycker  m

du på escapetangenten.

Om du vill radera innehållet i celler, rader eller kolumner i en tabell markerar du  m

cellerna, raderna eller kolumnerna och trycker sedan på backstegstangenten eller 
väljer Redigera > Radera.

Om du vill radera innehållet, bakgrundsfärgen och eventuella stilinställningar väljer du 
Redigera > Rensa allt. Den förvalda stilen används på markeringen.

Vill du veta hur du kopierar, klistrar in och flyttar cellvärden läser du ” m Kopiera och flytta 
celler” på sidan 92”.

Vill du veta hur du lägger till formler och funktioner i celler läser du ” m Skapa egna 
formler” på sidan 125”.

Arbeta med text i tabellceller
Du kan ändra formatet och justeringen för text i tabellceller, och du kan använda 
funktioner för sök och ersätt och stavningskontroll. 

När du skriver text i en cell föreslår Numbers text som kanske kan användas till att 
fylla i resten av cellinnehållet. Förslaget baseras på liknande text på andra ställen 
tabellen. Du kan använda den föreslagna texten om den passar eller så kan du 
fortsätta skriva. Du avaktiverar de automatiska förslagen genom att avmarkera 
”Visa autokompletteringslista i tabellkolumner” på panelen Allmänt i Numbers-
inställningarna.

Så här arbetar du med text i tabellceller:�
Du infogar en radbrytning genom att trycka på alternativ-returtangenten. m

Du infogar en styckebrytning, när ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell”  m

inte är markerat under Tabellalternativ i tabellgranskaren, genom att trycka på 
returtangenten. Annars trycker du på alternativ-returtangenten.

Du kan också klicka i formelfältet och klicka på radbrytningsknappen i formatfältet.

Du infogar en tabb i en tabell genom att trycka på alternativ-tabb. m

Du kan också klicka i formelfältet och klicka på tabbknappen i formatfältet.

Du ändrar textens justering genom att använda justeringsknapparna i formatfältet. m

Kantjustera text till vänster, höger eller mitten, marginaljustera 
text, eller justera text till vänster och siffror till höger

Justera texten så att den hamnar 
upptill, nedtill eller i mitten av celler.
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I textgranskaren finns ytterligare alternativ för textformatering (klicka på Granskare i 
verktygsfältet och sedan på knappen för textgranskaren). 

Läs ”Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd och färg” på sidan 178” för mer 
information. 

Du ändrar typsnittsattributen genom att använda knapparna för textformatering i  m

formatfältet.

Välj ett typsnitt.

Välj ett teckensnitt.

Välj typsnittstorlek.

Välj textfärg.

Du kan också använda fönstret Typsnitt (klicka på Typsnitt i verktygsfältet). 

Läs ”Formatera textens storlek och utseende” på sidan 171” för mer information.

Om du vill veta hur du kontrollerar stavningen läser du ” m Stavningskontrollera” på 
sidan 198”.

Om du vill veta hur du söker och, om du vill, ersätter text i celler läser du ” m Söka efter 
och ersätta text” på sidan 200”.

Om du inte vill att Numbers ska tolka det du skriver som ett tal använder du  m

textformatet. Läs ”Använda textformatet i tabellceller” på sidan 103” för mer 
information.

Obs!  Textsträngar ignoreras i funktioner som utför beräkningar med värden.

Arbeta med tal i tabellceller
Vissa tabelloperationer, t.ex. formler och funktioner som utför matematiska 
beräkningar, kräver att cellerna innehåller numeriska värden. 

Så här arbetar du med numeriska värden i tabellceller:�
I en numerisk cell kan du endast använda siffror (0 till 9) och följande tecken:  m

plustecken (+), minustecken (–), vänster- och högerparentes ( ), snedstreck (/), 
valutasymbol (t.ex. €), procenttecken (%), punkt (.), stort E eller litet e.

Du kan skriva vissa tecken (t.ex. %) i en cell, eller så kan du använda ett cellformat. Läs  m

”Formatera tabellcellsvärden för visning” på sidan 93” för mer information.

Om du vill ange ett negativt numeriskt värde skriver du ett minustecken (-) framför  m

värdet.

När du skriver ett numeriskt värde som inte ryms i en tabellcell konverterar Numbers 
värdet:

Om ett decimalvärde inte ryms i en cell avrundas värdet. 1,77777777777777777777  Â
blir t.ex. 1,77777777777778.



Om ett heltal inte ryms i en cell visas ett värdet med potenser.  Â
77777777777777777777 blir t.ex. 7,777778E+19.

Värdet visas med en exponent med basen tio. Exponenten visas efter bokstaven E.

Om det konverterade värdet fortfarande inte ryms beskärs det. Läs ”Vissa innehåll som 
är för stort för en tabellcell” på sidan 85” för exempel.

Om du vill veta hur du använder formler och funktioner i tabellceller läser du ”Skapa 
egna formler” på sidan 125”.

Fylla tabellceller automatiskt
Med autofyllning kan du använda innehållet i en eller flera celler till att automatiskt 
fylla i värden i intilliggande celler. 

Så här fyller du tabellceller automatiskt:�
Du klistrar in innehållet och fyllningen från en cell i intilliggande celler genom att  m

markera cellen och sedan dra markören Fyll (en liten cirkel i cellens nedre högra hörn) 
över de celler du vill klistra in.

Eventuella data, cellformat, formler och fyllning för den markerade cellen klistras in, 
men kommentarer klistras inte in. Om någon av målcellerna innehåller data skrivs de 
över med det värde du kopierar.

Du klistrar in innehållet och fyllningen från en cell i en eller flera celler i samma rad  m

eller kolumn genom att markera två eller flera intilliggande celler och välja något av 
följande: 

Infoga > Fyll > Fyll åt höger:�  Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i cellen 
längst till vänster.

Infoga > Fyll > Fyll åt vänster:�  Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i 
cellen längst till höger.

Infoga > Fyll > Fyll uppåt:�  Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i cellen 
längst ner.

Infoga > Fyll > Fyll nedåt:�  Tilldelar de markerade cellerna värdet som finns i cellen 
längst upp.

Eventuella data, cellformat, formler och fyllning för den markerade cellen klistras in, 
men kommentarer klistras inte in. Om någon av målcellerna innehåller data skrivs de 
över med det värde du kopierar.

Du kan också lägga till värden i celler baserat på värdemönster. Om t.ex. en cell  m

innehåller en veckodag eller en månad kan du markera cellen och sedan dra åt höger 
eller nedåt om du vill lägga till nästa veckodag eller månad i den intilliggande cellen.
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Du skapar nya värden baserade på numeriska mönster genom att markera två eller 
flera celler innan du drar. Om t.ex. två markerade celler innehåller 1 och 2 läggs 
värdena 3 och 4 till när du drar genom de två intilliggande cellerna. Och om två 
markerade celler innehåller 1 och 4 läggs värdena 7 och 10 till när du drar genom de 
två intilliggande cellerna (värdet ökas i steg om 3).

Automatisk fyllning leder inte till att cellerna i gruppen kopplas samman. När du har 
fyllt i värden automatiskt kan du ändra cellerna oberoende av varandra.

Vissa innehåll som är för stort för en tabellcell
När en cell är för liten för att allt innehåll ska visas händer det här: 

Om innehållet är ett numeriskt värde eller en datum visas en beskärningsindikator. Â

Klippningsvisaren

För andra typer av värden visas inte någon beskärningsindikator. Du kan bara se  Â
innehåll som visas innanför cellramen.

Så här hanterar du innehåll som är för stort för en cell:�
Om du vill att ett värde i en cell ska kunna spilla över till intilliggande celler avmarkerar  m

du Radbryt i formatfältet eller ”Radbryt text i cell” i cellgranskaren. Tal och datum 
beskärs istället för att spilla över, även när radbrytning är avaktiverat.

Om de intilliggande cellerna är tomma visar de innehållet som spiller över. Om cellerna 
inte är tomma visas inte det innehåll som inte ryms och istället beskärningsindikatorn 
visas.

Om du vill att innehållet ska radbrytas istället för att spilla över markerar du Radbryt i 
formatfältet eller ”Radbryt text i cell” cellgranskaren.

Om cellvärden inte visas eftersom kolumnerna är för smala kan du visa dem genom  m

att använda knappen Anpassa bredvid reglagen för kolumnbredd i tabellgranskaren. 
Markera en cell, en eller flera kolumner eller tabellen och klicka sedan på knappen 
Anpassa.

Du kan också ändra storlek på en kolumn genom att dra kolumnens högra kant 
eller referensflik åt höger, eller genom att använda reglagen för kolumnbredd i 
tabellgranskaren.

Om cellvärden inte visas eftersom raderna är för smala kan du visa dem genom att  m

använda knappen Anpassa bredvid reglagen för radhöjd i tabellgranskaren. Markera 
en cell, en eller flera rader eller tabellen och klicka sedan på knappen Anpassa. När 
du lägger till eller tar bort radinnehåll justeras radhöjden automatiskt efter det nya 
innehållet.

Du kan också ändra storlek på en rad genom klicka på den nedre kanten av 
radens referensflik och dra nedåt, eller genom att använda reglagen för radhöjd i 
tabellgranskaren.



Du kan också ändra storlek på kolumner och rader så att innehållet ryms genom att  m

använda referensflikarna.

Om du vill öka höjden på en rad så att det största innehållet ryms dubbelklickar du på 
nederkanten av radens referensflik. Kolumnbredden justeras inte automatiskt när du 
ändrar innehållet.

Om du vill öka bredden på en kolumn så att det största innehållet ryms dubbelklickar 
du på högerkanten av kolumnens referensflik.

Använda villkorsstyrd formatering för övervakning av 
tabellcellsvärden
Villkorsstyrd formatering ändrar en cells utseende när cellen innehåller ett visst värde, 
som kallas för ett testvärde. 

Du använder villkorsstyrd formatering genom att markera en eller flera celler och 
sedan definiera en eller flera regler. Reglerna anger vilka visuella effekter som används 
för celler när de innehåller testvärdet.

Du kan t.ex. definiera en regel som gör en cell blå när den innehåller värdet 0, en regel 
som visar cellens värde med fetstil om det är större än 0 och en regel som gör cellen 
röd om värdet är mindre än 0. 

Regler som används på flera celler utlöser villkorsstyrd formatering i alla celler som 
innehåller testvärdet.

Om du vill läsa om Gå till

Skapa regler ”Definiera regler för villkorsstyrd formatering” på 
sidan 86

Ta bort all villkorsstyrd formatering från celler, 
ändra regler, hitta celler som använder samma 
villkorsstyrd formatering, kopiera/klistra in 
villkorsstyrd formatering mellan tabeller 

”Ändra och hantera villkorsstyrd formatering” på 
sidan 89

Definiera regler för villkorsstyrd formatering
En regel för villkorsstyrd formatering används till att identifiera när celler innehåller 
ett testvärde, vilket kan vara antingen ett visst värde du anger eller ett värde som 
stämmer med ett aktuellt värde i en viss tabellcell. Regeln anger vilken formatering 
som ska användas för cellerna när de innehåller testvärdet.

Så här definierar du regler:
 1 Markera en eller flera celler.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för cellgranskaren och sedan på 
”Visa regler".
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Du kan också välja Format > Visa villkorliga formateringsregler.

 3 Välj ett alternativ från popupmenyn ”Välj en regel”.

Alternativen i den övre delen av menyn kan användas för numeriska värden. 
Alternativen i mitten av menyn är för textvärden. Alternativet ”Datum är” är för datum.

 4 Du anger ett specifikt testvärde genom att skriva det i värdefältet, till höger om 
popupmenyn. 

Du kan också använda värdet i en tabellcell som testvärde. Gör det genom att klicka 
på den lilla blå cirkeln i värdefältet.

Klicka för att markera en tabellcell.

Cellreferensfältet visas. 

Ange en cellreferens genom att klicka på en tabellcell. Du kan också skriva en 
cellreferens och trycka på returtangenten. Läs ”Referera till celler i formler” på 
sidan 131” om du vill veta hur du skriver cellreferenser.

Regeln Mellan kräver att du anger två testvärden. Formateringen används om något av 
de numeriska värdena eller ett numeriskt värde mellan dem visas i cellen eller cellerna.



För regeln ”Med datum” måste du välja alternativ från popupmenyerna på båda sidor 
om testvärdesfältet innan du anger ett testvärde.

 5 Du anger vilken formatering som ska användas när celler innehåller testvärdet genom 
att klicka på Redigera.

Textfärgkälla:�  Klicka på färgkällan och välj en färg som ska användas på cellvärden.

Teckenstilsknappar:�  Klicka på B om du vill visa cellvärden i fetstil, klicka på I om du vill 
visa dem kursiverade, klicka på U om cellvärdena ska strykas under och klicka på T om 
du vill att de ska strykas över.

Fyllningsfärgkälla:�  Klicka på färgkällan och välj en cellfyllningsfärg.

När du klickar visar provrutan den effekt ditt val får. När du är nöjd med effekten klickar 
du på Klar.

 6 Om du vill lägga till ytterligare en regel klickar du på lägg till-knappen (+) och 
upprepar steg 3 till 5.

Om fler än en regel är definierad för en cell och cellens värden uppfyller villkoren för 
flera regler:

Den textfärg som används är den färg som är kopplad till den översta regeln för  Â
vilken en färgtext är angiven.

Den teckenstil som används är den teckenstil som är kopplad till den översta regeln  Â
för vilken en teckenstil är angiven.

Den fyllningsfärg som används är den fyllningsfärg som är kopplad till den översta  Â
regeln för vilken en fyllningsfärg är angiven.

Om en textfärg du angett har använts på ett cellvärde och du skriver ny text i cellen 
efter att ha placerat en insättningspunkt och ändrat textfärgen i formatfältet eller 
textgranskaren, visas den nya texten med den nya textfärgen men den befintliga 
texten behåller färgen du ställt in för regeln. 
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Ändra och hantera villkorsstyrd formatering
Så här kan du göra:� 
Om du vill hitta alla celler i en tabell som har samma regler för villkorsstyrd  m

formatering som en viss cell markerar du cellen, klickar på ”Visa regler” i cellgranskaren 
och sedan på ”Markera allt". Celler med samma regler markeras i tabellen.

Om du vill ta bort all villkorsstyrd formatering kopplad till celler i en tabell markerar du  m

cellerna, klickar på ”Visa regler” i cellgranskaren och sedan på Rensa alla regler.

Om du vill använda samma regler för villkorsstyrd formatering på celler i olika tabeller  m

markerar du en cell vars regler du vill återvända, väljer Redigera > Kopiera, markerar en 
eller flera celler i en annan tabell och väljer sedan Redigera > Klistra in. 

Om du vill lägga till eller ta bort en regel för villkorsstyrd formatering klickar du på  m

lägg till-knappen (+) eller radera-knappen (-) i fönstret Villkorlig formatering. 

Om du vill ändra en regel ändrar du popupmenyalternativen, testvärdena eller  m

formateringen. Så här arbetar du med testvärden som är angivna som cellreferenser: 

Radera ett testvärde som är en cellreferens genom att klicka i testvärdefältet och trycka 
på backstegstangenten.

Ersätt en cellreferens med en annan genom att klicka i testvärdefältet och klicka på en 
annan cell i samma tabell eller en annan tabell.

Ersätt ett testvärde som är en textsträng med en cellreferens genom att klicka i 
testvärdefältet, klicka på den lilla blå cirkeln och sedan på en tabellcell. 

Lägga till bilder eller färger i tabellceller
Du kan lägga till grafik eller färger i enskilda tabellceller eller i en hel tabell.

Så här lägger du till en bild eller färg i en tabellcell:�
 1 Markera cellen.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på tabellgranskaren.

 3 Du lägger till en bild genom att välja Bildfyllning från popupmenyn Cellbakgrund.  
Läs ”Fylla ett objekt med en bild” på sidan 237” för mer information.



 4 Du lägger till en bakgrundsfärg genom att välja Fyllningsfärg eller Övertoningsfyllning 
från popupmenyn Cellbakgrund. Läs ”Fylla ett objekt med en enhetlig färg” på 
sidan 235” och ”Fylla ett objekt med blandade färger (färgövertoning)" för mer 
information.

Slå ihop tabellceller
Vid ihopslagning av tabellceller kombineras intilliggande celler till en. Ramarna 
försvinner och de beter sig som en enda cell.

Så här slår du ihop tabellceller:�
 1 Markera en grupp om två eller fler intilliggande tabellceller. Cellgruppen du väljer 

måste bilda en rektangel och de måste vara antingen bara vanliga tabellceller, bara 
rubrikceller eller bara sidfotsceller.

 2 Välj Tabell > Slå ihop celler.

Du kan också klicka på knappen Slå ihop i tabellgranskaren.

Om du vill separera ihopslagna celler markerar du en cell du skapat genom att slå ihop 
celler och avmarkerar sedan Slå ihop celler i menyn Tabeller eller klickar på knappen 
Dela i tabellgranskaren.

När du slår ihop celler händer följande med cellinnehållet:
Om du slår ihop celler i en rad som innehåller bara text eller en blandning av text,  Â
numeriska värden, formaterade värden och formler läggs innehållet från alla de 
ursprungliga cellerna till som text åtskild av tabbar. 

Om du slår ihop celler i en kolumn som innehåller bara text eller en blandning av 
text, numeriska värden, formaterade värden och formler läggs innehållet från alla de 
ursprungliga cellerna till som text åtskild av vagnretur.

När du slår ihop kolumnceller får cellbakgrunden den bild eller färg som den översta  Â
cellen hade. 

När du slår ihop radceller får cellbakgrunden den bild eller färg som cellen längst till 
vänster hade.

Om en cell som innehåller text, ett numeriskt värde, en formel eller ett cellformat  Â
slås ihop med en tom cell får den nya cellen samma innehåll som den icke-tomma 
cellen.

När en cell som innehåller ett numeriskt format slås ihop med en tom cell får den  Â
nya cellen det numeriska formatet.

Rader och kolumner som innehåller sammanslagna celler kan inte gömmas. 
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Dela upp tabellceller
När du delar upp tabellceller delas varje markerad cell upp i två lika delar, horisontellt 
(rader) eller vertikalt (kolumner). Båda de nya cellerna får samma bakgrundsfärg eller 
bakgrundsbild. All text som fanns i den ursprungliga cellen placeras i den översta 
cellen eller cellen längst till vänster.

Så här delar du celler horisontellt eller vertikalt:�
 1 Markera en eller flera tabellceller. Om du vill dela upp en hel rad eller kolumn markerar 

du alla celler i raden eller kolumnen.

 2 Om du vill dela upp cellerna i rader väljer du Tabell > ”Dela upp i rader”. Om du vill dela 
upp cellerna i kolumner väljer du Tabell > ”Dela upp i kolumner”.

Du kan också klicka på knappen Dela upp i tabellgranskaren.

 3 Du kan skapa mindre och mindre enheter genom att upprepa steg 1 och 2 för de 
uppdelade cellerna.

Om du vill slå ihop delade celler igen följer du anvisningarna i ”Slå ihop tabellceller” på 
sidan 90".

Formatera tabellcellsramar
Du kan ändra linjetjockleken och färgen för tabellcellsramar. Du kan också gömma 
ramen för valfri cell. 

Så här formaterar du tabellcellsramar:�
 1 Markera de cellramssegment du vill formatera. Läs ”Markera tabellcellsramar” på 

sidan 58” för mer information.

 2 Använda reglagen i formatfältet eller tabellgranskaren.

Klicka för att välja 
en streckfärg.

Klicka för att välja en streckstil.

Klicka för att välja en linjetjocklek.

Popupmenyn Streck:�  Välj en streckstil. Välj Ingen om du vill gömma ramarna.

Linjetjocklek:  Anger tjockleken för strecket.

Färgkälla:�  Välj en färg för strecket.



När du klickar på färgkällan i formatfältet visas en färgmatris. Välj en färg genom att 
klicka på den i färgmatrisen, eller klicka på Visa färger så öppnas fönstret Färger med 
ytterligare färgalternativ.

När du klickar på färgkällan i tabellgranskaren öppnas fönstret Färger. Läs ”Fönstret 
Färger” på sidan 24” om du vill veta mer om hur du använder det här verktyget.

Kopiera och flytta celler
Så här kopierar och flyttar du celler:
Om du vill flytta celler inom en tabell, till en annan tabell eller till en plats på  m

kalkylbladet markerar du en cell eller flera intilliggande celler och drar sedan 
markeringen när pekaren ändras till ett vitt kors tills målcellerna markerats. De värden 
som finns i målcellerna ersätts och värdena på den ursprungliga platsen tas bort.

Om du vill kopiera celler inom en tabell, till en annan tabell eller till en plats  m

på kalkylbladet drar du de markerade cellerna samtidigt som du håller ner 
alternativtangenten. De värden som finns i målcellerna ersätts. Värdena på den 
ursprungliga platsen finns kvar.

Du kan också kopiera celler genom att markera dem, välja Redigera > Kopiera, markera 
målcellerna och sedan välja Redigera > Klistra in.

Du kan också klistra in innehållet från en cell i flera celler. Cellerna behöver inte 
ligga intill den kopierade cellen eller varandra. När du har kopierat en cell markerar 
du målcellerna och väljer Redigera > Klistra in. Cellens innehåll kopieras till alla 
målcellerna, i samma eller en annan tabell, och eventuellt befintligt innehåll byts ut.

Om du vill infoga kopierade celler utan att skriva över målcellerna väljer du Infoga >  m

Kopierade kolumner eller Infoga > Kopierade rader när du har markerat målcellerna.

Kopierade kolumner:�  Lägger till nya kolumner för de kopierade cellerna.

Kopierade rader:�  Lägger till nya rader för de kopierade cellerna.

När du klistrar in en cells innehåll i en annan cell klistras även eventuella kommentarer 
kopplade till det inklistrade innehållet in. 

Om du raderar innehållet i en cell tas eventuella kommentarer kopplade till cellen bort.

Läs ”Flytta rader och kolumner” på sidan 63” om du vill veta hur du kopierar och flyttar 
rader och kolumner med hjälp av referensflikarna.
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Läs ”Kopiera och flytta formler och formlernas beräknade värden” på sidan 136” om du 
vill veta hur du duplicerar eller flyttar en cell som innehåller en formel.

Lägga till kommentarer till tabellceller
Använd kommentarer när du vill registrera information om tabellceller. 

Så här arbetar du med kommentarer:�
Du lägger till en kommentar för en cell genom att markera cellen och klicka  m

på Kommentar i verktygsfältet eller välja Infoga > Kommentar. Skriv text i 
kommentarrutan.

Du flyttar en kommentar genom att dra den. m

Du gömmer alla kommentarer genom att välja Innehåll > Göm kommentarer. En gul  m

markör visas i de tabellceller som har en kommentar.

Du gömmer en kommentar genom att klicka på minimera-knappen (-) överst till 
vänster i kommentarsrutan eller genom att klicka på kommentarsmarkeringen. Du kan 
tillfälligt visa en gömd kommentar genom att placera pekaren övanpå markeringen.

Du visar alla kommentarer genom att välja Innehåll > Visa kommentarer. m

Du visar en gömd kommentar genom att klicka på markören för kommentaren.

Du raderar en enskild kommentar genom att klicka på X uppe till höger i  m

kommentarrutan.

Du tar med kommentarer vid utskrift genom att visa de kommentarer du vill skriva ut  m

och sedan välj Arkiv > Skriv ut.

Formatera tabellcellsvärden för visning
Du kan använda ett format på en cell så att värdet i cellen visas på ett visst sätt. Du kan 
t.ex. använda formatet för valutavärden för celler så att en valutasymbol (t.ex. €, ¥ eller 
$) visas efter talen i cellerna. 

När du använder ett cellformat ställer du bara in hur värden i cellen visas. När värdet 
används i formler används det faktiska värdet, inte det formaterade värdet. Enda 
undantaget är när för många siffror följer efter ett decimaltecken då talet avrundas.

Så här arbetar du med cellformat:�
Du använder ett cellformat genom att markera en eller flera celler och sedan välja  m

format via formatfältet eller popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.

Om du vill lägga till ett värde i en tom cell som har ett format markerar du cellen och  m

skriver ett värde. Formatet används när du lämnar cellen.



Om du raderar ett värde från en cell med ett format raderas inte cellens format. Om du  m

vill radera formatet väljer du det automatiska formatet. Om du vill radera värdet och 
formatet väljer du Redigera > Rensa allt.

När du har definierat ett cellformat kan du koppla det till flera celler genom att  m

använda automatisk fyllning. Läs ”Fylla tabellceller automatiskt” på sidan 84” för mer 
information.

Om du vill visa det oformaterade innehållet i en cell som har formaterats, markerar du  m

cellen och tittar på det faktiska värdet i formelfältet.

Använd cellformatet När du vill Läs mer här

automatiskt Formatera cellen automatiskt 
baserat på tecknen i innehållet

”Använda det automatiska 
formatet i tabellceller” på 
sidan 95

tal Formatera visningen 
av decimaltecken, 
tusentalsavgränsare och 
negativa värden

”Använda det numeriska 
formatet i tabellceller” på 
sidan 96

valuta Formatera visningen av 
valutavärden

”Använda valutaformatet i 
tabellceller” på sidan 97

procent Visa numeriska värden följt av 
symbolen %

”Använda procentformatet i 
tabellceller” på sidan 98

datum och tid Formatera visningen av värden 
för datum och tid

”Använda formatet för datum 
och tid i tabellceller” på sidan 99

tidslängd Formatera visningen av värden 
för vecka, dag, timme, minut, 
sekund och mikrosekund

”Använda längdformatet i 
tabellceller” på sidan 100

bråkdel Formatera visningen av delar av 
värden som är mindre än 1

”Använda bråkdelsformatet i 
tabellceller” på sidan 101

numeriskt system Formatera visningen av siffror 
med ett visst numeriskt system 
(t.ex. decimaltal eller binärt)

”Använda formatet 
för numeriskt system i 
tabellceller” på sidan 101

avancerat Formatera visningen av siffror 
med en exponent med basen 10

”Använda det avancerade 
formatet i tabellceller” på 
sidan 102

text Visa cellinnehållet exakt som du 
skriver det

”Använda textformatet i 
tabellceller” på sidan 103

cellreglage (kryssrutor, 
skjutreglage, stegreglage  
eller popupmeny)

Ange de specifika värden en cell 
kan innehålla

”Använda kryssrutor, 
skjutreglage, stegreglage och 
popupmenyer i tabellceller” på 
sidan 103

anpassa Definiera ett eget cellformat ”Använda egna format 
för visning av värden i 
tabellceller” på sidan 105
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Använda det automatiska formatet i tabellceller
När du lägger till en ny cell visas innehållet i cellen med det automatiska formatet.

Det här innehållet i en cell med det 
automatiska formatet

Formateras så här för visning

Ett tal Decimaltecken och punkter visas som de anges. 
1.000.000,008 visas t.ex. som 1.000.000,008.

Ett valutavärde Det visade värdet visar 0 decimaler om det är ett 
heltal (50 $), annars visar det två decimaler. Om 
det finns fler än två decimaler avrundas värdet.
1.000,0075 $ visas som 1.000,01 $.

Ett datumvärde Värdet formateras med det datumformat 
som angetts i Systeminställningar (sök efter 
”datumformat” i Systeminställningar) och 
behandlas som ett datumvärde i formler. Du 
visar datumformaten i Numbers genom att 
öppna cellgranskaren och välja Datum och 
tid från popupmenyn Cellformat. Välj sedan 
popupmenyn Datum. 
Ett årtalsvärde på två siffror som är större än 50 
visas med prefixet 19, annars används prefixet 20. 
1/1 visas t.ex. som 1 jan 2008 och 5 jan visas som 
5 jan 2008.

Ett booleskt värde Värdena ”sant” och ”falskt” konverteras till ”TRUE” 
och ”FALSE". Cellerna kan användas för booleska 
beräkningar i formler. 

Ett procentvärde Ett tal följt av tecknet % visas som det skrivs, och 
i formler behandlas värdet som ett procentvärde. 
Du behöver inte skriva något mellanslag före 
procenttecknet.
Du kan t.ex. skriva både 5% och 5 %.

Ett värde i avancerat format Värdet visas avrundat till två decimaler.
1,777E3 visas t.ex. som 1,78+E3.

Ett längdvärde Ett tal som föregås av ett längdsuffix (v eller 
veckor, d eller dagar, h eller timmar, m eller 
minuter, s eller sekunder, ms eller millisekunder) 
behandlas som ett längdvärde i formler. Suffixet 
visas i den förkortade formen.
2 veckor visas t.ex. som 2v.

Ett bråkdelsvärde Värdet formateras som ett datum om det 
stämmer med något av de format som finns 
tillgängligt för datumvärden. Annars används 
noggrannheten "Upp till tre siffror” för visning. 
1/1 visas t.ex. som 1 jan 2008.



Om ett annat format har använts på en cell kan du ändra formatet till automatiskt 
genom att markera cellen och välja Automatiskt från popupmenyn Cellformat i 
formatfältet.

Du kan också använda cellgranskaren.

Så här använder du automatisk formatering med cellgranskaren:�
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Automatisk från popupmenyn Cellformat.

Använda det numeriska formatet i tabellceller
Använd det numeriska formatet till att formatera visningen av decimaltecken, 
tusentalsavgränsare och negativa värden.

Om du vill definiera ett numeriskt format som visar två decimaler, en 
tusentalsavgränsare och negativa tal med ett minustecken markerar du en eller 
flera celler och klickar sedan på knappen Numeriskt format i formatfältet. Använd 
knapparna Öka antalet decimaler och Minska antalet decimaler till att ändra antalet 
decimaler.

Sifferformateringsknapp

Använd cellgranskaren till att styra det numeriska formatet ytterligare.

Så här definierar du ett numeriskt format med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Numeriska format från popupmenyn Cellformat.

 4 Du anger hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler. 

Om ett värde innehåller fler decimaler än du angett avrundas decimalvärdet, det 
beskärs inte. Om t.ex. en cell formaterats för två decimaler visas värdet 3,456 som 3,46 
och inte som 3,45.
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 5 Du anger hur negativa värden visas genom att välja ett alternativ från popupmenyn 
bredvid fältet Decimaler.

 6 Du anger om en tusentalsavgränsare ska användas eller inte genom att markera eller 
avmarkera Avgränsare för tusental.

Använda valutaformatet i tabellceller
Använd valutaformatet till att formatera visningen av valutavärden.

Om du vill definiera ett valutaformat som visar två decimaler, en tusentalsavgränsare 
och negativa tal med ett minustecken markerar du en eller flera celler och klickar 
sedan på knappen Valutaformat i formatfältet. Använd knapparna Öka antalet 
decimaler och Minska antalet decimaler till att ändra antalet decimaler.

Knapp som ökar 
antalet decimaler

Knapp som minskar 
antalet decimaler

Valutaformats-
knapp

Använd cellgranskaren till att styra valutaformatet ytterligare.

Så här definierar du ett valutaformat med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Valuta från popupmenyn Cellformat.

 4 Du anger en valutasymbol genom att välja ett alternativ från popupmenyn Symbol.

Du kan visa samtliga alternativ i popupmenyn Symbol genom att välja Numbers > 
Inställningar och sedan markera ”Visa komplett lista med valutor i cellgranskaren” på 
panelen Allmänt. 

 5 Du anger hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler. Om ett värde 
innehåller fler decimaler än du angett avrundas decimalvärdet, det beskärs inte. Om 
t.ex. en cell formaterats för två decimaler visas värdet 3,456 som 3,46 och inte som 
3,45.

 6 Du anger hur negativa värden visas genom att välja ett alternativ från popupmenyn 
bredvid fältet Decimaler.

 7 Du anger om en tusentalsavgränsare ska användas eller inte genom att markera eller 
avmarkera Avgränsare för tusental.

 8 Du visar valutasymbolen vid cellkanten genom att välja Bokföringsstil.



Använda procentformatet i tabellceller
Använd procentformatet till att visa numeriska värden följt av procentsymbolen (%). 

Om värdet används i en formel används decimalvärdet. Ett värde som visas som 3,00 
% används t.ex. med formatet 0,03 i en formel.

Om du skriver 3 % i en cell formaterad med det automatiska formatet och sedan 
använder procentformatet på cellen visas värdet som 3 %. Om du däremot 
skriver 3 i en cell formaterad med det automatiska formatet och sedan använder 
procentformatet på cellen visas värdet som 300 %.

Om du vill definiera ett procentformat som visar två decimaler, en tusentalsavgränsare 
och negativa tal med ett minustecken markerar du en eller flera celler och klickar 
sedan på knappen Procentformat i formatfältet. Använd knapparna Öka antalet 
decimaler och Minska antalet decimaler till att ändra antalet decimaler.

Knapp som ökar 
antalet decimaler

Knapp som minskar 
antalet decimaler

Procentformats-
knapp

Använd cellgranskaren till att styra procentformatet ytterligare.

Så här definierar du ett procentformat med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Procent från popupmenyn Cellformat.

 4 Du anger hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler. 

Om ett värde innehåller fler decimaler än du angett avrundas decimalvärdet, det 
beskärs inte. Om t.ex. en cell formaterats för två decimaler visas värdet 3,456 som 3,46 
och inte som 3,45.

 5 Du anger hur negativa värden visas genom att välja ett alternativ från popupmenyn 
bredvid fältet Decimaler.

 6 Du anger om en tusentalsavgränsare ska användas eller inte genom att markera eller 
avmarkera Avgränsare för tusental.

Om en cell du formaterar redan innehåller ett värde antas värdet vara ett decimalvärde 
och det konverteras till procent. 3 blir t.ex. 300%.
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Använda formatet för datum och tid i tabellceller
Använd formatet för datum och tid till att visa datum- och/eller tidsvärden.

Du definierar ett format för datum och tid genom att markera en eller flera celler 
och klicka på knappen Cellformat i formatfältet. Välj sedan Datum och tid från 
popupmenyn och välj ett alternativ från undermenyn.

Cellformatsknapp

Välj Mer om du vill använda 
mallens förvalda format 
för datum/tid och öppna 
cellgranskaren. 

Använd cellgranskaren till att styra formatet för datum och tid ytterligare.

Så här definierar du ett format för datum och tid med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Datum och tid från popupmenyn Cellformat.

 4 Du anger hur du vill att datum ska formateras genom att välja ett format från 
popupmenyn Datum.

 5 Du anger hur du vill att ett tidsvärde ska formateras genom att välja ett format från 
popupmenyn Tid.



Använda längdformatet i tabellceller
Använd längdformatet för värden som beskriver tidssteg, som veckor, dagar, timmar, 
minuter, sekunder och millisekunder.

Du definierar ett längdformat genom att markera en eller flera celler, välja Längd från 
popupmenyn Cellformat i formatfältet och sedan ange formatet med cellgranskaren.

Så här definierar du ett längdformat för markerade celler med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Om cellgranskaren inte redan är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och 
sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Längd från popupmenyn Cellformat.

 4 Använd reglaget Enheter till att välja de enheter du vill visa för ett längdvärde. 

Som förval visas timmar, minuter och sekunder (h, m och s). 

Du väljer en viss enhet genom att dra vänster eller höger sida av reglaget mot mitten 
tills det inte kan bli kortare. Klicka sedan i mitten av reglaget och dra det över enheten 
du vill använda.

Om du vill välja fler än en enhet ändrar du storlek på reglaget och drar tills det 
befinner sig över de enheter du vill använda.

 5 Välj ett visningsformat från popupmenyn Format.
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Använda bråkdelsformatet i tabellceller
Använd bråkformat till att styra visningen av delar av värden som är mindre än 1. 27,5 
visas t.ex. som 27 1/2 när formatet är Halvor och 27 4/8 när formatet är Åttondelar.

Du definierar ett bråkdelsformat genom att markera en eller flera celler, välja 
Bråkdelar från popupmenyn Cellformat i formatfältet och sedan välja ett format från 
undermenyn.

Cellformatsknapp

Du kan också använda cellgranskaren.

Så här definierar du ett bråkdelsformat för markerade celler med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Bråk från popupmenyn Cellformat.

 4 Välj ett visningsformat från popupmenyn Noggrannhet.

Använda formatet för numeriskt system i tabellceller
Använd formatet för numeriskt system till att visa tal med olika numeriska system från 
bas 2 till bas 36. När du använder basformatet 2, 8 eller 16 kan du visa negativa värden 
genom att placera ett minustecken före dem eller med tvåpotens. För alla andra baser 
visas negativa värden med ett minustecken.

I det här numeriska 
systemet

Visas 100 så här -100 visas så här om 
minustecken används

-100 visas så här om 
tvåpotens används

Bas 2 1100100 –1100100 10011100

Bas 8 144 –144 634

Bas 10 100 –100 –100

Bas 16 64 –64 9C



Du definierar ett format för numeriskt system genom att markera en eller flera celler, 
välja Numeriskt system från popupmenyn Cellformat i formatfältet och sedan ange 
formatet med cellgranskaren.

Så här definierar du ett format för numeriskt system för markerade celler med 
cellgranskaren:�

 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Om cellgranskaren inte redan är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och 
sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Numeriskt system från popupmenyn Cellformat.

 4 Använd fältet Bas till att ange basvärdet för det numeriska system du vill använda.

 5 Du anger det totala antalet siffror som visas genom att använda fältet Platser.

 6 Om du valde bas 2, 8 eller 16 väljer du ett alternativ för visning av negativa värden. 

Minustecken:�  Visar negativa värden med ett minustecken före.

Tvåpotens:�  Visar negativa värden med tvåpotens.

Negativa värden i alla andra numeriska system visas alltid med ett minustecken före.

Använda det avancerade formatet i tabellceller
Använd det avancerade formatet till att visa siffror med en exponent med basen 10. 
Exponenten visas efter bokstaven ”E". I det avancerade formatet visas t.ex. värdet 5,00 
som 5,00E+00. Och värdet 12345 visas som 1,23E+04. 

Du definierar ett avancerat format som visar två decimaler genom att markera en eller 
flera celler, klicka på knappen Cellformat i formatfältet och sedan välja Vetenskapligt 
från popupmenyn.
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Använd cellgranskaren till att styra antalet decimaler ytterligare.

Så här definierar du ett avancerat format för en eller flera celler med cellgranskaren:
 1 Markera cellen eller cellerna.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

 3 Välj Avancerat från popupmenyn Cellformat.

 4 Du anger hur många decimaler som visas i fältet Decimaler.

Använda textformatet i tabellceller
Använd textformatet om du vill att allt innehåll i en cell ska tolkas som text, även när 
det är ett numeriskt värde. När du använder ett textformat på en cell visas cellens 
värde exakt som du skriver det.

Så här definierar du ett textformat för en eller flera markerade celler:
Klicka på knappen Cellformat i formatfältet och välj sedan Text. m

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för cellgranskaren och välj Text  m

från popupmenyn Cellformat.

Använda kryssrutor, skjutreglage, stegreglage och popupmenyer i 
tabellceller
Du kan lägga till en kryssruta, ett skjutreglage, en stegare eller en popupmeny i en cell: 

Kryssruta:�  Användbart för celler vars värden anger ett av två alternativ, t.ex på eller av, 
eller ja eller neJ.

Skjutreglage:  Användbart om du snabbt vill göra stora ändringar för tal så att du kan 
se vilken effekt ändringarna får på andra celler i tabellen eller i ett diagram.

Stegreglage:�  Använd till att öka eller minska värden i specifika steg.

Popupmeny:�  Använd till att fördefiniera de värden en cell kan innehålla.

När en cell är formaterad för en kryssruta eller popupmeny kan du bara lägga till eller 
ändra cellens innehåll genom att använda reglaget. För celler med ett skjutreglage 
eller en stegare är det möjligt att ange värden direkt i cellen eller använda reglaget.

Så här lägger du till reglage i celler:�
Du lägger till en kryssruta genom att markera cellen eller cellerna. m



Klicka på knappen Kryssruta i formatfältet. Avmarkerade kryssrutor läggs till i de 
markerade cellerna.

Bockmarkeringsknapp

Du kan också klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för 
cellgranskaren. Välj Kryssruta från popupmenyn Cellformat och välj sedan initial status 
(Kryssad eller Ej kryssad).

Du lägger till ett skjutreglage genom att klicka på knappen Cellformat i formatfältet  m

och sedan välja Reglage från popupmenyn. Ett skjutreglage med förvalda inställningar, 
synliga i cellgranskaren, visas.

Du kan också öppna cellgranskaren och välja Reglage från popupmenyn Cellformat.

I cellgranskaren kan du ändra de förvalda inställningarna om du vill:

Minimum och Maximum:�  Anger lägsta och högsta cellvärdet.

Ökning:�  Anger det värde med vilket cellvärdet ökar eller minskar när du flyttar 
reglaget ett steg (eller trycker på piltangenterna).

Placering:�  Välj om skjutreglaget ska placeras till höger om cellen eller längst ner i 
cellen.

Visa som:�  Använder ett numeriskt format, valutaformat, procentformat, bråkformat, 
avancerat format eller numeriskt systemformat på cellvärden.

Decimaler:�  Anger hur många decimaler som visas.

Du lägger till en popupmeny genom att klicka på Cellformat i formatfältet och sedan  m

välja Popupmeny. Då skapas en popupmeny med förvalda inställningar.

Du kan också öppna cellgranskaren och välja Popupmeny från popupmenyn 
Cellformat.

Redigera platshållarposterna i listan i cellgranskaren genom att markera dem och 
skriva nya värden.

Du lägger till ett objekt i listan genom att klicka på lägg till-knappen (+) och skriva 
objektet. Om du anger ett tal behandlas det som ett tal, inte som text.

Du tar bort ett objekt genom att markera det och klicka på radera-knappen (-).
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Du lägger till en stegare genom att klicka på Cellformat i formatfältet och sedan välja  m

Stegare från popupmenyn. Då skapas en stegare med förvalda inställningar.

Du kan också öppna cellgranskaren och välja Reglage från popupmenyn Cellformat.

I cellgranskaren kan du ändra de förvalda inställningarna om du vill:

Minimum och Maximum:�  Anger lägsta och högsta cellvärdet.

Ökning:�  Anger det värde med vilket cellvärdet ökar eller minskar när du klickar på 
stegreglaget en gång (eller trycker på en piltangent).

Visa som:�  Använder ett numeriskt format, valutaformat, procentformat, bråkformat, 
avancerat format eller numeriskt systemformat på cellvärden.

Decimaler:�  Anger hur många decimaler som visas.

Använda egna format för visning av värden i tabellceller
Du kan skapa egna cellformat för visning av numeriska värden, textvärden och datum- 
och tidsvärden. Cellformat du skapar kallas anpassade format och visas i popupmenyn 
Cellformat i formatfältet.

Anpassade format visas även i popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.

Om du vill läsa om Gå till

Definiera ett anpassat numeriskt format som 
använder valutaformat, decimalformat och andra 
visningsformat för ett numeriskt värde i en 
tabellcell 

”Skapa ett anpassat numeriskt format” på 
sidan 106
”Definiera heltalselementet för ett anpassat 
numeriskt format” på sidan 108
”Definiera decimalelementet för ett anpassat 
numeriskt format” på sidan 109
”Definiera skalningselementet för ett anpassat 
numeriskt format” på sidan 110

Definiera ett anpassat numeriskt format som 
varierar beroende på värdet i tabellcellen

”Koppla villkor till ett anpassat numeriskt 
format” på sidan 112

Definiera ett anpassat format för datum/tid, som 
anger dag, månad, år, timme, minut och andra 
delar av ett värde för datum/tid i en tabellcell 

”Skapa ett anpassat format för datum/tid” på 
sidan 114

Definiera text som du vill ska visas bredvid ett 
värde som anges i en tabellcell

”Skapa ett anpassat textformat” på sidan 115

Hantera de anpassade format du skapar ”Ändra ett anpassat cellformat” på sidan 116
”Ändra ordning på, byt namn på och radera 
anpassade cellformat” på sidan 117



Skapa ett anpassat numeriskt format
Så här definierar du ett eget visningsformat för numeriska värden i tabellceller:

 1 Markera en eller flera celler.

 2 Gör något av följande:

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i formatfältet.  Â

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.  Â

Välj Format > Skapa anpassat cellformat. Â

Formatfält

Dra elementen till 
formatfältet.

 3 Välj Nummer och text från popupmenyn Typ.

 4 Definiera det numeriska formatet genom att dra de (blå) elementen från elementrutan 
för nummer och text till formatfältet ovanför rutan. 

Klicka på en visningstriangel 
för att välja ett 
formateringsalternativ.

Heltal:�  Lägg till det här elementet om du vill formatera siffrorna till vänster om ett 
decimalkomma. Läs ”Definiera heltalselementet för ett anpassat numeriskt format” på 
sidan 108” för mer information.
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Valuta:�  Lägg till det här elementet om du vill visa en valutasymbol. Välj vilken symbol 
du vill använda genom att klicka på den visningstriangel som syns på elementet 
när den är i formatfältet och sedan välja en symbol. Du kan visa samtliga alternativ 
i popupmenyn genom att markera ”Visa en fullständig valutalista i cellgranskaren” i 
Numbers-inställningarna.

Decimaler:�  Lägg till det här elementet om du vill formatera hur decimaler visas. Läs 
”Definiera decimalelementet för ett anpassat numeriskt format” på sidan 109” för mer 
information.

Utrymmen:�  Använd det här elementet till att ange längden på utrymmet 
mellan element. Klicka på visningstriangeln som syns på elementet när det är i 
formateringsfältet och välj ett alternativ. Normal lägger till ett utrymme stort som ett 
vanligt mellanslag, Bred ger ett bredare utrymme och Smal ger ett smalare utrymme. 
Du kan lägga till fler än ett utrymmeselement till formatfältet med de här alternativen, 
men bara ett av utrymmeselementen kan vara flexibelt. Alternativet vänsterjusterar de 
element som föregår det och högerjusterar element som kommer efter det.

Skala:�  Använd det här elementet om du vill ange storleken på ett visat tal. Du 
kan t.ex. visa värden över 100 som antal hundra (1000 visas som 10). Läs ”Definiera 
skalningselementet för ett anpassat numeriskt format” på sidan 110” för mer 
information.

 5 Om du vill visa fördefinierad text före eller efter ett element placerar du en 
insättningspunkt i formatfältet och skriver texten. Du placerar insättningspunkten 
genom att klicka på ett element och använda vänster- och högerpiltangenterna. 

 6 Om du vill radera ett element i fältet markerar du det och trycker sedan på 
backstegstangenten. 

Om du vill flytta elementet i fältet drar du det.

 7 Ange ett namn för det numeriska formatet i namnfältet.

Namnen på anpassade format visas i popupmenyn Cellformat i formatfältet och i 
popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.

 8 Spara det numeriska formatet och använd det på de markerade cellerna genom att 
klicka på OK.

Här är ett exempel på ett numeriskt format (amerikanskt):

Balans:-$ #,### .## 
Mellanslaget är ett utrymmeselement inställt på att visa ett normalt avstånd mellan  Â
valutasymbolen och talet.

Dollartecknet är ett valutaelement.  Â

#,### är ett heltalselement som visar tal större än 999 med en tusentalsavgränsare. Â

.## är ett decimalelement. Â



När du skriver det här värdet i en cell med 
formatet ovan

Visas värdet så här

10000000 Balans: $ 10,000.000

0.95 Balans: $ 0.95

.666 Balans: $ 0.67

Definiera heltalselementet för ett anpassat numeriskt format
Med heltalselementet kan du anpassa hur heltal visas i en tabellcell.

När du har lagt till ett heltalselement till ett anpassat numeriskt format kan du markera 
det, klicka på formatets visningstriangel och använda alternativen i popupmenyn till 
att anpassa elementets visningsattribut. 

Läs ”Skapa ett anpassat numeriskt format” på sidan 106” om du vill veta hur du lägger 
till ett heltalselement.

Så här använder du popupmenyn för heltalselementet:�
Du visar eller gömmer tusentalsavdelaren genom att välja Visa avgränsare eller Göm  m

avgränsare.

Du visar nollor eller mellanslag framför heltalet när det har färre än ett visst antal siffror  m

genom att markera ”Visa nollor för siffror som inte används” eller ”Använd mellanslag 
för oanvända siffror". Öka eller minska sedan antalet nollor eller mellanslag som visas 
före formatfältet. Det gör du genom att välja Lägg till siffra, Ta bort siffra eller ”Antal 
siffror” från popupmenyn eller genom att använda uppåt- eller nedåtpiltangenten till 
att ange antalet siffror.
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När du väljer Det här värdet Visas så här

Visa avgränsare 10000000 10.000.000

Göm avgränsare 10000000 10000000

”Visa nollor för siffror som inte 
används” och ställer in ”Antal 
siffror” till 6

100 000100

Definiera decimalelementet för ett anpassat numeriskt format
Med decimalelementet kan du anpassa hur decimalsiffror visas i en tabellcell. 
Decimalsiffror är de siffror som följer till höger om ett decimalkomma.

När du har lagt till ett decimalelement till ett anpassat numeriskt format kan 
du markera det, klicka på formatets visningstriangel och använda alternativen i 
popupmenyn till att anpassa elementets visningsattribut. 

Läs ”Skapa ett anpassat numeriskt format” på sidan 106” om du vill veta hur du lägger 
till ett decimalelement.

Så här använder du popupmenyn för decimalelementet:�
Om du vill visa decimalsiffror som tal väljer du Decimaler.  m

Om du vill visa oanvända decimalsiffror när antalet är färre än ett visst antal siffror 
väljer du Visa avslutande nollor eller ”Använd mellanslag för avslutande nollor". Öka 
eller minska sedan antalet nollor eller mellanslag som visas före formatfältet. Det gör 
du genom att välja Lägg till siffra, Ta bort siffra eller ”Antal siffror” från popupmenyn 
eller genom att använda uppåt- eller nedåtpiltangenten till att ange antalet siffror.

Om fler decimalsiffror än det antal du ställer in anges i tabellen rundas de av till det 
antal siffror du ställt in.

Om du vill visa decimalsiffror som bråkdelar väljer du Bråkdelar. m

Om du vill ange en bråkdelsenhet (t.ex. fjärdedelar) klickar du på elementets 
visningstriangel igen och väljer ett alternativ från popupmenyn.



Om du inte vill att decimaler som anges i en tabellcell ska visas låter du bli att lägga till  m

elementet Decimaler i formatfältet.

Visade värden avrundas till närmsta heltal när decimalvärden anges i en cell.

När du väljer Det här värdet Visas så här

Decimaler och Visa avslutande 
nollor och ange ”Antal siffror” 
till 6

100,975 100,975000

Bråkdelar och markerar 
alternativet ”Upp till två siffror 
(23/24)”

100,975 100 39/40
Ett mellanslag visas mellan 
heltalet och bråkdelen när du 
lägger till ett utrymmeselement 
mellan heltals- och 
decimalelement i formatfältet.

Bråkdelar och väljer alternativet 
Fjärdedelar

100,16 100 1/4

Definiera skalningselementet för ett anpassat numeriskt format
Med elementet Skala kan du visa ett värde i en tabellcell som procent, i avancerat 
format eller enligt något annat värdeformat.

Så här använder du skalningselementet:�
 1 Lägg till elementet. Läs ”Skapa ett anpassat numeriskt format” på sidan 106” om du vill 

veta hur du lägger till ett element.

 2 Markera elementet i formatfältet, klicka på dess visningstriangel och välj ett alternativ.

När du använder ett format som innehåller ett skalningselement på en cell som redan 
innehåller ett värde behålls det ursprungliga värdet (det bara visas annorlunda). När du 
använder samma format på en tom cell och sedan lägger till ett värde i cellen anpassas 
det faktiska värdet med den skala du har angett. Följande tabell visar på sådana fall.

 110  Kapitel 4    Arbeta med tabellceller



 Kapitel 4    Arbeta med tabellceller 111

För det här 
skalningsalternativet 

När du skriver 12000 i 
en tabellcell

Det faktiska värdet är Det visade värdet är

Procent Och senare lägger till 
alternativet

1200000 % 1200000

 När du har lagt till 
alternativet

1200000 % 12000

Procent (%) Och senare lägger till 
alternativet

1200000 % 1200000 %

 När du har lagt till 
alternativet

12000 % 12000 %

Hundratals Och senare lägger till 
alternativet

12000 120

 När du har lagt till 
alternativet

12000 120

Hundratals (C) Och senare lägger till 
alternativet

12000 120C

 När du har lagt till 
alternativet

12000 120C

Tusentals Och senare lägger till 
alternativet

12000 12

 När du har lagt till 
alternativet

12000 12

Tusentals (K) Och senare lägger till 
alternativet

12000 12K

 När du har lagt till 
alternativet

12000 12K

Miljontals Och senare lägger till 
alternativet

12000 0

 När du har lagt till 
alternativet

12000 0

Miljontals (M) Och senare lägger till 
alternativet

12000 0M

 När du har lagt till 
alternativet

12000 0M

Miljarder Och senare lägger till 
alternativet

12000 0

 När du har lagt till 
alternativet

12000 0



För det här 
skalningsalternativet 

När du skriver 12000 i 
en tabellcell

Det faktiska värdet är Det visade värdet är

Miljarder (B) Och senare lägger till 
alternativet

12000 0B

 När du har lagt till 
alternativet

12000 0B

Biljontals Och senare lägger till 
alternativet

12000 0

 När du har lagt till 
alternativet

12000 0

Biljoner (T) Och senare lägger till 
alternativet

12000 0T

 När du har lagt till 
alternativet

12000 0T

Vetenskaplig Och senare lägger till 
alternativet

12000 1E+0,4

 När du har lagt till 
alternativet

12000 1E+0,4

Koppla villkor till ett anpassat numeriskt format
Du kan variera hur en tabellcell visas beroende på vad som anges i cellen genom att 
koppla villkor till ett anpassat numeriskt format.

Här är ett numeriskt format som har fyra villkor. Det översta villkoret tillämpas om det 
värde som anges inte uppfyller något av de andra villkoren.
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När du skriver det här värdet i en cell med 
formatet ovan

Visas värdet så här

15000 Att betala: kr 0015,00 K

0 Slutbetalt

–500 Kredit: kr (0 000,50 K)

Kontot avslutat Anm: Kontot avslutat

Så här skapar du ett anpassat numeriskt format som har villkor:�
 1 Markera en eller flera celler.

 2 Gör något av följande:

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i formatfältet.  Â

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.  Â

Välj Format > Skapa anpassat cellformat. Â

 3 Välj Nummer och text från popupmenyn Typ.

 4 Lägg till ett villkor genom att klicka på lägg till-knappen (+) till höger i formatfältet.

 5 Välj ett villkor från popupmenyn ovanför det nya formatfältet.

 6 Definiera det numeriska format du vill använda när ett värde uppfyller villkoret genom 
att lägga till element i formatfältet. 

Läs ”Skapa ett anpassat numeriskt format” på sidan 106” om du vill veta hur du 
använder formatfältet.

 7 Upprepa steg 4 till 6 tills du definierat alla villkor.



Obs!  Du tar bort ett villkor genom att klicka på radera-knappen (-) till höger om 
formatfältet för villkoret.

 8 I det översta formatfältet definierar du det visningsformat du vill använda om ett värde 
inte uppfyller något av villkoren.

Du kan använda elementet Inskriven text till att visa fördefinierad text om ett 
textvärde anges istället för ett numeriskt värde. Läs ”Skapa ett anpassat textformat” på 
sidan 115” för mer information.

 9 I namnfältet anger du ett namn för det numeriska formatet och klickar sedan på OK. 
Då sparas formatet och det används på de markerade cellerna.

Namnen på anpassade format visas i popupmenyn Cellformat i formatfältet och i 
popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.

Skapa ett anpassat format för datum/tid
Så här definierar du ett eget visningsformat för datum- och tidvärden i tabellceller:

 1 Markera en eller flera celler.

 2 Gör något av följande:

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i formatfältet.  Â

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.  Â

Välj Format > Skapa anpassat cellformat. Â

 3 Välj Datum och tid från popupmenyn Typ.

 4 Definiera formatet för datum/tid genom att dra de (blå) elementen från elementrutan 
för datum och tid till formatfältet ovanför rutan. 
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 5 När ett element finns i formatfältet klickar du på elementets visningstriangel och väljer 
ett formateringsalternativ från popupmenyn.

 6 Om du vill visa fördefinierad text före eller efter ett element placerar du 
insättningspunkten i formatfältet och skriver texten. Du placerar insättningspunkten 
genom att klicka på ett element och använda vänster- och högerpiltangenterna. 

 7 Om du vill visa ett mellanrum mellan elementen placerar du insättningspunkten och 
trycker på mellanslagstangenten en eller flera gånger. 

 8 Om du vill radera ett element i fältet markerar du det och trycker sedan på 
backstegstangenten. 

Om du vill flytta ett element i fältet drar du det.

 9 Ange ett namn för formatet för datum och tid i namnfältet.

Namnen på anpassade format visas i popupmenyn Cellformat i formatfältet och i 
popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.

 10 Spara formatet för datum och tid och använd det på de markerade cellerna genom att 
klicka på OK.

När du anger ett värde för datum eller tid i en formaterad cell används formatet om 
värdet som anges innehåller ett bindestreck (-) eller ett snedstreck (/).

När du skriver det här värdet i en cell med 
formatet ovan

Visas värdet så här

99-04-16 16 april 1999 infaller dag 106 under året

23/2 23 februari 2008 infaller dag 54 under året

15 dec 2010 15 dec 2010

Skapa ett anpassat textformat
Du kan definiera text som visas före eller efter ett värde som anges i en tabellcell när 
inget annat format har använts på cellen.

Så här definierar du text som ska visas i tabellceller:
 1 Markera en eller flera celler. 

 2 Gör något av följande:

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i formatfältet.  Â

Välj Anpassa från popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.  Â



Välj Format > Skapa anpassat cellformat. Â

 3 Välj Nummer och text från popupmenyn Typ.

 4 Dra det (blå) elementet Inskriven text från elementrutan för datum och tid till det 
tomma formatfältet ovanför rutan. (Radera eventuella befintliga element från fältet 
innan du drar in elementet Inskriven text.) 

 5 Placera insättningspunkten före eller efter elementet och skriv texten, inklusive 
eventuella mellanslag. Du placerar insättningspunkten genom att klicka på elementet 
och använda vänster- och högerpiltangenterna.

När du skriver ”Måste uppdatera adressen” i fältet med det här formatet visas värdet så 
här: Meddela kund: Måste uppdatera adressen.

 6 Ange ett namn för textformatet i namnfältet.

Namnen på anpassade format visas i popupmenyn Cellformat i formatfältet och i 
popupmenyn Cellformat i cellgranskaren.

 7 Spara textformatet och använd det på de markerade cellerna genom att klicka på OK.

Ändra ett anpassat cellformat
Så här ändrar du anpassade format och tillämpar ändringarna på tabellceller:�
Du ändrar ett element kopplat till ett anpassat format som har tillämpats på celler  m

genom att markera cellerna och klicka på Visa format i cellgranskaren. 

Om du vill radera ett element markerar du elementet i formatfältet och trycker sedan på 
backstegstangenten.

Om du vill lägga till ett element drar du ett element till formatfältet.

Om du vill flytta ett element drar du det till önskad plats i formatfältet.

Om du vill omdefiniera ett element klickar du på elementets visningstriangel och väljer 
sedan ett alternativ från popupmenyn. 

När du har gjort dina ändringar gör du något av följande:
Om du vill spara det ändrade formatet och använda det i markerade celler med  Â
samma namn klickar du på OK och sedan på Ersätt.

Om du vill spara det ändrade formatet som ett nytt format och använda det i  Â
markerade celler ändrar du formatnamnet klickar sedan på OK.

Om du vill använda det ändrade formatet i omarkerade tabellceller markerar du  Â
cellerna och väljer namnet på formatet från popupmenyn Cellformat i formatfältet 
eller från menyn Cellformat i cellgranskaren. 
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Om du vill byta namn på ett anpassat format använder du dialogrutan för hantering  m

av anpassade cellformat. Du visar dialogrutan genom att klicka på Hantera format 
på panelen för anpassade format eller genom att välja Format > Hantera anpassade 
cellformat. Sedan dubbelklickar du på namnet, skriver in dina ändringar och klickar på 
OK.

När du ändrar namnet på ett anpassat format förblir det gamla namnet associerat 
till celler där det använts och det gamla namnet tas bort från listan över anpassade 
format. Om du vill associera det nya formatet med de här cellerna markerar du cellerna 
och väljer det nya namnet på formatet från popupmenyn Cellformat i formatfältet eller 
från menyn Cellformat i cellgranskaren.

Ändra ordning på, byt namn på och radera anpassade cellformat
Du hanterar anpassade cellformat i dialogrutan för hantering av anpassade cellformat. 
I dialogrutan visas alla tillgängliga format i dokumentet.

Så här hanterar du anpassade cellformat:�
 1 Om dialogrutan för hantering av anpassade cellformat inte är öppen öppnar du den 

genom att klicka på Hantera format i dialogrutan för anpassade format eller välja 
Format > Hantera anpassade cellformat.

 2 Gör något av följande:

Byt namn på ett anpassat format genom att dubbelklicka på formatet och skriva in dina 
ändringar.

Sortera om anpassade format i popupmenyerna genom att markera ett format och 
sedan klicka på en av pilarna under listan för att flytta formatet uppåt eller nedåt i 
listan.

Radera ett anpassat format genom att markera ett format och sedan klicka på 
raderingsknappen (–) under listan. 

 3 Spara ändringarna och stäng dialogrutan genom att klicka på OK.
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I det här kapitlet kan du läsa om hur du använder tabellstilar 
till att snabbt och konsekvent ändra utseendet på tabeller.

Numbers-mallarna innehåller en mängd olika tabellstilar som du kan använda direkt. 
Du kan också ändra mallstilarna och skapa egna stilar.

Använda tabellstilar
Du kan använda olika visuella egenskaper till att skilja olika tabeller åt i ett Numbers-
kalkylblad. Du kan t.ex. formatera en tabell som innehåller indata och uppskattade 
värden med en blå bakgrund och matchande ramar, och formatera en annan tabell 
som innehåller beräknade resultat med en grå bakgrund och matchande ramar.

Det enklaste sättet att ändra utseendet på en tabell är att använda en tabellstil på den. 
Tabellstilar är också ett bra sätt att se till att tabellerna blir konsekvent formaterade. 
En tabellstil är en fördefinierad formatering du kan använda på en tabell med bara ett 
musklick. I en tabellstil är följande attribut fördefinierade:

Tabellbakgrunden (färg och bild) och dess opacitet Â

Strecket, färgen och opaciteten för den yttre ramen för vanliga celler, och för den  Â
yttre ramen för rubrikrader, rubrikkolumner och sidfotsrader

Bakgrunden (färg eller bild och opacitet) och textattributen för tabellceller, inklusive  Â
rubrikceller och sidfotsceller

Om du vill läsa om Gå till

Formatera en tabell med en tabellstil ”Använda tabellstilar” på sidan 119

Ändra en tabells stil ”Ändra attributen för en tabellstil” på sidan 119
”Kopiera och klistra in tabellstilar” på sidan 120

Ändra en tabells förvalda tabellstil ”Använda den förvalda tabellstilen” på sidan 120
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Om du vill läsa om Gå till

Spara formateringen du använder på en tabell 
som en ny tabellstil

”Skapa nya tabellstilar” på sidan 120

Ändra namn på en tabellstil ”Byta namn på en tabellstil” på sidan 121

Ta bort en tabellstil från ett kalkylblad ”Radera en tabellstil” på sidan 121

Använda tabellstilar
När du har använt en tabellstil på en tabell kan du ändra valfri formatering som 
definieras av tabellen. En sådan ändring kallas ett undantag. Om du senare tilldelar 
tabellen en annan stil kan du behålla eller ta bort de undantag du skapat.

Så här använder du en tabellstil:�
Om du vill ersätta en tabells befintliga stil och ta bort alla undantag klickar du på pilen  m

till höger om stilen du vill använda och väljer Rensa och använd stil.

Du kan också välja Format > Använd tabellstil igen.

Om du vill ersätta en tabells befintliga stil men behålla alla undantag markerar du  m

tabellen och klickar sedan på ett stilnamn på panelen Stilar till vänster i fönstret. Du 
kan också markera en tabell, klicka på pilen till höger om stilen du vill använda och 
sedan välja Använd stil.

Du kan också dra ett stilnamn från panelen Stilar till en tabell. Tabellen behöver inte 
vara markerad om du gör så.

Om du vill ersätta stilen för alla tabeller på ett blad men behålla alla undantag drar du  m

ett stilnamn från panelen Stilar till en bladsymbol på panelen Blad.

Ändra attributen för en tabellstil
Du kan ändra en tabells utseende genom att ändra tabellstilens attribut.

Så här ändrar du attributen för en tabellstil:�
Om du vill ändra bakgrundsfärgen för en tabell, rubrikceller eller vanliga celler  m

markerar du tabellen eller cellerna och klickar på fyllningskällan i formatfältet.

Du kan använda reglagen för cellbakgrund i tabellgranskaren om du vill göra större 
ändringar för markeringen. Läs ”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 234” om 
du vill få mer information om de här reglagen.

Om du vill ändra en bakgrunds opacitet använder du reglagen för opacitet i 
grafikgranskaren. Läs ”Justera opaciteten” på sidan 233” för mer information.

Om du vill ändra strecket och färgen för tabellcellsramar följer du anvisningarna i  m

”Formatera tabellcellsramar” på sidan 91”.

Om du vill formatera text i en eller flera celler markerar du cellerna. m



Om du vill ändra färgen, justeringen och teckenavståndet för text i en cell använder 
du formatfältet eller textgranskaren (klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på 
knappen för textgranskaren). 

Om du vill justera typsnittsattribut använder du fönstret Typsnitt (klicka på Typsnitt i 
verktygsfältet).

Om du vill använda de ändringar du gör för en tabellstil i hela kalkylbladet klickar 
du på pilen till höger om stilen och väljer ”Omdefiniera stil från tabell”. Alla tabeller 
i kalkylbladet som använder stilen uppdateras med de ändringar du gjort, men 
eventuella undantag bevaras.

Du kan också skapa en ny stil med de ändringar du gjort genom att klicka på pilen till 
höger om stilen och välja Skapa ny stil.

Kopiera och klistra in tabellstilar
Du kan ändra en tabells utseende genom att kopiera och klistra in tabell- och 
tabellcellsstilar.

Så här kopierar och klistrar du in tabellstilar:�
Du kopierar en cellstil genom att markera cellen och välja Format > Kopiera stil. m

Du använder en kopierad stil på andra celler genom att markera cellerna och välja  m

Format > Klistra in stil.

Du klistrar in en kopierad tabell med kalkylbladets förvalda tabellstil genom att välja  m

Redigera > Klistra in och matcha stilen.

Använda den förvalda tabellstilen
Alla kalkylblad har en förvald tabellstil. Det är den tabellstil som används på nya 
tabeller.

Så här ändrar du den förvalda tabellstilen:�
Klicka på pilen till höger om stilen du vill använda som förvald tabellstil och välj sedan  m

”Ställ in som förvald stil för nya tabeller".

Om du vill använda den förvalda tabellstilen för en återanvändbar tabell du definierar 
följer du anvisningarna i ”Definiera återanvändbara tabeller” på sidan 54”.

Skapa nya tabellstilar
Du kan skapa en ny tabellstil genom att formatera om en tabell och spara 
formateringen som en tabellstil.
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Så här skapar du en ny tabellstil:�
 1 Följ anvisningarna i ”Ändra attributen för en tabellstil” på sidan 119” för hur du skapar 

de visuella effekter du vill använda.

 2 Markera tabellen, klicka på pilen till höger om valfri stil på panelen Stil och välj sedan 
Skapa ny stil.

 3 Ange ett unikt namn för den nya tabellstilen och klicka sedan på OK.

Den nya tabellstilen visas nu på panelen Stilar och kan användas på valfri tabell i 
kalkylbladet.

Om du vill göra den nya tabellstilen tillgänglig i andra kalkylblad skapar du en 
mall med kalkylbladet. Läs ”Spara ett kalkylblad som en mall” på sidan 38” för mer 
information.

Byta namn på en tabellstil
Du kan byta namn på en tabellstil.

Så här byter du namn på en tabellstil:�
 1 Klicka på pilen till höger om stilen på panelen Stilar.

 2 Välj Byt namn på stil.

 3 Redigera stilnamnet och se till att det är unikt i kalkylbladet.

 4 Tryck på returtangenten.

Radera en tabellstil
När du raderar en tabellstil som används i ett kalkylblad måste du välja en annan stil 
som ersätter den.

Så här raderar du en stil:�
 1 Klicka på pilen till höger om stilen på panelen Stilar.

 2 Välj Radera stil.

 3 Om stilen du vill radera används i det aktuella kalkylbladet väljer du en stil som ska 
ersätta den och klickar sedan på OK.
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I det här kapitlet kan du läsa om hur du utför beräkningar i 
tabellceller med hjälp av formler.

Elementen i formler
En formel utför en beräkning och visar resultatet i cellen där du placerar formeln. En 
cell som innehåller en formel kallas för en formelcell. 

Du kan t.ex. lägga till en formel i cellen längst ner i en kolumn som adderar siffrorna i 
alla cellerna ovanför den cellen. Om några av värdena i cellerna ovanför formelcellen 
ändras uppdateras summan i formelcellen automatiskt. 

En formel utför beräkningar med specifika värden som du anger. Värdena kan vara 
numeriska värden eller text (konstanter) som du anger i formeln. De kan också 
vara värden som finns i tabellceller du identifierar i formeln genom att använda 
cellreferenser. Formler använder operatorer och funktioner till att utföra beräkningar 
med de värden du anger: 
 Â Operatorer är symboler som resulterar i operationer, som aritmetiska beräkningar 

och jämförelse- och strängoperationer. Du använder symbolerna i formlerna till att 
ange vilka åtgärder du vill utföra. Symbolen + adderar t.ex. värden och symbolen = 
jämför två värden och avgör om de är lika.

=A2 + 16:�  En formel som använder en operator till att addera två värden.

=:�  Föregår alltid en formel.

A2:�  En cellreferens. A2 refererar till den andra cellen i den första kolumnen.

+:�  En aritmetisk operator som adderar värdet som föregår symbolen med värdet 
som följer den.

16:�  En numerisk konstant.

 Â Funktioner är fördefinierade, namngivna operationer som SUMMA och MEDEL. Om 
du vill använda en funktion skriver du namnet på funktionen och, i en parentes 
efter namnet, anger du de argument som behövs för funktionen. Argument  är de 
datavärden funktionen använder när operationerna utförs.
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=SUMMA(A2:�A10):�  En formel som använder funktionen SUMMA till att addera 
värdena i ett cellintervall (nio celler i den första kolumnen).

A2:�A10:�  En cellreferens som refererar till värdena i cellerna A2 till A10.

Om du vill läsa om Gå till

Direkt visa summan, medel, minimivärdet, 
maximivärdet och antalet värden i markerade 
celler och, om du vill, spara formeln som används 
till att få fram dessa värden

”Utföra beräkningar direkt” på sidan 123

Snabbt lägga till en formel som visar summan, 
medel, minimivärdet, maximivärdet, antalet 
värden eller produkten av värden i markerade 
celler

”Använda fördefinierade snabbformler” på 
sidan 124

Använda verktyg och metoder för att skapa och 
ändra formler

”Lägga till och redigera formler med 
formelredigeraren” på sidan 126
”Lägga till och redigera formler med 
formelfältet” på sidan 127
”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128
”Ta bort formler” på sidan 131

Använda hundratals iWork-funktioner och 
läs exempel som visar olika sätt att använda 
funktionerna för ekonomiska beräkningar, 
ingenjörsberäkningar, statistiska beräkningar, 
med mera

Hjälp > iWork formler och funktioner – Hjälp 
Hjälp > iWork formler och funktioner – 
Användarhandbok

Lägga till olika typer av cellreferenser i en formel ”Referera till celler i formler” på sidan 131
”Använda tangentbord och mus till att skapa och 
redigera formler.” på sidan 133
”Skilja på absoluta och relativa cellreferenser” på 
sidan 134

Använda operatorer i formler ”Aritmetiska operatorer” på sidan 135
”Jämförelseoperatorer” på sidan 135

Kopiera eller flytta formler eller de värden de 
beräknar mellan olika tabellceller

”Kopiera och flytta formler och formlernas 
beräknade värden” på sidan 136

Hitta formler och element i dem ”Visa alla formler i ett kalkylblad” på sidan 137
”Söka och ersätta formelelement” på sidan 137

Utföra beräkningar direkt
Nere till vänster i Numbers-fönstret kan du visa resultatet för vanliga beräkningar med 
värden från två eller flera markerade tabellceller. 

Så här utför du beräkningar direkt:�
 1 Markera en eller flera celler i en tabell. De behöver inte ligga intill varandra.



Resultatet av beräkningar med värdena i de cellerna visas direkt i det nedre vänstra 
hörnet av fönstret.

Resultaten i det nedre vänstra 
hörnet baseras på värdena i de 
två markerade cellerna.

summa:�  Visar summan av de numeriska värdena i de markerade cellerna.

snitt:�  Visar medelvärdet för de numeriska värdena i de markerade cellerna.

min:�  Visar det minsta numeriska värdet i de markerade cellerna.

max:�  Visar det största numeriska värdet i de markerade cellerna.

antal:�  Visar antalet numeriska värden och värden för datum/tid i de markerade 
cellerna.

Tomma celler och celler som innehåller typer av värden som inte finns med i listan 
ovan tas inte med vid beräkningarna.

 2 Om du villl utföra ytterligare direktberäkningar markerar du andra celler.

Om en viss beräkning visar sig vara användbar och du vill ta med den i tabellen kan du 
lägga till den som en formel i en tom tabellcell. Dra bara summan, medelvärdet eller 
något av de andra objekten nere till vänster till en tom cell. Cellen måste inte finnas i 
samma tabell som de celler som användes för beräkningarna.

Använda fördefinierade snabbformler
Ett enkelt sätt att utföra en grundläggande beräkning med värden från ett antal 
intilliggande celler är att markera cellerna och sedan lägga till en snabbformel med 
hjälp av popupmenyn som visas när du klickar på Funktion i verktygsfältet.

Summa:�  Beräknar summan av de numeriska värdena i de markerade cellerna.

Genomsnitt:�  Beräknar medelvärdet för de numeriska värdena i de markerade cellerna.

Minimum:�  Visar det minsta numeriska värdet i de markerade cellerna.
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Maximum:�  Visar det största numeriska värdet i de markerade cellerna.

Antal:�  Visar antalet numeriska värden och värden för datum/tid i de markerade 
cellerna.

Produkt:�  Multiplicerar alla numeriska värden i de markerade cellerna.

Du kan också välja Infoga > Funktion och använda den undermeny som visas.

Tomma celler och celler som innehåller typer av värden som inte finns med i listan 
ignoreras.

Så här lägger du till en snabbformel:�
Om du vill använda markerade värden i en kolumn eller rad markerar du cellerna,  m

klickar på Funktion i verktygsfältet och väljer ett beräkningsalternativ från 
popupmenyn.

Om cellerna finns i samma kolumn placerar Numbers formeln i den första tomma 
cellen under de markerade cellerna. Om det inte finns någon tom cell lägger Numbers 
till en rad med formeln.

Om cellerna finns i samma rad placerar Numbers formeln i den första tomma cellen till 
höger om de markerade cellerna. Om det inte finns någon tom cell lägger Numbers till 
en kolumn med formeln. 

Om du vill använda  m alla värden i de vanliga cellerna i en kolumn klickar du på 
kolumnens rubrikcell eller referensflik. Klicka sedan på Funktion i verktygsfältet och välj 
ett beräkningsalternativ från popupmenyn.

Numbers placerar formeln i en sidfotsrad. Om det inte finns någon sidfotsrad lägger 
Numbers till en.

Om du vill använda  m alla värden i en rad klickar du på radens rubrikcell eller referensflik. 
Klicka sedan på Funktion i verktygsfältet och välj ett beräkningsalternativ från 
popupmenyn.

Numbers placerar formeln i en ny kolumn.

Skapa egna formler
Även om det finns många snabba sätt att lägga till formler som utför enkla 
beräkningar (se ”Utföra beräkningar direkt” på sidan 123” och ”Använda fördefinierade 
snabbformler” på sidan 124”) kan du få större kontroll genom att lägga till formler med 
hjälp av formelverktygen.



Om du vill läsa om Gå till

Så här använder du formelredigeraren till att 
arbeta med en formel

”Lägga till och redigera formler med 
formelredigeraren” på sidan 126

Använd formelfältet när du arbetar med en 
formel

”Lägga till och redigera formler med 
formelfältet” på sidan 127

Använd funktionsbläddraren till att snabbt 
lägga till funktioner i formler när du använder 
formelredigeraren eller formelfältet

”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128

Upptäcka en felaktig formel ”Hantera fel och varningar för formler” på 
sidan 130

Lägga till och redigera formler med formelredigeraren
Formelredigeraren har ett textfält där du skriver formeln. När du lägger till 
cellreferenser, operatorer, funktioner eller konstanter i en formel ser de ut så här i 
formelredigeraren.

Alla formler måste börja 
med ett likhetstecken.

Summeringsfunktionen.

Referenser till cellerna 
med deras namn.

En referens till ett 
intervall med tre celler.

Subtraktionsoperatorn.

Så här arbetar du med formelredigeraren:�
Du öppnar formelredigeraren genom att göra något av följande:  m

Markera en tabellcell och skriv sedan ett likhetstecken (=).  Â

Dubbelklicka på den tabellcell som innehåller formeln. Â

Markera en tabellcell, klicka på Funktion i verktygsfältet och välj sedan  Â
Formelredigerare från popupmenyn.

Markera en tabellcell och välj sedan Infoga > Funktion > Formelredigerare. Â

Markera en cell som innehåller en formel och tryck sedan ned alternativ- Â
returtangenten.

Formelredigeraren öppnas ovanför den markerade cellen men du kan flytta den om 
du vill.

Du flyttar formelredigeraren genom att hålla pekaren över den vänstra sidan av  m

formelredigeraren tills pekaren ändras till en hand och sedan dra.

Så här bygger du en formeln: m
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Du lägger till en operator eller konstant i textfältet genom att placera  Â
insättningspunkten och skriva. Du kan flytta runt insättningspunkten i textfältet 
med hjälp av piltangenterna. Läs ”Använda operatorer i formler” på sidan 135” om 
du vill veta vilka operatorer du kan använda. När formeln kräver en operator och du 
inte har lagt till någon läggs operatorn + till automatiskt. Markera operatorn + och 
skriv en annan operator om det behövs. 

Du lägger till cellreferenser i textfältet genom att placera insättningspunkten och  Â
sedan följa anvisningarna i ”Referera till celler i formler” på sidan 131”.

Du lägger till funktioner i textfältet genom att placera insättningspunkten och sedan  Â
följa anvisningarna i ”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128”.

Du tar bort ett element från textfältet genom att markera det och trycka på  m

backstegstangenten.

Spara ändringar genom att trycka på returtangenten, trycka på entertangenten, eller  m

klicka på knappen Godkänn i formelredigeraren. Du kan också klicka utanför tabellen.

Om du vill stänga formelredigeraren utan att spara ändringarna trycker du på 
escapetangenten eller klickar på knappen Avbryt i formelredigeraren.

Lägga till och redigera formler med formelfältet
Med formelfältet, som ligger under formatfältet, kan du skapa och ändra formler i en 
markerad cell. När du lägger till cellreferenser, operatorer, funktioner och konstanter i 
en formel visas de så här. 

Subtraktionsoperatorn.

Referenser till cellerna 
med deras namn.Summeringsfunktionen.

Alla formler måste börja 
med ett likhetstecken.

En referens till ett intervall 
med tre celler.

Så här arbetar du med formelfältet:�
Du lägger till och redigerar en formel genom att markera cellen och lägga till eller  m

ändra formelelementen i formelfältet. 

Så här lägger du till element i formeln: m

Du lägger till en operator eller konstant genom att placera insättningspunkten  Â
i formelfältet och skriva. Du kan flytta runt insättningspunkten med hjälp av 
piltangenterna. Läs ”Använda operatorer i formler” på sidan 135” om du vill veta vilka 
operatorer du kan använda. När formeln kräver en operator och du inte har lagt till 
någon läggs operatorn + till automatiskt. Markera operatorn + och skriv en annan 
operator om det behövs.

Du lägger till cellreferenser i formeln genom att placera insättningspunkten och  Â
sedan följa anvisningarna i ”Referera till celler i formler” på sidan 131”.



Du lägger till funktioner i formeln genom att placera insättningspunkten och sedan  Â
följa anvisningarna i ”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128”.

Du ökar eller minskar visningsstorleken för formelelement i formelfältet genom att  m

välja ett alternativ från popupmenyn Formels textstorlek ovanför formelfältet.

Du ökar eller minskar höjden på formelfältet genom att dra storleksreglaget (till höger 
nedtill i formelfältet) uppåt eller nedåt, eller dubbelklicka på storleksreglaget för att 
automatiskt anpassa storleken på formeln.

Du tar bort ett element från formeln genom att markera det och trycka på  m

backstegstangenten.

Du sparar ändringar genom att trycka på returtangenten, trycka på entertangenten,  m

eller klicka på knappen Godkänn ovanför formelfältet. Du kan också klicka utanför 
formelfältet.

Om du inte vill spara de ändringar du gjort klickar du på knappen Avbryt ovanför 
formelfältet.

Lägga till funktioner i formler
En funktion är en fördefinierad, namngiven operation (t.ex. SUMMA och MEDEL) som 
du kan använda till att utföra en beräkning. En funktion kan vara ett av flera element i 
en formel eller det enda elementet i formeln. 

Det finns flera funktionskategorier, med allt från ekonomiska funktioner som beräknar 
räntekostnader, investeringsvärden och annan information, till statistiska funktioner 
som beräknar medeltal, sannolikheter, standardavvikelser, osv. Om du vill veta mer 
om alla funktionskategorier i iWork och de funktioner de innehåller, och se många 
exempel som visar hur du använder dem, väljer du Hjälp > iWork formler och 
funktioner Hjälp eller Hjälp > iWork formler och funktioner – Användarhandbok.
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Även om du kan skriva funktioner i textfältet i formelredigeraren eller i formelfältet 
är det mer praktiskt att använda funktionsbläddraren till att lägga till en funktion i en 
formel.

Markera en 
funktion för att visa 
information om den.

Sök efter en funktion.

Infoga den markerade 
funktionen.

Markera en kategori för 
att visa funktioner i den 

kategorin.

Vänstra panelen:�  Listar funktionskategorier. Markera en kategori om du vill visa 
funktionerna i kategorin. De flesta kategorier består av familjer med relaterade 
funktioner. Kategorilistan Alla listar alla funktioner i alfabetisk ordning. Kategorilistan 
Senaste innehåller de tio senaste funktionerna som infogats med funktionsbläddraren.

Högra panelen:�  Listar enskilda funktioner. Markera en funktion om du vill visa 
information om den eller lägga till den i en formel.

Nedre panelen:�  Visar detaljerad information om den markerade funktionen.

Så här lägger du till en funktion med funktionsbläddraren:�
 1 Placera insättningspunkten där du vill lägga till funktionen i formelredigeraren eller 

formelfältet.

Obs!  När formeln kräver en operator före eller efter en funktion och du inte har lagt 
till någon läggs operatorn + till automatiskt. Markera operatorn + och skriv en annan 
operator om det behövs. 

 2 Öppna funktionsbläddraren genom att göra något av följande: 



Klicka på formelfältet och sedan på knappen för funktionsbläddraren. Â

Klicka på funktionsknappen i verktygsfältet och välj Visa funktionsbläddrare från  Â
popupmenyn.

Välj Infoga > Funktion > Visa funktionsbläddrare.  Â

Välj Innehåll > Visa funktionsbläddrare. Â

 3 Markera en funktionskategori.

 4 Välj en funktion genom att dubbelklicka på den eller genom att markera den och 
klicka på Infoga funktion.

 5 Ersätt varje argumentplatshållare i den infogade funktionen i formelredigeraren eller 
formelfältet med ett värde.

Hjälp för argumentet ”utgivning” 
visas när pekaren placeras över 
platshållaren.

Platshållare för 
ytterligare 
argument är 
ljusgrå.

Klicka för att se en lista med giltiga värden.

Om du vill se en kort beskrivning av ett arguments värde håller du pekaren ovanpå 
argumentets platshållare. Du kan också titta på informationen om argumentet i 
funktionsbläddrarfönstret.

Du anger ett värde som ersätter en argumentplatshållare som har en visningstriangel 
genom att klicka på visningstriangeln och sedan välja ett värde från popupmenyn. Om 
du vill visa information om ett värde i popupmenyn håller du pekaren över värdet. Om 
du vill läsa om funktionen väljer du Funktion Hjälp.

Du anger ett värde som erätter valfri argumentplatshållare genom att klicka på 
argumentplatshållaren och skriva in en konstant eller infoga en cellreferens (se 
”Referera till celler i formler” på sidan 131" för anvisningar). Om argumentplatshållaren 
är ljusgrå kan du lägga till ett värde om du vill men det är inte något krav. 

Hantera fel och varningar för formler
När en formel i en tabellcell är ofullständig, innehåller ogiltiga cellreferenser eller är 
felaktig på något annat sätt, eller när en importåtgärd orsakar ett fel i en cell visar 
Numbers en symbol i cellen. En blå triangel i cellens övre vänstra hörn anger en eller 
flera varningar. En röd triangel mitt i en cell innebär att ett formelfel inträffat.

Så här visar du fel- och varningsmeddelanden:�
Klicka på symbolen. m
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I ett meddelandefönster sammanfattas alla fel och varningar som är kopplade till 
cellen.

Om du vill att Numbers ska visa en varning när en cellreferens i en formel hänvisar till 
en tom cell väljer du Numbers > Inställningar och markerar ”Visa varning om en formel 
innehåller referens till tom cell” på panelen Allmänt.

Ta bort formler
Om du inte längre vill använda den formel som är kopplad till en cell kan du snabbt ta 
bort formeln.

Så här tar du bort en formel från en cell:�
 1 Markera cellen.

 2 Tryck på backstegstangenten.

Om du behöver gå igenom formler i ett kalkylblad innan du bestämmer dig för vad 
som ska raderas väljer du Innehåll > Visa formellista.

Referera till celler i formler
Du använder cellreferenser till att identifiera celler vars värden du vill använda i 
formler. Cellerna kan finnas i samma tabell som formelcellen eller i en annan tabell på 
samma eller ett annat blad.

Cellreferenser har olika format beroende på faktorer som om cellens tabell har 
rubriker, om du vill referera till en enskild cell eller ett cellintervall, osv. Här är en 
sammanfattning av de format du kan använda för cellreferenser.

För att refererar till Använd formatet Exempel

En cell i tabellen som innehåller 
formeln

Referensfliksbokstaven följt av 
referensflikssiffran för cellen

C55 refererar till den 
femtiofemte raden i den tredje 
kolumnen.

En cell i en tabell som har en 
rubrikrad och en rubrikkolumn 

Kolumnnamnet följt av 
radnamnet

2006 Inkomst  refererar till en 
cell med rubrikraden 2006 och 
rubrikkolumnen Inkomst.

En cell i en tabell som har flera 
rubrikrader eller rubrikkolumner

Namnet på den rubrik vars 
kolumn eller rad du vill referera 
till

Om 2006 är en rubrik som 
sträcker sig över två kolumner 
(Inkomst och Utgifter) refererar 
2006 till alla celler i kolumnerna 
Inkomst och Utgifter.



För att refererar till Använd formatet Exempel

Ett cellintervall Ett kolon (:) mellan den första 
och sista cellen i intervallet, 
med referensfliksnotation för 
identifiering av cellerna

B2:B5 refererar till fyra celler i 
den andra kolumnen. 

Alla celler i en rad Radnamnet eller 
radnummer:radnummer

1:1 refererar till alla celler i den 
första raden.

Alla celler i en kolumn Kolumnbokstaven eller 
kolumnnamnet 

C refererar till alla celler i den 
tredje kolumnen.

Alla celler i ett radintervall Ett kolon (:) mellan numret eller 
namnet för den första och den 
sista raden i intervallet

2:6 refererar till alla celler i fem 
rader. 

Alla celler i ett kolumnintervall Ett kolon (:) mellan bostaven 
eller namnet för den första och 
den sista kolumnen i intervallet

B:C refererar till alla celler i den 
andra och tredje kolumnen.

En cell i en annan tabell på 
samma blad

Tabellnamnet följt av två kolon 
(::) och sedan cellidentifieraren 

Tabell 2::B5 refererar till cellen B5 
i tabellen med namnet Tabell 2. 
Tabell 2::2006 Klasslista refererar 
till en namngiven cell.

En cell i en tabell på ett annat 
blad

Bladnamnet följt av två 
kolon (::), tabellnamnet om 
det finns fler än en cell med 
samma namn i kalkylbladet, 
ytterligare två kolon och sedan 
cellidentifieraren

Blad 2::Tabell 2::2006 Klasslista 
refererar till en cell i en tabell 
med namnet Tabell 2 på ett ark 
med namnet Blad 2.

Du kan utelämna ett tabell- eller bladnamn om den refererade cellen eller cellerna har 
namn som är unika i kalkylbladet.

När du refererar till en cell i en radrubrik eller kolumnrubrik som sträcker sig över flera 
rader respektive kolumner händer följande:

Namnet i rubrikcellen närmast den cell som refererar till den används. Om t.ex. en  Â
tabell har två rubrikrader och B1 innehåller ”Hund” och B2 ”Katt” sparas ”Katt” istället 
när du sparar en formel som använder ”Hund”.

Om däremot ”Katt” finns i en annan rubrikcell i kalkylblad behålls ”Hund”. Â

Om du vill veta hur du infogar cellreferenser i en formel läser du ”Använda 
tangentbord och mus till att skapa och redigera formler.” på sidan 133". Läs ”Skilja på 
absoluta och relativa cellreferenser” på sidan 134” om du vill veta mer om absoluta och 
relativa former av cellreferenser, vilket är viktigt att känna till om du vill kopiera eller 
flytta en formel. 
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Använda tangentbord och mus till att skapa och redigera formler.
Du kan skriva cellreferenser i en formel eller infoga cellreferenser genom att använda 
mus- och tangentbordskortkommandon.

Så här infogar du cellreferenser:�
Du anger en cellreferens med ett kortkommando genom att placera  m

insättningspunkten i formelredigeraren eller formelfältet och göra något av följande: 

Om du vill referera till en enskild cell trycker du på alternativtangenten och markerar  Â
sedan cellen med piltangenterna.

Om du vill referera till ett cellintervall trycker du ner skift-alternativ när du har  Â
markerat den första cellen i intervallet och håller ner tangenterna tills du markerat 
den sista cellen i intervallet.

Om du vill referera till celler i en annan tabell på samma eller ett annat blad  Â
markerar du tabellen genom att trycka på alternativ-kommando-Page Down om 
du vill flytta nedåt bland tabellerna eller alternativ-kommando-Page Up om du vill 
flytta uppåt bland tabellerna. Använd sedan någon av de två metoderna ovan till att 
markera en eller flera celler i tabellen.

Om du vill ange absoluta och relativa attribut för en cellreferens efter det att  Â
du infogat den klickar du på den infogade referensen och bläddrar genom 
alternativen genom att trycka på kommando-K. Läs ”Skilja på absoluta och relativa 
cellreferenser” på sidan 134” för mer information. 

Du anger en cellreferens med musen genom att placera insättningspunkten i  m

formelredigeraren eller formelfältet och göra något av följande i samma tabell som 
formelcellen eller i en annan tabell i samma eller i ett annat kalkylblad:

Om du vill referera till en enskild cell klickar du på cellen. Â

Om du vill referera till alla celler i en kolumn eller rad klickar du på referensfliken för  Â
kolumnen eller raden.

Om du vill referera till ett cellintervall klickar du på en cell i intervallet och markerar  Â
eller ändrar storlek på cellintervallet genom att dra uppåt, nedåt, åt vänster eller 
höger. 

Om du vill ange absoluta och relativa attribut för en cellreferens efter det att du  Â
infogat den klickar du på den infogade referensen, klickar på dess visningstriangel 
och väljer ett alternativ från popupmenyn. Läs ”Skilja på absoluta och relativa 
cellreferenser” på sidan 134” för mer information. 

Den cellreferens du infogar använder namn istället för referensfliksnotation om 
”Använd namn på rubrikceller som referenser” är markerat på panelen Allmänt i 
Numbers-inställningarna.

Du skriver en cellreferens genom att placera insättningspunkten i formelredigeraren  m

eller formelfältet och sedan ange cellreferensen med något av de format som beskrivs 
i ”Referera till celler i formler” på sidan 131”.



När du skriver en cellreferens som innehåller namnet på en rubrikcell, tabell eller ett 
blad visas efter de tre första tecknen en lista med förslag på ett eller flera namn i 
kalkylbladet som matchar de tecken du skrivit. Du kan välja från listan eller fortsätta 
skriva. Om du vill avaktivera namnförslag väljer du Numbers > Inställningar och 
avmarkerar ”Använd namn på rubrikceller som referenser” på panelen Allmänt.

Skilja på absoluta och relativa cellreferenser
Använd absoluta och relativa former av cellreferenser till att ange vilken cell du vill att 
referensen ska peka på om du kopierar eller flyttar formeln som referensen finns i.

Om en cellreferens är relativ (A1) förblir den likadan även om dess formel flyttas. Om 
du däremot klipper ut formeln eller kopierar den och sedan klistrar in den ändras 
cellreferensen så att den behåller samma position i relation till formelcellen. Om t.ex. 
en formel som innehåller $A1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i 
C5 blir cellreferensen i C5 $A2.

Om rad- och kolumnkomponenterna i en cellreferens är absoluta ($A$1) ändras 
inte cellreferensen när formeln flyttas eller kopieras och klistras in. Du använder 
dollartecknet ($) till att ange en absolut rad- eller kolumnkomponent. Om t.ex. en 
formel som innehåller $A$1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i C5 
eller D5 är cellreferensen i C5 eller D5 fortfarande $A$1.

Om radkomponenten i en cellreferens är absolut (A$1) är kolumnkomponenten relativ 
och kan ändras för att behålla sin placering i relation till formelcellen. Om t.ex. en 
formel som innehåller A$1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i D5 
ändras cellreferensen i D5 till B$1.

Om kolumnkomponenten i en cellreferens är absolut ($A1) är radkomponenten relativ 
och kan ändras för att behålla sin placering i relation till formelcellen. Om t.ex. en 
formel som innehåller $A1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i C5 
eller D5 blir cellreferensen i C5 och D5 $A2.

Om både formelcellen och dess refererade celler är markerade förblir formeln likadan 
när du flyttar markeringen, oberoende av de relativa eller absoluta inställningarna i 
cellreferenserna. 

Så här anger du hur absoluta cellreferenskomponenterna är:�
Skriv en cellreferens på något av de sätt som beskrivs ovan. m

Klicka på visningstriangeln för en cellreferens och välj ett alternativ från popupmenyn.  m

Markera en cellreferens och bläddra bland alternativen genom att trycka på  m

kommando-K.
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Använda operatorer i formler
Använd operatorer i formler till att utföra aritmetiska beräkningar och till att jämföra 
värden:
 Â Aritmetiska operatorer utför aritmetiska beräkningar, som addition och subtraktion, 

och returnerar numeriska resultat. Läs ”Aritmetiska operatorer” på sidan 135” för mer 
information.

 Â Jämförelseoperatorer jämför två värden och returnerar SANT eller FALSKT. Läs 
”Jämförelseoperatorer” på sidan 135” för mer information. 

Aritmetiska operatorer
Du kan använda aritmetiska operatorer till att utföra aritmetiska beräkningar i formler. 

När du vill Använd den här aritmetiska 
operatorn

Om t.ex. A2 innehåller 20 och 
B2 innehåller 2 blir resultatet 
av formeln

Addera två värden + (plustecken) A2 + B2 returnerar 22.

Subtrahera ett värde från ett 
annat värde

– (minustecken) A2 - B2 returnerar 18.

Multiplicera två värden * (asterisk) A2 * B2 returnerar 40.

Dividera ett värde med ett 
annat värde

/ (snedstreck) A2 / B2 returnerar 10.

Upphöja ett värde med ett 
annat värde

^ (inskjutningstecken) A2 ^ B2 returnerar 400.

Beräkna ett procentvärde % (procenttecken) A2% returnerar 0,2, formaterat 
för visning som 20%.

Om du använder en textsträng med en aritmetisk operator returneras ett fel. 3 + ”hallå” 
är t.ex. inte en korrekt aritmetisk beräkning.

Jämförelseoperatorer
Du kan använda jämförelseoperatorerna till att jämföra två värden i formler. 
Jämförelseoperationer returnerar alltid värdena SANT eller FALSKT. 

När du vill bestämma om Använd den här 
jämförelseoperatorn

Om t.ex. A2 innehåller 20 och 
B2 innehåller 2 blir resultatet 
av formeln

Två värden är lika = A2 = B2 returnerar FALSKT.

Två värden är olika <> A2 <> B2 returnerar SANT.

Det första värdet är större än 
det andra värdet

> A2 > B2 returnerar SANT.



När du vill bestämma om Använd den här 
jämförelseoperatorn

Om t.ex. A2 innehåller 20 och 
B2 innehåller 2 blir resultatet 
av formeln

Det första värdet är mindre än 
det andra värdet

< A2 < B2 returnerar FALSKT.

Det första värdet är större än 
eller lika med det andra värdet

>= A2 >= B2 returnerar SANT.

Det första värdet är mindre än 
eller lika med det andra värdet

<= A2 <= B2 returnerar FALSKT.

Textsträngar är större än siffror. Exemplet ”hallå” > 5 returnerar TRUE.

SANT och FALSKT kan jämföras med varandra men inte med siffror eller textsträngar. 
SANT > FALSKT och FALSKT < SANT eftersom SANT tolkas som 1 och FALSKT tolkas 
som 0. TRUE = 1 returnerar FALSE och TRUE = ”NågonText” returnerar FALSE.

Jämförelseoperationer används i första hand i funktioner som OM, som jämför två 
värden och sedan utföra andra operationer beroende på om jämförelsen returnerar 
SANT eller FALSKT. Om du vill veta mer väljer du Hjälp > iWork formler och funktioner 
Hjälp eller Hjälp > iWork formler och funktioner – Användarhandbok.

Kopiera och flytta formler och formlernas beräknade värden
Så här kopierar och flyttar du celler som innehåller en formel: 
Om du vill kopiera det beräknade värdet i en formelcell men inte själva formeln  m

markerar du cellen och väljer Redigera > Kopiera. Markera sedan cellen som ska 
innehålla värdet och välj Redigera > Klistra in värden.

Om du vill kopiera eller flytta en formelcell eller en cell som en formel refererar till  m

följer du anvisningarna i ”Kopiera och flytta celler” på sidan 92”. 

Om tabellen är stor och du vill flytta formeln till en cell som inte visas markerar 
du cellen, väljer Redigera > Markera för flytt, markerar den andra cellen och väljer 
Redigera > Flytta. Om t.ex. formeln =A1 finns i cell D1 och du vill flytta samma formel 
till cell X1 markerar du D1, väljer Redigera > Markera för flytt, markerar X1 och väljer 
sedan Redigera > Flytta. Formeln =A1 visas i cell X1.

Om du kopierar eller flyttar en formelcell ändrar du vid behov cellreferenserna enligt 
beskrivningen i ”Skilja på absoluta och relativa cellreferenser” på sidan 134".

Om du flyttar en cell som en formel refererar till uppdateras cellreferensen i formeln 
automatiskt. Om det t.ex. finns en referens till A1 i en formel och du flyttar A1 till D95 
ändras cellreferensen i formeln till D95. 
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Visa alla formler i ett kalkylblad
Om du vill visa en lista över alla formler i ett kalkylblad väljer du Innehåll > Visa 
formellista eller klickar på knappen för formellistan i verktygsfältet. 

Plats:�  Identifierar det blad och den tabell som formeln finns i.

Resultat:�  Visar det aktuella värdet beräknat av formeln.

Formel:�  Visar formeln.

Så här använder du fönstret med formellistan:�
Du identifierar cellen som innehåller en formel genom att klicka på formeln. Tabellen  m

visas ovanför fönstret med formellistan och formelcellen markeras.

Du redigerar formeln genom att dubbelklicka på den. m

Du ändrar storlek på fönstret med formellistan genom att dra markörerna i fönstrets  m

övre högra hörn uppåt eller nedåt.

Du hittar formler som innehåller ett visst element genom att skriva elementet i  m

sökfältet och trycka på returtangenten.

Söka och ersätta formelelement
Genom att använda fönstret Sök och ersätt kan du söka igenom alla formler i ett 
kalkylblad efter ett visst element och, om du vill, ändra det. 

Så här öppnar du fönstret Sök och ersätt:�
Välj Redigera > Sök > Visa sökning och klicka sedan på Sök och ersätt. m



Välj Innehåll > Visa formellista och klicka på Sök och ersätt. m

Sök:� Ange det formelelement (cellreferens, operator, funktion, osv.) du söker.

I:�  Välj Endast formler från den här popupmenyn.

Matcha skiftläge:�  Markera det här alternativet om du bara vill hitta elementet vars 
stora och små bokstäver stämmer exakt med söksträngen i sökfältet.

Hela ord:�  Välj det här alternativet om du bara vill hitta elementet vars hela innehåll 
stämmer med söksträngen i sökfältet.

Ersätt:�  Ange om du vill vad söksträngen i sökfältet ska ersättas med.

Upprepa sökning (loop):�  Välj det här alternativet om du vill fortsätta söka efter 
söksträngen i sökfältet även efter det att hela kalkylbladet har sökts igenom.

Nästa eller Föregående:�  Klicka på de här alternativen om du vill söka efter nästa eller 
föregående förekomst av söksträngen i sökfältet. När ett element har hittats öppnas 
formelredigeraren och formeln som innehåller förekomsten av elementet visas.

Ersätt alla:�  Klicka på det här alternativen om du vill ersätta alla förekomster av 
söksträngen i sökfältet med det du skrivit i fältet Ersätt.

Ersätt:�  Klicka på det här alternativen om du vill ersätta den aktuella förekomsten av 
söksträngen i sökfältet med det du skrivit i fältet Ersätt.

Sök och ersätt:�  Klicka på det här alternativen om du vill ersätta den aktuella 
förekomsten av söksträngen i sökfältet och söka efter nästa förekomst.

 138  Kapitel 6    Använda formler i tabeller



  139

I det här kapitlet kan du läsa om hur du skapar och 
formaterar tilltalande diagram från data i tabeller.

I Numbers finns verktyg med vilka du kan skapa visuellt tilltalande diagram för 
visning av delar av eller all information i en eller flera tabeller. Som förval koordineras 
utseendet på diagram med det tema du använder, men du kan framhäva olika delar 
av ett diagram och skapa ett eget utseende genom att ändra färger, texturer, skuggor, 
etiketter, med mera.

Om diagram
Använd ett diagram när du vill visuellt visa på trender eller relationer som kan vara 
svårare att se om informationen visas i en tabell. I Numbers kan du välja mellan 
flera olika 2D- och 3D-diagramtyper för visning av data, inklusive cirkeldiagram, 
linjediagram, liggande och stående stapeldiagram och ytdiagram, beroende på vad 
som bäst visar det du vill få fram med dina data. Det går också att skapa ett blandat 
diagram genom att placera två diagramtyper över varandra i samma figur. Du 
kan även visa informationen i ett tvådimensionellt punktdiagram med linjära eller 
logaritmiska skalor.

I Numbers finns följande typer av diagram:

Diagramtyp Symbol

Stapel

Kumulativ stående stapel

Liggande stapel

7Skapa diagram med data



Diagramtyp Symbol

Kumulativ liggande stapel

Linje

Yta

Kumulativ yta

Cirkel

Punkt

Blandat

Dubbla Y-axlar

3D-diagram finns för alla typer ovan med 
undantag för punktdiagram, blandade diagram 
och diagram med två axlar. Här visas ett 
3D-cirkeldiagram.

Exempel
Du kanske vill skapa ett diagram som jämför hur fågelpopulationerna har förändrats 
i två fjällområden mellan 2007 och 2010. Informationen kan först presenteras i en 
tabell med rader för Region 1 och Region 2. Forskaren har räknat antalet fåglar i varje 
område varje år från 2007 till 2010, vilket ger fyra datapunkter (eller värden) för varje 
område.
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Om du plottar dessa data som ett stående stapeldiagram ser det ut som nedan:

Dataparen innehåller 
en datapunkt (en 
stapel) från vardera av 
dataserierna.

Diagramförklaringen namnger 
de två dataserierna.

I det här diagrammet kallas Region 1 och Region 2 för dataserier eftersom 
datapunkterna (antalet fåglar) från varje område representeras av en serie staplar i 
samma färg, en för varje år. Varje stapel för Region 1 är placerad bredvid motsvarande 
stapel för Region 2, och varje uppsättning staplar som ligger intill varandra kallas en 
datauppsättning eller kategori (2007 är en kategori, 2008 är en kategori, osv.).

Om du vill betona dina data på någon annat sätt kan du flytta om informationen så att 
datapunkterna grupperas efter område istället för efter år. I det här fallet representeras 
datapunkterna för varje år av en serie staplar (dataserier). Varje serie har här endast 
två datapunkter och grupperna av staplar för varje region är kategorier. Så det här 
stapeldiagrammet innehåller två uppsättningar av fyra kolumner (datapunkter), en 
kategori för Region 1 och en datauppsättning för Region 2.

Dataparen innehåller en 
datapunkt (en stapel) från 
vardera av de fyra dataserierna.

De två staplarna 
representerar en 
dataserie.

Dataserier representeras olika i olika typer av diagram: 
I  Â stående och liggande stapeldiagram representeras dataserier av en serie staplar 
med samma fyllningsfärg eller textur.

I ett  Â linjediagram representeras en dataserie av en enda linje.

I ett  Â ytdiagram representeras dataserier av en ytform.



I ett  Â cirkeldiagram representeras endast en datauppsättning (den första datapunkten 
i varje serie) i diagrammet (den punkt som listas först i tabellen).

I ett  Â punktdiagram bestäms varje punkt på grafen av både ett x- och ett y-värde. Två 
kolumner av värden plottas som x- och y-koordinater på en graf som representerar 
datapunkterna i en enda dataserie.

Om du vill läsa om Gå till

Skapa och redigera ett diagram med data från en 
eller flera tabeller

”Skapa ett diagram från tabelldata” på sidan 142

Formatera diagramtitlar, teckenförklaringar, axlar 
och andra element 

”Formatera diagram” på sidan 149

Formatera cirkeldiagram, linjediagram och andra 
typer av diagram 

”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159

Skapa ett diagram från tabelldata
Du kan lägga till ett diagram som visar alla data i en tabell eller bara data i markerade 
celler från en eller flera tabeller. Om du ändrar värden i de tabellceller som är 
relaterade till ett diagram uppdateras diagrammet automatiskt.

När du lägger till ett diagram definierar Numbers antingen tabellens rader eller 
kolumner som de förvalda dataserierna. I de flesta fall, om tabellen är kvadratisk eller 
bredare än den är lång, används tabellraderna som förvalda serier, men du kan enkelt 
växla mellan dataserierna och uppsättningarna när diagrammet har skapats. Du kan 
också när som helst lägga till, ta bort och redigera diagramdata. 

Om en tabell innehåller rubrikrader eller rubrikceller använder Numbers texten 
i den första kolumnen eller raden som axeletiketter. Annars används redigerbar 
platshållartext som etiketter.

Så här lägger du till markerade data och skapar ett diagram:�
Du lägger till ett diagram baserat på en hel tabell genom att markera tabellen, klicka  m

på Diagram i verktygsfältet och välja en diagramtyp från popupmenyn. 

I popupmenyn 
finns 2D-diagram 
till vänster och 
3D-diagram till höger.
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Värdena i tabellen plottas i diagrammet. Om tabellen är tom blir även diagrammet 
tomt tills du lägger till värden i tabellcellerna. 

Du lägger till ett diagram baserat på ett intervall av intilliggande celler genom att  m

klicka i en cell och sedan markera andra celler genom att klicka och dra. Du kan också 
markera hela intervallet genom att markera den första cellen i intervallet och sedan 
hålla ner skifttangenten medan du markerar den sista cellen. Klicka sedan på Diagram i 
verktygsfältet och välj en diagramtyp.

Om du vill lägga till ett diagram baserat på celler som inte ligger intill varandra håller  m

du ner kommandotangenten medan du markerar celler i tabellen. Klicka sedan på 
Diagram i verktygsfältet och välj en diagramtyp.

Om du vill lägga till ett diagram baserat på data i fler än en tabell skapar du först ett  m

diagram genom att välja en tabell eller ett sammanhängande intervall av celler. Klicka 
sedan på Diagram i verktygsfältet och välj en diagramtyp. Markera diagrammet och 
håll ner kommandotangenten medan du klickar eller drar celler i en annan tabell för 
att lägga till informationen från cellerna i diagrammet.

Du lägger till ett platshållardiagram som du senare tänker lägga till data i genom  m

att se till att inget är markerat, klicka på Diagram i verktygsfältet och sedan välja en 
diagramtyp. Ett diagram och en ny tabell med platshållardata skapas.

Du ritar ett diagram genom att först markera de tabellceller du vill att diagrammet ska  m

referera till och sedan hålla ner alternativtangenten medan du klickar på Diagram i 
verktygsfältet. Välj en diagramtyp. När pekaren ändras till ett hårkors kan du skapa ett 
diagram i valfri storlek genom att dra hårkorspekaren över sidan. Om du vill behålla 
diagrammets proportioner håller du ner skifttangenten medan du drar.

Om du vill läsa om Gå till

Ändra diagramtypen ”Ändra ett diagram från en typ till en annan” på 
sidan 144

Flytta ett diagram ”Flytta ett diagram” på sidan 145

Ändra dataserierna i ett diagram ”Byta plats på tabellrader och kolumner som 
diagramdataserier” på sidan 145
”Ersätta eller ändra ordningen på dataserier i ett 
diagram” på sidan 147

Ändra de data som visas i ett diagram ”Lägga till mer information i ett befintligt 
diagram” på sidan 146
”Ta bort data från ett diagram” på sidan 147
”Visa gömda tabelldata i en tabell” på sidan 146

Ta bort ett diagram ”Radera ett diagram” på sidan 148

Kopiera ett diagram till ett Keynote- eller Pages-
dokument och uppdatera diagrammet när data 
ändras 

”Dela diagram med Pages- och Keynote-
dokument” på sidan 148



Ändra ett diagram från en typ till en annan
Du kan när som helst ändra diagramtypen. I en del diagramtyper används dock rad- 
och kolumndata på ett annat sätt, vilket beskrivs nedan.

Så här ändrar du ett diagram från en typ till en annan:�
 1 Markera diagrammet. 

 2 Gör något av följande:

Välj en diagramtyp från popupmenyn till vänster i formatfältet. Â

Kontrollklicka på diagrammet, välj Diagramtyp från popupmenyn och välj en  Â
diagramtyp från undermenyn.

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren  Â
och välj sedan en diagramtyp från den popupmeny som visas när du klickar på 
diagramsymbolen uppe till vänster.

Om du byter till ett cirkeldiagram representeras den första datapunkten i varje serie av 
en tårtbit.

Om du byter till ett punktdiagram kräver varje punkt i diagrammet två värden. Om 
diagrammet baseras på ett udda antal rader eller kolumner plottas inte den sista raden 
eller kolumnen.

Om du byter till ett liggande eller stående stapeldiagram, ytdiagram eller linjediagram 
motsvarar varje serie i det nya diagrammet en rad eller kolumn.

Om du byter till en 3D-version av ett diagram finns det i diagramgranskaren verktyg du 
kan använda till att hantera objektdjup, belysning, med mera.

Om du har använt formatering på diagrammet du ändrar kanske formateringen 
inte används på det nya diagrammet. Färgfyllningsattributet för datapunktelement 
(staplar, tårtbitar, osv.) har t.ex. olika förvalt värde för varje typ av diagram. Om du 
ändrat fyllningsfärgen i ett stående stapeldiagram och sedan ändrar diagrammet till 
ett liggande stapeldiagram behålls inte fyllningsfärgen. Beroende på typ av diagram är 
de attribut som kan återgå till den förvalda stilen värdeetiketter och värdeetiketternas 
placering, textstil, seriestreck, serieskugga, seriefyllning, datapunktsymboler och 
datapunktfyllningar.

När du ändrar en diagramtyp och den nya och den gamla typen delar vissa attribut 
ändras inte dessa attribut. Delade attribut är axlar, linjer, gradmarkeringar, axeletiketter, 
visa minimivärde, numeriskt format, ramar, rotation, skuggor och 3D-belysning. 
Läs ”Formatera diagram” på sidan 149” och ”Formatera specifika diagramtyper” på 
sidan 159” för mer information.

Liggande och stående stapeldiagram och kumulativa liggande och stående 
stapeldiagram har samma attribut med undantag för värdeetikettplaceringen. 
Liggande och stående stapeldiagram har också olika fyllningsfärger.
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Skuggor för 3D-diagram är gemensamma för alla diagramtyper.

Flytta ett diagram
När du flyttar ett diagram till en ny plats inom samma Numbers-dokument bevaras alla 
tabellcellsreferenser.

Så här flyttar du ett diagram:
Du flyttar ett diagram till en annan plats på samma blad genom att markera  m

diagrammet och dra det till den nya platsen eller klippa ut och klistra in det på den 
nya platsen.

Du flyttar ett diagram till ett annat blad genom att kopiera det, markera det andra  m

bladet i sidofältet och klistra in diagrammet på en tom yta på bladet.

Byta plats på tabellrader och kolumner som diagramdataserier
När du markerar ett diagram visas en mörk ram runt de relaterade tabellcellerna. 
Genom att klicka på dataserieknappen i det övre, vänstra hörnet av ramen runt 
referenstabellen för ett markerat diagram kan du växla mellan att använda tabellens 
rader eller kolumner som dataserier i diagrammet. 

De här kvadraterna visar vilka 
färger som representerar de 
olika dataserierna.Dataserieknapp

Så här växlar du mellan att använda tabellrader och tabellkolumner som dataserier:�
Markera diagrammet och klicka sedan på dataserieknappen. m

När knappen ser ut så här är kolumnerna dataserier. Klicka på 
knappen för att göra raderna till dataserier. 

När knappen ser ut så här är raderna dataserier. Klicka på 
knappen för att göra kolumnerna till dataserier.



Lägga till mer information i ett befintligt diagram
Du kan lägga till data från enskilda intilliggande celler och celler som inte ligger intill 
varandra till de som diagrammet redan refererar till, inklusive en helt ny rad eller 
kolumn, eller lägga till data från flera tabeller.

Så här lägger du till mer information i ett diagram:�
Om du vill lägga till data från intilliggande celler till redan plottade celler markerar du  m

diagrammet och håller sedan ner skifttangenten medan du klickar på de celler du vill 
använda.

Om du vill lägga till data från celler som inte ligger intill varandra till redan plottade  m

celler markerar du diagrammet och håller sedan ner kommandotangenten medan du 
klickar på eller drar över de celler du vill använda.

Om du vill utöka intervallet av intilliggande celler vars värden plottas markerar du  m

diagrammet. I tabellen drar du det runda reglaget i intervallets nedre högra hörn åt 
höger eller nedåt.

Om diagrammet är ett punktdiagram kan du bara lägga till ett jämnt antal rader eller 
kolumner när du drar.

Om du vill lägga en ny rad eller kolumn med data markerar du tabellen och infogar  m

raden eller kolumnen mellan celler som redan är plottade. När du lägger till data i de 
nya cellerna plottas informationen i diagrammet.

Om du vill lägga till data från celler i en annan tabell markerar du cellerna med de data  m

du vill lägga till och drar dem sedan till diagrammet.

Den nya informationen läggs till som en ny dataserie. Om du vill visa eller ändra 
diagrammets källdata klickar du på en dataserie i diagrammet så visas tabellen och 
cellerna som diagrammet baseras på.

Om du vill veta hur du tar med data från gömda rader och kolumner i diagrammet 
läser du ”Visa gömda tabelldata i en tabell” på sidan 146”.

Visa gömda tabelldata i en tabell
Om du har gömt rader eller kolumner i en tabell kan du på panelen Diagram i 
diagramgranskaren välja om du vill att informationen ska visas eller inte i ett diagram.

Så här tar du med eller utesluter gömda data:�
 1 Markera diagrammet och klicka sedan på Granskare i verktygsfältet.

 2 Klicka på knappen Diagram i granskningsfönstret, klicka på Diagram och gör sedan 
något av följande:

Om du vill visa gömda data i diagrammet markerar du Visa gömda data. Â

Om du inte vill visa gömda data i diagrammet avmarkerar du Visa gömda data. Â
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Ersätta eller ändra ordningen på dataserier i ett diagram
När du lägger till, tar bort eller ändrar ordningen på data i ett diagram påverkar inte 
ändringarna de tabeller vars data visas i diagrammet. 

Om du t.ex. vill ersätta en serie datavärden i ett befintligt diagram med en annan 
dataserie kan du enkelt ersätta de refererade rad- eller kolumndata som används i 
diagrammet med data från en annan rad eller kolumn utan att tabellerna påverkas. 
Du kan också ändra ordningen på dataserierna i diagrammet utan att behöva ändra 
tabellen. 

Så här ändrar du ordningen på eller ersätter en dataserie:�
 1 Markera diagrammet. 

En mörk ram visas runt de dataceller i tabellen som används i diagrammet.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen Diagram i 
granskningsfönstret.

 3 Klicka på Serier i diagramgranskaren och gör sedan något av följande:

Om du vill ändra ordningen på serierna i diagrammet markerar du ett av de  Â
serieelement du vill flytta och väljer sedan en siffra från popupmenyn Ordning på 
panelen Serier i diagramgranskaren.

Om du vill byta ut en hel eller delar av en dataserie med en annan rad eller kolumn  Â
väljer du den cellreferens som representerar dataserieintervallet du vill ersätta i 
fältet Data på panelen Serier. Dra sedan över det nya cellintervallet med de data du 
vill använda.

Du ändrar etiketten för dataserien genom att välja den cellreferens som innehåller  Â
serieetiketten i fältet Etikett på panelen Serier. Välj sedan cellen med den etikett du 
vill använda.

Ta bort data från ett diagram
Du kan radera värden från bara diagrammet så att de finns kvar i den relaterade 
tabellen, eller från både diagrammet och den relaterade tabellen.

Så här tar du bort data:�
Du tar bort en datapunkt från både ett diagram och tabellen som den finns i genom  m

att markera cellen som informationen finns i och trycka på backstegstangenten. Värdet 
tas bort från tabellen och diagrammet.

Om du raderar en kolumn eller rad som ingår i ett tvåkolumnspar plottat i ett 
punktdiagram tas den relaterade datapunkten bort från diagrammet.

Du tar bort flera enskilda cellvärden från både ett diagram och tabellen som de finns  m

i genom att markera tabellen, hålla ner skifttangenten (för intilliggande celler) eller 
kommandotangenten (för celler som inte ligger intill varandra) medan du markerar 
cellerna. Tryck sedan på backstegstangenten. Värdena tas bort från både tabellen och 
diagrammet.



Du minskar ett sammanhängande intervall av celler som utgör ett diagram genom att  m

markera diagrammet. I tabellen drar du det runda reglaget i intervallets nedre högra 
hörn uppåt eller åt vänster. De celler som avmarkeras visas inte längre i diagrammet 
men värdena finns kvar i tabellen.

Du tar bort en dataserie från ett diagram genom att markera diagrammet och sedan  m

markera ett element i serien eller klicka på serieetiketten. Tryck på backstegstangenten. 
Värdena tas bort från diagrammet men finns kvar i tabellen.

Du tar bort en datauppsättning genom att markera diagrammet och sedan markera  m

kategorietiketten i tabellen. Tryck på backstegstangenten. Värdena tas bort från 
diagrammet men finns kvar i tabellen.

Om kategorin saknar etikett i tabellen klickar du på dataserieknappen i tabellen så att 
kategorin konverteras till en serie. Markera sedan serien som innehåller de data du vill 
ta bort och tryck på backstegstangenten.

Radera ett diagram
Så här raderar du ett diagram:�
Om du vill ta bort diagrammet men inte den relaterade tabellen eller tabellerna  m

markerar du diagrammet och trycker på backstegstangenten.

Om du vill ta bort både diagrammet och den relaterade tabellen eller tabellerna  m

markerar du tabellen eller tabellerna och trycker på backstegstangenten.

Dela diagram med Pages- och Keynote-dokument
Du kan kopiera ett diagram och klistra in det i en Keynote-presentation eller ett Pages-
dokument. När du har klistrat in diagrammet är det länkat till Numbers-versionen. 
Om du ändrar de Numbers-tabelldata som visas i diagrammet kan du uppdatera 
diagrammet i Keynote eller Pages.

Så här länkar du ett Numbers-diagram till en kopia av det i Keynote eller Pages:�
Spara kalkylbladet, markera och kopiera diagrammet och klistra sedan i det i en  m

Keynote-presentation eller ett Pages-dokument.

Så här uppdaterar du ett länkat diagram i Keynote eller Pages:�
Se till att spara det Numbers-kalkylblad som innehåller det uppdaterad diagrammet.  m

Markera diagrammet i Keynote eller Pages och klicka på Uppdatera.

Så här tar du bort kopplingen mellan ett diagram och dess Numbers-version:�
Markera diagrammet i Keynote eller Pages och klicka på Ta bort länk. m
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Formatera diagram
Varje diagram du skapar har en titel, en teckenförklaring och etiketter som du kan välja 
att visa eller gömma. Du kan också ändra deras utseende och deras placering. Du kan 
även ändra diagrammets färger och texturer, axelskalorna och gradmarkeringarna och 
datapunktetiketterna i diagrammet. Du kan rotera 2D-diagram och justera vinkeln och 
belysningsstilen för 3D-diagram. 

Om du vill läsa om Gå till

Formatera ett diagrams titel, etiketter och 
teckenförklaring

”Placera och formatera ett diagrams titel och 
teckenförklaring” på sidan 149
”Formatera texten i diagramtitlar, etiketter och 
teckenförklaringar” på sidan 159

Ändra ett diagrams storlek och riktning ”Ändra storlek på och rotera ett diagram” på 
sidan 150

Ändra ett diagrams skala, axelmarkörer och 
etiketter

”Formatera diagramaxlarna” på sidan 151

Ändra ett diagrams färg, textur, skuggor och 
andra bildkvaliteter

”Formatera elementen i en dataserie i ett 
diagram” på sidan 154

Visa speciella element i diagram ”Visa felstaplar i diagram” på sidan 157
”Visa trendlinjer i diagram” på sidan 158

Formatera cirkeldiagram, stapeldiagram och 
andra diagramtyper

”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159

Placera och formatera ett diagrams titel och teckenförklaring
I diagramtiteln kan du ange vad diagrammet visar. I diagrammets teckenförklaring 
visas vilka färger som används för att representera vilka dataserier i diagrammet.

Du kan visa eller gömma ett diagrams titel och teckenförklaring, ändra utseendet på 
texten i diagrammet och dra det till valfri plats. Om du vill ändra ett diagramattribut 
markerar du först diagrammet. 

Så här placerar och formaterar du ett markerat diagrams titel och teckenförklaring:�
Du visar titeln eller teckenförklaringen genom att välja Innehåll > Visa granskare  m

och sedan klicka på knappen för diagramgranskaren. Markera Visa titel eller Visa 
teckenförklaring.

Du anger en ny titel för diagrammet genom att markera texten i titelrutan och skriva  m

ny text.

Du redigerar etiketterna i teckenförklaringen genom att redigera serieetiketterna i den  m

relaterade tabellen eller genom att markera teckenförklaringen och redigera texten 
direkt.



Du formaterar texten i teckenförklaringen eller titeln genom att använda reglagen i  m

formatfältet.

Du flyttar teckenförklaringen genom att markera den och dra. m

Du lägger till beskrivande text i ett diagram genom att skapa en textruta. Se ”Lägga 
till textrutor” på sidan 192”. När du har formaterat färdigt ett diagram kan du gruppera 
textrutan med diagrammet så att textrutan och diagrammet alltid flyttas tillsammans 
om du flyttar diagrammet. Se ”Gruppera och avgruppera objekt” på sidan 226”.

Ändra storlek på och rotera ett diagram
Du kan rotera 2D-diagram på flera olika sätt. Det går inte att rotera (eller vända) 
3D-diagram. Om ett 3D-diagram är grupperat med 2D-diagram kan du rotera gruppen 
men det är bara 2D-diagrammen i gruppen som roteras.

Så här roterar och ändrar du storlek på ett diagram:�
Du ändrar storlek på ett diagram genom att markera hela diagrammet och sedan göra  m

något av följande:

Dra en aktiv markör. Aktiva markörer har en svart ram.  Â

Om du vill behålla diagrammets proportioner håller du ner skifttangenten samtidigt  Â
som du ändrar storlek på diagrammet genom att dra.

Om du vill ändra storlek på ett diagram i en riktning drar du en markör på sidan  Â
istället för en hörnmarkör.

Om du vill ändra storlek genom att ange de exakta måtten klickar du på Granskare  Â
i verktygsfältet och sedan på knappen för måttgranskaren. I måttgranskaren kan 
du ange en ny bredd och höjd, ställa in rotationsvinkeln och ändra diagrammets 
avstånd från marginalerna. 

Du roterar ett 2D-diagram genom att markera hela diagrammet och sedan göra något  m

av följande:

Markera diagrammet, håll ner kommandotangenten och flytta pekaren till en aktiv  Â
markör tills pekaren ändras till en böjd, dubbelriktad pil. Dra sedan i någon av 
markörerna. 

Om du vill rotera ett diagram i steg om 45 grader trycker du ner skift- och  Â
kommandotangenten medan du drar i en markör.

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för måttgranskaren och  Â
dra sedan roteringshjulet eller använd vinkelreglagen till att ange vinkeln för 
diagrammet.

Cirkeldiagram kan också roteras med diagramgranskaren. Se ”Rotera 
2D-cirkeldiagram” på sidan 164”. 
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Formatera diagramaxlarna
I liggande och stående stapeldiagram, ytdiagram och linjediagram plottas datapunkter 
på en axel (y-axeln för stående stapeldiagram, ytdiagram och linjediagram, x-axeln 
för liggande stapeldiagram) och datauppsättningarna grupperas på den andra axeln. 
Datapunktaxeln kallas värdeaxel och datauppsättningsaxeln kallas kategoriaxel.

I punktdiagram är både x- och y-axeln värdeaxlar. I ett diagram med två axlar finns det 
två y-axlar – Värdeaxel (Y1) och Värdeaxel (Y2) – som kan formateras separat Om du 
vill veta mer om diagram med två axlar läser du ”Anpassa diagram med två axlar och 
blandade diagram” på sidan 167”.

Du visar eller gömmer en axel eller diagramramar, ställer in skalan (linjär eller 
logaritmisk) och längden på värdeaxeln, justerar linjer och gradmarkeringarna längs 
med axlarna genom att välja alternativ och ange lämpliga värden på panelen Axel i 
diagramgranskaren. 

Många av de här formateringsalternativen finns också tillgängliga via formatfältet. 
Precis som med diagramgranskaren anpassas de alternativ som är tillgängliga i 
formatfältet efter vilken typ av diagram du har markerat.

Så här placerar du linjer och gradmarkeringar längs diagramaxlarna:
Välj de rutnät och gradmarkeringar du vill använda från en eller båda av  m

popupmenyerna Välj axelalternativ i diagramgranskaren.

Du formaterar värdena längs värdeaxlarna genom att göra något av följande i 
panelen Axel i diagramgranskaren:�
Du anger den högsta siffra som ska visas på värdeaxel genom att skriva en siffra  m

i fältet Max under Värdeaxel. Värdet kan inte vara lägre än maximivärdet för hela 
datauppsättningen. Om du inte anger någon siffra visar fältet ordet ”Auto” och värdet 
beräknas automatiskt baserat på diagrammets data.



Du anger värdet vid värdeaxelns startpunkt genom att skriva en siffra i fältet Min under  m

Värdeaxel. Värdet kan inte vara större än minimivärdet för hela datauppsättningen. Om 
du inte anger någon siffra visar fältet ordet ”Auto” och värdet beräknas automatiskt 
baserat på diagrammets data.

Du anger antalet axelmarkeringar mellan noll och minimi- och maximivärdet på  m

värdeaxeln genom att skriva en siffra i fältet Steg under Värdeaxel.

Du visar datavärdena på värdeaxeln genom att välja Visa värdeetiketter och/eller Visa  m

minimivärde från popupmenyn Välj axelalternativ under Värdeaxel.

Du formaterar värden annorlunda jämfört med hur de är formaterade i en relaterad  m

tabell genom att välja ett alternativ från popupmenyn Format under Värdeaxel.

Nummer:�  Visar datapunktvärdet utan enheter om du inte anger dem specifikt. Du 
anger enheter genom att skriva dem i fältet Suffix. Du väljer en stil för visning av 
negativa tal genom att ange hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler och 
sedan välja -100 eller (100) från popupmenyn bredvid. Välj Avgränsare om du vill visa 
en tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.

Valuta:�  Visar datapunktvärdet som en valutamängd. Välj symbol för valutaenheten 
från popupmenyn Symbol. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska 
visas. Du anger om negativa värden ska visas med ett minustecken eller inom parentes 
genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en 
tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.

Procent:�  Visar datapunktvärdet som ett värde dividerat med 100. I fältet Decimaler 
anger du hur många decimaler som ska visas. Du anger om negativa värden ska 
visas med ett minustecken eller inom parentes genom att välja -100 eller (100) från 
popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en tusentalsavdelare till vänster om 
decimaltecknet.

Datum och tid:�  Visar datapunktvärdena med ett datum-/tidsformat.

Längd:�  Visar datapunktvärdena som en tidsenhet (t.ex. sekunder, minuter eller veckor).

Bråk:�  Visar datapunktvärden mindre än 1 som ett heltal ovanför ett annat. (Om 
värdena är större än 1 visas inte några bråkdelstal för datavärdena.) Markera hur 
exakt du vill att bråkdelarna ska avrundas från popupmenyn Noggrannhet. Om du 
väljer ett alternativ som Halvor eller Fjärdedelar visas värdet som en del av det totala 
cirkelvärdet, avrundat till den noggrannhet du valt. 

Vetenskapligt:�  Visar datapunktvärden i avancerat format där 10 upphöjt till ett värde 
visas som E+ ett heltal. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska visas.

Anpassat:�  Välj ett anpassat numeriskt format du redan har skapat eller skapa ett nytt. 
Läs ”Använda egna format för visning av värden i tabellceller” på sidan 105” för mer 
information.
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Så här visar du kategorititlar (datauppsättningar):�
 1 Välj Visa kategorier från popupmenyn Välj axelalternativ under Kategoriaxel på 

panelen Axel i diagramgranskaren.

 2 Du ändrar kategorietiketterna genom att placera pekaren i fältet Etiketter, göra något 
av följande och sedan spara ändringarna genom att klicka på accepteraknappen (den 
gröna bocken): 

Du tar med en etikett genom att klicka på den tabellcell där etiketten du vill  Â
använda visas. En referens till cellen läggs till i fältet Etiketter.

Du tar bort en etikett genom att markera cellreferensen i fältet Etiketter och trycka  Â
på backstegstangenten.

 3 Du ändrar intervallet för etikettkategorier genom att göra något eller båda av följande:

Skriv ett värde eller använd stegreglaget i fältet ”Etikett var ... kategori”. Om du  Â
t.ex. anger värdet 2 visas varannan kategorititel, om du anger 3 visas var tredje 
kategorititel, osv.

Välj Visa sista kategori från popupmenyn Välj axelalternativ under Kategoriaxel om  Â
du vill att titeln för den sista kategorin ska visas.

Så här lägger du till eller gömmer en axeltitel:�
 1 Välj Visa titel från popupmenyn Välj axelalternativ under Värdeaxel eller Kategoriaxel 

på panelen Axel i diagramgranskaren.

 2 Dubbelklicka på värdetiteln eller kategorititeln som visas på diagrammet och skriv in 
önskad titel.

 3 Du formaterar titeltextens attribut genom att använda reglagen i formatfältet.

 4 Du gömmer en titel genom att avmarkera alternativet i samma popupmenyer. 

Så här ställer du in en linjär skala, logaritmisk skala eller procentskala för 
värdeaxeln:�
Välj Linjär skala, Logaritmisk skala eller Procentskala från popupmenyn Välj  m

axelalternativ under Värdeaxel i panelen Axel i diagramgranskaren.

Procentvärdeskalor finns bara tillgängliga för kumulativa liggande och stående 
2D-diagram och för 2D-ytdiagram. Linjära och logaritmiska skalor finns bara 
tillgängliga för icke-kumulativa 2D-diagram. 3D-diagram kan endast ha en linjär 
skala. (För cirkeldiagram visar du värden som procent genom att välja Procent från 
popupmenyn Format under Etiketter.)

Om du vill ändra färgen och texturen för serieelement eller formatera 
datapunktsymboler och värdeetiketter använder du panelen Serier i 
diagramgranskaren. Se ”Formatera elementen i en dataserie i ett diagram” på 
sidan 154”.



Om du vill veta mer om formateringsalternativ som är unika för en viss diagramtyp 
läser du ”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159”.

Formatera elementen i en dataserie i ett diagram
Du kan använda en mängd olika visuella effekter till att förbättra utseendet 
på dataserieelement som staplar (i liggande och stående stapeldiagram), 
datapunktformer (i linje- och punktdiagram) och ytformer.

Tårtbitarna i ett cirkeldiagram representerar även de en dataserie men de har speciella 
formateringsalternativ. Läs ”Anpassa utseendet på cirkeldiagram” på sidan 160” för mer 
information.

Många formateringsalternativ för serier finns tillgängliga via formatfältet. När 
du markerar ett serieelement i ett diagram ändras objekten i formatfältet så att 
lämpliga alternativ för formatering av diagramelementet visas. Du kan t.ex. klicka 
på fyllningskällan i formatfältet och snabbt välja en färg som ska användas i den 
markerade seriens element. 

Många alternativ finns tillgängliga i diagramgranskaren. För liggande och stående 
stapeldiagram och för ytdiagram kan du exempelvis ändra utseendet och stilen på 
former och symboler för dataserierna på panelen Serier i diagramgranskaren efter att 
du har markerat ett element i den serie du vill ändra. 

Så här fyller du markerade serieelement med särskilt designade färger eller texturer 
med hjälp av diagramgranskaren:

 1 Markera en kolumn, stapel eller något annat serieelement du vill formatera.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och 
sedan på Diagramfärger.

 3 Välj en fyllningstyp (t.ex. 3D-texturfyllning) från den första popupmenyn.

 4 Välj en fyllningssamling (t.ex. Marmor eller Trä) från den andra popupmenyn.

 5 Gör något av följande:
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Om du vill fylla alla element i alla dataserier klickar du på Använd alla. Den första  Â
fyllningen används på element i den första serien, den andra fyllningen på element i 
den andra serien, osv.

Om du vill fylla element i en enskild dataserie drar du fyllningen till ett element  Â
(liggande eller stående stapel, osv.) i serien.

Lägg märke till att de här fyllningarna inte går att använda för linje- och punktdiagram. 
Om du vill veta hur du formaterar serieelement i de diagramtyperna läser du 
”Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram” på sidan 165” och ”Använda 
punktdiagram” på sidan 166”.

Så här justerar du opacitet, strecken, skugga eller fyllningen för markerade 
serieelement:�
Markera elementet du vill ändra, klicka på knappen för grafikgranskaren och gör sedan  m

ändringarna.

När du ändrar opaciteten och fyllningen ska du tänka på att om du drar reglaget för 
opacitet längst ner i grafikgranskaren ändras opaciteten för hela diagrammet. Om 
du bara vill ändra opaciteten för en viss serie markerar du den och formaterar sedan 
opaciteten för färgfyllningen, övertoningsfyllning eller den tonade bildfyllningen tills 
du är nöjd. Läs ”Justera opaciteten” på sidan 233” och ”Fylla objekt med färger eller 
bilder” på sidan 234” för mer information. 

Om du vill veta hur du använder egna bilder som fyllning läser du ”Fylla ett objekt 
med en bild” på sidan 237”.

Om du vill veta hur du ändrar utseendet på linjen runt ett element läser du ”Ändra 
stilen på ramar” på sidan 230”.

Om du vill veta hur du ändrar skuggor läser du ”Lägga till skuggor” på sidan 232”.

Så här visar och formaterar du datapunktsetiketter för en markerad serie:�
 1 Klicka på Serier i diagramgranskaren.

 2 Välj Värdeetiketter.

 3 Du placerar etiketterna genom att klicka på en av placeringsknapparna.

 4 Du formaterar värden annorlunda jämfört med hur de är formaterade i en relaterad 
tabell genom att välja ett alternativ från popupmenyn Format under Värdeaxel.

Nummer:�  Visar datapunktvärdet utan enheter om du inte anger dem specifikt. Du 
anger enheter genom att skriva dem i fältet Suffix. Du väljer en stil för visning av 
negativa tal genom att ange hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler och 
sedan välja -100 eller (100) från popupmenyn bredvid. Välj Avgränsare om du vill visa 
en tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.



Valuta:�  Visar datapunktvärdet som en valutamängd. Välj symbol för valutaenheten 
från popupmenyn Symbol. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska 
visas. Du anger om negativa värden ska visas med ett minustecken eller inom parentes 
genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en 
tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.

Procent:�  Visar datapunktvärdet som ett värde dividerat med 100. I fältet Decimaler 
anger du hur många decimaler som ska visas. Du anger om negativa värden ska 
visas med ett minustecken eller inom parentes genom att välja -100 eller (100) från 
popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en tusentalsavdelare till vänster om 
decimaltecknet.

Datum och tid:�  Visar datapunktvärdena med ett datum-/tidsformat.

Längd:�  Visar datapunktvärdena som en tidsenhet (t.ex. sekunder, minuter eller veckor).

Bråk:�  Visar datapunktvärden mindre än 1 som ett heltal ovanför ett annat. (Om 
värdena är större än 1 visas inte några bråkdelstal för datavärdena.) Välj hur exakt 
du vill att bråkdelarna ska avrundas från popupmenyn Noggrannhet. Om du väljer 
ett alternativ som Halvor eller Fjärdedelar visas värdet som en del av det totala 
cirkelvärdet, avrundat till den noggrannhet du valt. 

Vetenskapligt:�  Visar datapunktvärden i avancerat format där 10 upphöjt till ett värde 
visas som E+ ett heltal. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska visas.

Anpassat:�  Välj ett anpassat numeriskt format du redan har skapat eller skapa ett nytt. 
Läs ”Använda egna format för visning av värden i tabellceller” på sidan 105” för mer 
information.

Om du vill ändra färgen och texturen för serieelement eller formatera 
datapunktsymboler och värdeetiketter använder du panelen Serier i 
diagramgranskaren. Se ”Formatera elementen i en dataserie i ett diagram” på 
sidan 154”.

Om du vill veta mer om formateringsalternativ som är unika för en viss diagramtyp 
läser du ”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159”.
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Visa felstaplar i diagram
Du kan visa felstaplar runt datapunkter i alla 2D-diagram, med undantag för 
cirkeldiagram. Felstaplar visar hur mycket fel det kan finnas i en viss datapunkt.

Så här visar du felstaplar för datapunkterna i en markerad serie:�
 1 Klicka på Serier i diagramgranskaren och sedan på Avancerat längst ner i 

granskningsfönstret. Klicka sedan på Felstaplar.

För punktdiagram kan du använda felstaplar för båda dataserierna. Du ställer in dem 
separat genom att följa anvisningarna för båda axlarna.

 2 Välj hur du vill att felstaplarna ska visas från popupmenyn:

Positiva och negativa:�  Visar fullständiga felstaplar, både ovanför och under varje 
datapunkt.

Endast positiva:�  Visar endast den del av felstapeln som ligger ovanför datapunkten.

Endast negativa:�  Visar endast den del av felstapeln som ligger under datapunkten.

 3 Från den andra popupmenyn väljer du vilken typ av felstapel du vill visa:

Fast värde:�  Visar en felstapel med samma absolutvärde för alla datapunkter. Ange ett 
värde i det intilliggande fältet.

Procent:�  Visar felstaplar med ett fast procentvärde för varje datapunktvärde. Ange ett 
procentvärde i fältet bredvid.

Standardavvikelse:�  Visar felstaplar baserade på standardavvikelsen i 
datauppsättningen. Ange ett värde för standardavvikelse i fältet bredvid.

Standardfel:�  Visar standardfelstaplar.

Anpassat:�  Låter dig ställa in felstaplar baserade på villkor du anger. I fältet Positivt 
anger du hur högt upp över datapunkterna du vill att felstaplarna ska sträcka sig, i 
fältet Negativ anger du hur långt ner under datapunkterna du vill att felstaplarna ska 
sträcka sig.

 4 I fältet bredvid den andra popupmenyn anger du intervallet för felstaplarna.

 5 Markera en felstapel, klicka på knappen för grafikgranskaren och, om du vill, ändra 
linjesluten för felstapeln med popupmenyn Streck.



Visa trendlinjer i diagram
Trendlinjer är linjer som beräknas och ritas så att de passar dina data, enligt den typ av 
ekvation du anger. Du kan visa trendlinjer för de flesta 2D-diagram, med undantag för 
kumulativa liggande och stående stapeldiagram, ytdiagram och cirkeldiagram.

Så här visar du en trendlinje för datapunkterna i en markerad serie:
 1 Markera en eller flera serier du vill visa en trendlinje för och klicka sedan på Granskare i 

verktygsfältet.

 2 Klicka på Diagram i granskningsfönstret och sedan på Serier.

 3 Klicka på Avancerat längst ner på panelen Serier. Klicka sedan på Trendlinje.

 4 Välj den typ av ekvation du vill använda till att beräkna trendlinjen från popupmenyn:

Linjär:  Ger den raka linje som bäst ansluter till värdena, mest användbart för enkla, 
linjära dataserier.

Logaritmisk:�  Ger den kurva som bäst ansluter till värdena, mest användbar när värden 
ökar eller minskar snabbt och sedan planar ut.

Polynom:�  Ger en kurva som har toppar och dalar som visar var värden stiger eller 
faller. Ange den polynomordning du vill använda i fältet Ordning. Ordning 4 ger upp 
till 3 toppar och dalar.

Exponent:�  Ger en kurva för jämförelse av mått som ökar med en viss hastighet. 
Exponent kan inte användas tillsammans med data som innehåller värdet noll eller 
negativa värden.

Exponentiell:�  Ger en kurva för värden som stiger eller faller i en ständigt ökande 
hastighet. Exponentiell kan inte användas tillsammans med data som innehåller värdet 
noll eller negativa värden.

Rörligt genomsnitt:�  Ger en trendlinje utifrån det antal datapunkter du anger i 
fältet Period genom att beräkna medelvärdet för datapunkterna och sedan använda 
medelvärdet som en trendlinjepunkt.

 5 Du visar ekvationen som beskriver en trendlinje genom att markera linjen och sedan 
välja Visa ekvation. Du kan dra den här ekvationen till valfri plats där du vill visa den på 
bladet.

 158  Kapitel 7    Skapa diagram med data



 Kapitel 7    Skapa diagram med data 159

 6 Om du vill visa det kvadrerade R-värde som användes till att beräkna en trendlinje 
markerar du linjen och väljer sedan Visa R2-värde. Du kan dra det här talet till valfri 
plats där du vill visa det på bladet.

 7 Du visar en etikett för en trendlinje genom att markera den och sedan välja Etikett. 
Skriv en etikett i fältet bredvid.

 8 Du ändrar en trendlinjes färg och tjocklek genom att markera den och sedan klicka på 
knappen Grafik i granskningsfönstret. Använd streckreglagen till att justera linjen.

Formatera texten i diagramtitlar, etiketter och teckenförklaringar
Du kan ändra storleken och utseendet på diagram- och axeltitlar, axeletiketter, 
datapunktetiketter och teckenförklaringar.

Så här formaterar du texten för etiketter och teckenförklaringar:�
 1 Beroende på vilken text du vill formatera väljer du lämpligt objekt: 

Du formaterar alla diagramtitlar och diagrametiketter (men inte teckentabellen) 
genom att klicka på diagrammet och ändra hela texten till valfritt typsnitt och valfri 
färg.

Du formaterar texten för alla datapunkter i endast en serie genom att markera 
textrutan för en datapunkt i serien.

Du formaterar texten i en axeletikett genom att markera texten.

Du formaterar texten i alla serieetiketter genom att markera serieetikettrutan.

Du ändrar texten i teckenförklaringen för ett diagram genom att markera 
teckenförklaringen.

 2 Använd reglagen i formatfältet till att snabbt formatera den markerade texten.

Formatera specifika diagramtyper
Cirkeldiagram, liggande och stående stapeldiagram och andra specifika typer av 
diagram har speciella formateringsalternativ.

Du kan t.ex. lägga till en skugga på enskilda tårtbitar, flytta tårtbitar bort från mitten 
av cirkeldiagrammet, använda olika symboler för datapunkter längs olika linjer i 
linjediagram, med mera. 

Om du vill läsa om Gå till

Formatera cirkeldiagram och enskilda tårtbitar i 
dem 

”Anpassa utseendet på cirkeldiagram” på 
sidan 160

Formatera staplarna i stående och liggande 
stapeldiagram 

”Ställa in skuggor, avstånd och serienamn 
för stående och liggande stapeldiagram” på 
sidan 164

Formatera element i linjediagram ”Anpassa datapunktsymboler och linjer i 
linjediagram” på sidan 165



Om du vill läsa om Gå till

Formatera ytdiagram ”Visa datapunktsymboler i ytdiagram” på 
sidan 166

Formatera punktdiagram ”Använda punktdiagram” på sidan 166

Formatera diagram med två axlar och blandade 
diagram

”Anpassa diagram med två axlar och blandade 
diagram” på sidan 167

Formatera 3D-diagram ”Justera sceninställningar för 3D-diagram” på 
sidan 168

Anpassa utseendet på cirkeldiagram
Ett cirkeldiagram representerar en enda datauppsättning och varje tårtbit är ett 
datapunktvärde i den uppsättningen (den första datapunkten från varje dataserie). Om 
dataserierna är i rader används endast den första kolumnen till att skapa diagrammet, 
om dataserierna är i kolumner används endast den första raden till att skapa 
diagrammet. Du kan använda valfri datauppsättning i diagrammet genom att flytta 
uppsättningen till den första raden eller kolumnen i tabellen.

Om du vill ändra utseendet på en enskild tårtbit måste du först markera 
cirkeldiagrammet och sedan markera den tårtbit du vill ändra.

Så här markerar du tårtbitar i ett markerat cirkeldiagram:�
Du markerar en enskild tårtbit genom att klicka på den.  m

Du markerar alla tårtbitar genom att markera en tårtbit och sedan trycka på  m

kommando-A.

Du markerar tårtbitar som inte ligger intill varandra genom att hålla ner  m

kommandotangenten samtidigt som du markerar varje tårtbit.

Du markerar ett kontinuerligt intervall av tårtbitar genom att markera den första  m

tårtbiten och sedan hålla ner skifttangenten medan du markerar den sista tårtbiten.

Om du vill läsa om Gå till

Lägg till färger och texturer i ett cirkeldiagram ”Ändra färger och texturer i ett cirkeldiagram” på 
sidan 161

Visa serie- och datapunktetiketter i ett 
cirkeldiagram

”Visa etiketter i ett cirkeldiagram” på sidan 161

Lyfta fram enskilda tårtbitar ”Separera enskilda tårtbitar från ett 
cirkeldiagram” på sidan 163

Lägga till skuggor i cirkeldiagram ”Lägga till skuggor för cirkeldiagram och 
tårtbitar” på sidan 163

Rotera ett 2D-cirkeldiagram ”Rotera 2D-cirkeldiagram” på sidan 164

Utföra annan formatering ”Formatera diagram” på sidan 149
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Ändra färger och texturer i ett cirkeldiagram
Så här ändrar du färger och texturer i ett cirkeldiagram:�
Du fyller serieelement med speciellt designade färger eller texturer genom att  m

klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och 
sedan klicka på Diagramfärger. Välj en fyllningstyp (t.ex. 3D-texturfyllning) från den 
första popupmenyn och en fyllningssamling (t.ex. Marmor eller Trä) från den andra 
popupmenyn. Gör sedan något av följande:

Du fyller alla tårtbitar genom att klicka på Använd på alla. Den första fyllningen  Â
används på element i den första serien, den andra fyllningen på element i den andra 
serien, osv.

Du fyller en enskild tårtbit genom att dra fyllningen till tårtbiten. Â

Du justerar opaciteten, strecken, skuggan och andra grafiska attribut för enskilda  m

tårtbitar genom att markera den tårtbit du vill ändra, klicka på knappen för 
grafikgranskaren och sedan göra ändringarna.

När du ändrar opaciteten och fyllningen ska du tänka på att om du drar reglaget för 
opacitet längst ner i grafikgranskaren ändras opaciteten för hela diagrammet. Om 
du bara vill ändra opaciteten för en viss serie markerar du den och formaterar sedan 
opaciteten för färgfyllningen, övertoningsfyllning eller den tonade bildfyllningen tills 
du är nöjd. Läs ”Justera opaciteten” på sidan 233” och ”Fylla objekt med färger eller 
bilder” på sidan 234” för mer information. 

Om du vill läsa om Gå till

Använda en egen bild som fyllning ”Fylla ett objekt med en bild” på sidan 237

Ändra utseendet på linjen runt cirkeldiagrammet 
eller en tårtbit

”Ändra stilen på ramar” på sidan 230

Ändra skuggorna ”Lägga till skuggor för cirkeldiagram och 
tårtbitar” på sidan 163

Ändra djupinställningar för ett 3D-cirkeldiagram ”Justera sceninställningar för 3D-diagram” på 
sidan 168

Visa etiketter i ett cirkeldiagram
Du använder diagramgranskaren till att visa och gömma serie- och datapunktsetiketter 
i ett markerat cirkeldiagram.

Så här visar du serienamn eller datapunktsetiketter i ett cirkeldiagram:�
 1 Markera diagrammet eller de enskilda tårtbitar du vill visa etiketter eller serienamn för. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för 
diagramgranskaren.



 3 Välj Etiketter och dra sedan placeringsreglaget så att datapunktetiketten hamnar 
längre från, eller närmare, mitten av cirkeldiagrammet. Du kan också ställa in tårtbitens 
avstånd från mitten som procent i förhållande till cirkeldiagrammets radie genom att 
ange ett värde i fältet.

Du kan också använda reglaget Etiketter i formatfältet till att placera in etiketter.

 4 Du väljer vilket format värdena visas med genom att välja ett alternativ från 
popupmenyn Format och ändra alternativen:

Nummer:�  Visar datapunktvärdet utan enheter om du inte anger dem specifikt. Du 
anger enheter genom att skriva dem i fältet Suffix. Du väljer en stil för visning av 
negativa tal genom att ange hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler och 
sedan välja -100 eller (100) från popupmenyn bredvid. Välj Avgränsare om du vill visa 
en tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.

Valuta:�  Visar datapunktvärdet som en valutamängd. Välj symbol för valutaenheten 
från popupmenyn Symbol. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska 
visas. Du anger om negativa värden ska visas med ett minustecken eller inom parentes 
genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en 
tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.

Procent:�  Visar datapunktvärdet som ett värde dividerat med 100. I fältet Decimaler 
anger du hur många decimaler som ska visas. Du anger om negativa värden ska 
visas med ett minustecken eller inom parentes genom att välja -100 eller (100) från 
popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en tusentalsavdelare till vänster om 
decimaltecknet.

Datum och tid:�  Visar datapunktvärdena med ett datum-/tidsformat.

Längd:�  Visar datapunktvärdena som en tidsenhet (t.ex. sekunder, minuter eller veckor).

Bråk:�  Visar datapunktvärden mindre än 1 som ett heltal ovanför ett annat. (Om 
värdena är större än 1 visas inte några bråkdelstal för datavärdena.) Välj hur exakt 
du vill att bråkdelarna ska avrundas från popupmenyn Noggrannhet. Om du väljer 
ett alternativ som Halvor eller Fjärdedelar visas värdet som en del av det totala 
cirkelvärdet, avrundat till den noggrannhet du valt. 

Vetenskapligt:�  Visar datapunktvärden i avancerat format där 10 upphöjt till ett värde 
visas som E+ ett heltal. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska visas.

Anpassat:�  Välj ett anpassat numeriskt format du redan har skapat eller skapa ett nytt. 
Läs ”Använda egna format för visning av värden i tabellceller” på sidan 105” för mer 
information.

 5 Om du vill visa serienamnet markerar du Visa serienamn.
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Separera enskilda tårtbitar från ett cirkeldiagram
Du kan synliggöra enskilda tårtbitar genom att separera dem från cirkeldiagrammet. 

Separera en tårtbit genom 
att använda reglaget Bryt ut.

Så här separerar du tårtbitar:�
Du flyttar en enskild tårtbit bort från mitten av ett 2D- eller 3D-cirkeldiagram genom  m

att markera den och sedan dra den eller använda reglaget Bryt ut i diagramgranskaren. 

Du separerar alla tårtbitar bort från mitten av ett 3D-cirkeldiagram genom att markera  m

diagrammet och sedan använda reglaget Bryt ut.

Du flyttar flera tårtbitar ut från mitten av ett cirkeldiagram i 2D eller 3D genom att  m

skift-klicka eller kommando-klicka för att markera tårtbitarna. Sedan drar du dem eller 
använder reglaget Bryt ut.

Du kan lägga till ett serienamn eller en datapunktetikett som ytterligare ett sätt att 
markera enskilda tårtbitar Se ”Formatera elementen i en dataserie i ett diagram” på 
sidan 154”.

Lägga till skuggor för cirkeldiagram och tårtbitar
Du kan lägga till skuggor för enskilda tårtbitar eller hela cirkeldiagrammet. Genom 
att lägga till skuggor för enskilda tårtbitar kan du få det att se ut som om tårtbitarna 
ligger i olika lager. När du lägger till en skugga till en tårtbit är det därför en bra idé att 
separera den först. Läs ”Separera enskilda tårtbitar från ett cirkeldiagram” på sidan 163” 
för mer information. 

Så här lägger du till skuggor:�
 1 Markera diagrammet eller enskilda tårtbitar. Klicka på Granskare i verktygsfältet och 

klicka sedan på knappen för diagramgranskaren. Gör något av följande:

Om du vill lägga till skuggor för enskilda markerade tårtbitar väljer du Individuell  Â
från popupmenyn Skugga.

Om du vill lägga till en skugga för hela diagrammet väljer du Grupp från  Â
popupmenyn Skugga.

Du kan också använda popupmenyn Skugga i formatfältet.



 2 Du ställer in skuggattribut i grafikgranskaren. Läs ”Lägga till skuggor” på sidan 232” för 
mer information.

Rotera 2D-cirkeldiagram
Så här roterar du ett cirkeldiagram:�
Markera diagrammet, klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för  m

diagramgranskaren och använd sedan reglaget eller fältet Rotationsvinkel. 

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för måttgranskaren och dra  m

sedan roteringshjulet eller använd vinkelreglagen till att ange vinkeln för diagrammet. 

Markera diagrammet, håll ner kommandotangenten och flytta pekaren till en aktiv  m

markör tills pekaren ändras till en böjd, dubbelriktad pil. Dra sedan i någon av 
markörerna. 

Om du vill rotera diagrammet i steg om 45 grader trycker du ner skift- och  m

kommandotangenten medan du drar i en markör eller rotationshjulet.

Ställa in skuggor, avstånd och serienamn för stående och liggande 
stapeldiagram
I liggande och stående stapeldiagram kan du justera avståndet mellan 
stapeluppsättningarna (datauppsättningar). I diagram som inte är kumulativa kan du 
också justera avståndet mellan staplarna (enskilda datauppsättningar). Du kan också 
lägga till skuggor för enskilda dataserier eller hela diagrammet.

I ett liggande eller stående stapeldiagram som inte är kumulativt kan du också välja att 
visa serienamn och etiketter.

Så här anpassar du liggande och stående stapeldiagram:�
 1 Markera ett liggande eller stående stapeldiagram.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och 
sedan på Diagram.

 3 Du ändrar avståndet mellan staplar eller kategorier genom att göra något av följande:

Du ändrar avståndet mellan staplar genom att ange ett värde (eller klicka på pilarna)  Â
i fältet ”Avstånd mellan staplar”.

Du ändrar avståndet mellan kategorier (i diagram som inte är kumulativa) genom  Â
att ange ett värde i fältet ”Avstånd mellan grupper”.

Värdet är antal procent av stapelns tjocklek. Om du minskar avståndet mellan 
staplarna blir de bredare. Du kan också flytta pekaren mot en stapelkant tills den blir 
en dubbelriktad pil och sedan göra staplarna bredare eller smalare genom att dra.

 4 Du lägger till skuggor genom att göra något av följande:

Om du vill lägga till skuggor för enskilda staplar väljer du Individuell från  Â
popupmenyn Skugga.
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Om du vill lägga till skuggor för varje grupp av staplar väljer du Grupp från  Â
popupmenyn Skugga.

Du ställer in skuggattribut i grafikgranskaren. Läs ” Â Lägga till skuggor” på sidan 232” 
för mer information.

 5 Du visar serienamn genom att klicka på Axel sedan välja Visa serienamn från 
popupmenyn Välj axelalternativ under Kategoriaxel.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på 
sidan 149”.

Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram
I yt- och linjediagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och 
romber) som representerar datapunkter. Du kan också dra en rak linje eller en kurva 
mellan datapunkterna. 

Du kan använda formatfältet till att snabbt anpassa symboler och linjer. Markera en 
symbol och använd reglagen Symbol och Storlek till att formatera symboler. Använd 
streckreglagen till att formatera linjerna. Diagramgranskaren innehåller fler alternativ.

Här är några sätt att ändra datapunktssymboler och anslutningslinje med 
diagramgranskaren:�
Du ändrar datapunktsymbolen genom att markera en dataserie (ytform eller linje),  m

klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för tabellgranskaren och 
sedan på Serier. Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol. Justera storleken på 
datapunktsymbolen genom att ange ett värde eller använda stegreglaget i fältet 
bredvid.

Du binder samman punkter med en kurva genom att markera en dataserie (linje) och  m

sedan välja Kurva från popupmenyn Anslutningspunkter.

Du ändrar linjefärgen genom att markera en linje, klicka på Granskare i verktygsfältet,  m

klicka på knappen för grafikgranskaren och sedan använda streckreglagen. 

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på 
sidan 149”.



Visa datapunktsymboler i ytdiagram
I ytdiagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och romber) som 
representerar datapunkter.

Du kan använda formatfältet till att snabbt anpassa symboler. Markera en symbol och 
använd reglagen Symbol och Storlek till att formatera symboler. Du kan också använda 
diagramgranskaren.

Så här visar du datapunktssymboler med diagramgranskaren:�
 1 Markera en dataserie (ytform), klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen 

för tabellgranskaren och sedan på Serier.

 2 Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol.

 3 Justera storleken på datapunktsymbolen genom att ange ett värde eller använda 
stegreglaget i fältet bredvid.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på 
sidan 149”.

Använda punktdiagram
Punktdiagram visar data annorlunda än de andra diagramtyperna. De kräver minst två 
kolumner eller rader för att plotta värden för en enda dataserie. Om du vill visa flera 
dataserier använder du ytterligare kolumnpar (eller radpar).

Varje värdepar bestämmer positionen för en datapunkt. Det första datavärdet i paret är 
punktens värde på x-axeln. Det andra datavärdet är punktens värde på y-axeln. Om du 
redan har skapat ett diagram med datapunkter som inte uppträder i par och du sedan 
ändrar diagrammet till ett punktdiagram kanske Numbers inte plottar informationen 
som förväntat. Beroende på hur informationen är ordnad i tabellen kanske det inte går 
att skapa något punktdiagram. Kontrollera att du har angett x- och y-punktvärden för 
alla dataserier du vill plotta innan du väljer att skapa ett punktdiagram.

När du väljer ett punktdiagram visas serieknappen som ett kugghjul överst i 
vänstra hörnet av datatabellen. Du kan använda en enda kolumn (eller rad) med 
data som x-värde för flera kolumner (eller rader) med y-värden genom att klicka på 
kugghjulsknappen och välja Dela x-värden. Använd samma knapp till att växla mellan 
att använda rader och kolumner som dataserier i diagrammet.

Innan du kan ändra utseende på datapunktssymboler eller linjer måste du markera en 
symbol eller linje. 

Du kan använda formatfältet till att snabbt anpassa symboler och linjer. Markera en 
symbol och använd reglagen Symbol och Storlek till att formatera symboler. Använd 
streckreglagen till att formatera linjerna. Diagramgranskaren innehåller fler alternativ.
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Här är några sätt att ändra utseendet på markerade datapunktssymboler och linjer 
med diagramgranskaren:�
Du justerar storleken för en symbol genom att välja ett alternativ från popupmenyn  m

Datasymbol och sedan ange ett värde eller använda stegreglaget i fältet bredvid.

Du binder samman punkterna i de markerade serierna, med en rak linje eller en kurva  m

genom att välja ett alternativ från popupmenyn Anslutningspunkter.

Du ändrar färgen på datapunkterna eller linjerna i ett diagram genom att markera en  m

datapunkt eller linje du vill ändra och sedan öppna grafikgranskaren. (Lägg märke till 
att du kan ändra färgerna separat för datapunkterna, linjerna och trendlinjer även om 
de representerar samma dataserie.) Klicka på streckfärgkällan i grafikgranskaren och 
välj sedan en färg från fönstret Färger.

Du ändrar stilen och tjockleken på en linje i diagrammet genom att markera den och  m

sedan välja en linjestil från popupmenyn Streck i grafikgranskaren. Justera linjens 
tjocklek genom att ange ett värde eller använda stegreglaget i fältet bredvid.

I punktdiagram kan du visa felstaplar för både x- och y-axelmått. Om du vill veta mer 
om felstaplar läser du ”Visa felstaplar i diagram” på sidan 157”. Om du vill veta hur du 
formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på sidan 149”.

Anpassa diagram med två axlar och blandade diagram
Både diagram med två axlar och blandade diagram har två dataserier som var och 
en representeras som ett kolumn-, linje- eller ytdiagram. I diagramgranskaren finns 
reglage du kan använda till att separat formatera de två axlarna.

Diagram med två axlar representerar de två dataserierna som två diagram, med en 
separat värdeaxel (y-axel) för varje diagram. Axeln på vänster sida om diagrammet 
hör till den första dataserien och kallas Värdeaxel (Y1). Axeln på höger sida om 
diagrammet hör till den andra dataserien och kallas Värdeaxel (Y2).



Blandade diagram visar de två dataserierna som ett enda diagram. 

Så här visar du en dataserie som ett stapel-, linje- eller ytdiagram:
 1 Markera dataserien.

 2 Gör något av följande:

Välj ett alternativ från popupmenyn Seriealternativ i formatfältet. Â

Välj ett alternativ från popupmenyn Serietyp i diagramgranskaren. Â

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på 
sidan 149”.

Justera sceninställningar för 3D-diagram
I 3D-diagram kan du ändra visningsvinkel genom att dra i pilhuvudena som visas när 
du markerar diagrammet. 

Diagramgranskaren innehåller fler reglage.
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Så här justerar du 3D-sceninställningarna med diagramgranskaren:
 1 Markera ett 3D-diagram, klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för 

diagramgranskaren och klicka sedan på Diagram. 

 2 Om du vill ändra diagrammets visningsvinkel drar du ett pilhuvud i den blå 
pilknappen tills du placerat diagrammet som du vill ha det.

 3 Om du vill ändra vinkeln och styrkan för belysningen väljer du ett alternativ från 
popupmenyn Belysningsstil som ger det utseende du vill använda.

 4 Om du vill ändra djupet för diagramelementen drar du reglaget Diagramdjup. Drar du 
åt höger ser det ut som om diagramelementen sträcks ut mot användaren. 

 5 Du gör kanterna i ett 3D-cirkeldiagram tydligare genom att välja Visa fasade kanter.

 6 Du ändrar formen på staplarna i 3D-diagram med kolumner och staplar med 
popupmenyn Stapelform.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på 
sidan 149”.
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Lägg till och ändra utseendet på text, som text i listor, i 
textrutor, tabellceller och former.

Lägga till text
Lägg till text genom att skriva i en tabellcell, textruta eller form. 

Om du vill läsa om Gå till

Skapa en textruta och lägga till text i den ”Lägga till textrutor” på sidan 192

Lägga till text i en form ”Placera text i en form” på sidan 193

Arbeta med text i tabellceller ”Lägga till och redigera tabellcellvärden” på 
sidan 81
”Arbeta med text i tabellceller” på sidan 82
”Använda textformatet i tabellceller” på sidan 103

Anpassa text ”Markera text” på sidan 170
”Radera, kopiera och klistra in text” på sidan 171
”Formatera textens storlek och utseende” på 
sidan 171
”Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd 
och färg” på sidan 178
”Skapa listor” på sidan 187

Markera text
Innan du formaterar eller utför andra åtgärder på text måste du markera den text du 
vill arbeta med.

Så här markerar du text:�
Du markerar ett eller flera tecken genom att klicka framför det första tecknet och  m

sedan dra över de tecken du vill markera. 

Du markerar ett ord genom att dubbelklicka på ordet. m
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Du markerar ett stycke genom att trippelklicka på stycket. m

Du markerar ett textblock genom att klicka i början på blocket och sedan klicka i slutet  m

av blocket samtidigt som du håller ner skifttangenten.

Du markerar från insättningspunkten till början av stycket genom att trycka på  m

uppåtpil samtidigt som du håller ner skift- och alternativtangenten.

Du markerar från insättningspunkten till slutet av stycket genom att trycka på nedåtpil  m

samtidigt som du håller ner skift- och alternativtangenten.

Du utökar markeringen ett tecken i taget genom att trycka på vänster- eller högerpil  m

samtidigt som du håller ner skifttangenten.

Du utökar markeringen en rad i taget genom att trycka på uppåt- eller nedåtpil  m

samtidigt som du håller ner skifttangenten.

Du markerar flera ord eller textblock som inte ligger intill varandra genom att markera  m

det första textblocket och sedan markera ytterligare text samtidigt som du håller ner 
kommando-tangenten.

Radera, kopiera och klistra in text
På menyn Redigera finns kommandon för textredigeringsåtgärder.

Så här redigerar du text:�
Om du vill kopiera (eller klippa ut) och klistra in text markerar du texten och väljer  m

Redigera > Kopiera eller Redigera > Klipp ut. Klicka där du vill klistra in texten. 

Om du vill att den kopierade texten ska behålla sin stilformatering väljer du Redigera > 
Klistra in.

Om du vill att den kopierade texten ska få samma stilformatering som texten den 
klistras in i väljer du Redigera > "Klistra in och matcha stilen".

Om du vill radera text markerar du texten och väljer Redigera > Radera eller trycker på  m

backstegstangenten.

Om du råkar radera text av misstag väljer du Redigera > Ångra så återställs den.

När du använder kommandot Kopiera eller Klipp ut placeras den markerade texten 
på en plats som kallas Urklipp, där texten finns kvar tills du väljer Kopiera eller Klipp 
ut igen eller stänger av datorn. Urklipp kan bara innehålla en kopia eller ett utklipp åt 
gången.

Formatera textens storlek och utseende
Du kan formatera text med formatfältet, menyerna i Numbers, textgranskaren och 
fönstret Typsnitt. 



Om du vill läsa om Gå till

Ändra utseendet på text ”Göra text fet, kursiv eller understruken” på 
sidan 172
”Lägga till skuggor och överstrykningar till 
text” på sidan 173
”Skapa konturtext” på sidan 173
”Ändra textstorleken” på sidan 173
”Göra text nedsänkt eller upphöjd” på sidan 174
”Ändra skiftläget för text” på sidan 174
”Ändra typsnitt” på sidan 174
”Justera typsnittsutjämning” på sidan 175

Lägga till accenter, visa internationella 
tangentbordslayouter, med mera

”Så här utjämnar du typsnitten på skärmen:” på 
sidan 175
”Lägga till accenter” på sidan 176
”Skriva specialtecken och symboler” på sidan 177
”Använda smarta citationstecken” på sidan 177

Justera spårning, ligaturer, baslinjer och 
användningen av versaler och gemener

”Använda avancerade typografifunktioner” på 
sidan 178

Göra text fet, kursiv eller understruken
Med formatfältet, menyn Format och fönstret Typsnitt är det enkelt att snabbt 
ändra utseendet på text. När texten är markerad kan du göra den fet, kursiv eller 
understruken.

Så här gör du text fet, kursiv eller understruken:�
Om du vill använda formatfältet markerar du texten eller klickar där du vill börja skriva  m

ny text och ändrar sedan textens utseende med reglagen i formatfältet.

Ändra typsnittets 
teckensnitt, stil och storlek.

Ange textfärg.

Gör text fet, kursiv eller 
understruken.

Kantjustera text.

Ange radavstånd.

Dela texten i kolumner.

Om du vill använda menyn Format markerar du texten eller klickar där du vill börja  m

skriva ny text och väljer sedan Format > Typsnitt > Fet, Kursiv eller Understruken. 

Om du vill använda fönstret Typsnitt markerar du lite text, klickar på Typsnitt i  m

verktygsfältet och använder sedan reglagen i fönstret Typsnitt till att göra texten fet, 
kursiv eller understruken. Läs ”Fönstret Typsnitt” på sidan 25” om du vill veta mer om 
fönstret Typsnitt.
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Lägga till skuggor och överstrykningar till text
Du kan använda fönstret Typsnitt till att skapa och formatera skuggor för text och 
markera text med en överstrykningslinje.

Så här lägger du till en överstrykning och skuggor:�
Du lägger till en överstrykningslinje på markerad text genom att klicka på Typsnitt i  m

verktygsfältet, klicka på knappen Överstruken text och välj Ingen, Enkel eller Dubbel 
från popupmenyn. 

Du kan också markera text och välja Format > Typsnitt > Genomstrykning.

En överstrykningslinje visas på den markerade texten i samma färg som texten. Om du 
vill ändra färgen på överstrykningen väljer du Färg från popupmenyn Överstruken text 
och väljer sedan en färg i fönstret Färger. Överstrykningen får den färg du väljer men 
textens färg ändras inte.

Om du snabbt vill lägga till en skugga till markerad text väljer du Skugga i formatfältet. m

Om du vill lägga till en skugga till markerad text och ange attribut för skuggan klickar  m

du på Typsnitt i verktygsfältet och sedan på knappen Textskugga. 

Dra reglaget för skuggopacitet (första reglaget till vänster) åt höger om du vill göra 
skuggan mörkare.

Dra reglaget för skuggoskärpa (reglaget i mitten) åt höger om du vill göra skuggan 
mindre skarp.

Dra reglaget för skuggförskjutning (tredje reglaget) åt höger om du vill placera 
skuggan längre från texten.

Ange riktning för skuggan genom att rotera hjulet för skuggvinkel. 

Om du vill veta hur du ställer in textskuggor med grafikgranskaren läser du ” m Lägga till 
skuggor” på sidan 232”.

Skapa konturtext
Du kan ändra texten till konturtext.

Så här skapar du konturtext:�
 1 Markera texten du vill göra om till konturtext eller klicka där du vill skriva ny text.

 2 Välj Format > Typsnitt > Kontur.

Ändra textstorleken
Du kan ändra punktstorleken för text så att texten blir större eller mindre.

Så här ändrar du storleken på markerad text:�
 1 Markera den text du vill ändra storlek på.

 2 Du ändrar textstorleken genom att göra något av följande:

Du ändrar textstorleken i steg om en punkt genom att välja Format > Typsnitt >  Â
Större eller Format > Typsnitt > Mindre.



Du kan också använda popupmenyn Textstorlek i formatfältet.

Om du vill ange en exakt storlek för den markerade texten klickar du på Typsnitt  Â
i verktygsfältet och använder reglagen för storlek i fönstret Typsnitt. Läs ”Ändra 
typsnitt” på sidan 174” för mer information.

Du kan också lägga till symboler för större och mindre i verktygsfältet. Välj Innehåll > 
Anpassa verktygsfältet och dra symbolerna till verktygsfältet och klicka sedan på Klar.

Göra text nedsänkt eller upphöjd
Du kan placera texten högre eller lägre än baslinjen.

Så här gör du text nedsänkt eller upphöjd:
 1 Markera texten du vill placera högre eller lägre eller klicka där du vill skriva ny text.

 2 Om du vill skapa nedsänkt eller upphöjd text med en mindre typsnittsstorlek än resten 
av texten väljer du Format > Typsnitt > Baslinje > Nedsänkt eller Format > Typsnitt > 
Baslinje > Upphöjd. 

Om du vill höja eller sänka texten i förhållande till den övriga texten på samma rad 
väjer du Höj eller Sänk från undermenyn Baslinje. 

Om du vill återställa text till samma baslinje som brödtexten väljer du Standard från 
undermenyn Baslinje.

Du kan också lägga till symboler för nedsänkt och upphöjd i verktygsfältet. Välj 
Innehåll > Anpassa verktygsfältet och dra symbolerna till verktygsfältet och klicka 
sedan på Klar.

Ändra skiftläget för text
Du kan snabbt ändra textblock så att det består av bara små eller stora bokstäver, eller 
formatera text som en titel.

Så här ändrar du texten till små eller stora bokstäver:� 
 1 Markera texten du vill ändra eller klicka där du vill skriva ny text. 

 2 Välj Format > Typsnitt > Versaler och välj ett alternativ från undermenyn.

Välj Bara versaler om du vill ändra texten till versaler.

Välj Kapitäler om du vill ändra texten till mindre kapitäler med större kapitäler för stora 
bokstäver.

Välj Titel om du vill ändra texten till ett titelformat som gör första bokstaven i varje ord 
till versal.

Välj Inga om du vill undvika att få versaler automatiskt.

Ändra typsnitt
När text är markerad kan du snabbt ändra typsnittsfamiljen, typen, storleken, färgen 
och bakgrundsfärgen med hjälp av reglagen i formatfältet.
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I fönstret Typsnitt finns många reglage för typsnittsinställningar. Använd 
storleksreglage och typografiinställningar till att anpassa utseendet på text.

Så här ändrar du typsnittet för markerad text med fönstret Typsnitt:�
 1 Klicka på Typsnitt i verktygsfältet.

 2 Välj en teckenstil i kolumnen Familj i fönstret Typsnitt och välj sedan teckensnitt i 
kolumnen Teckensnitt.

Om någon typsnittsfamilj du vet finns installerad på datorn inte visas väljer du Alla 
typsnitt i kolumnen Samlingar eller skriver namnet på det typsnitt du letar efter i 
sökfältet längst ner i fönstret Typsnitt.

En förhandsvisning av det valda typsnittet visas i förhandsvisningspanelen överst i 
fönstret Typsnitt. Om förhandsvisningspanelen inte visas väljer du Visa förhandsvisning 
från åtgärdspopupmenyn längst ner till vänster i fönstret Typsnitt.

 3 Justera typsnittsstorleken med storleksreglagen.

 4 Om du vill justera typografiinställningarna för det valda typsnittet väljer du Typografi 
från åtgärdspopupmenyn. I fönstret Typografi klickar du på visningstriangeln så kan 
du se och välja bland de olika typografieffekter som finns tillgängliga för det valda 
typsnittet.

Olika typografieffekter finns tillgängliga för olika typsnitt. Läs ”Använda avancerade 
typografifunktioner” på sidan 178” för mer information.

Justera typsnittsutjämning
Om typsnitten på din skärm är suddiga eller hackiga kan du behöva justera 
typsnittsutjämningen eller ändra vid vilken storlek typsnitt utjämnas i Mac OS X. 
Typsnitt kan också förvrängas vid export till en PDF-fil. Du kan justera inställningarna 
för typsnittsutjämning så att typsnitten blir jämnare vid export till PDF-filer.

Så här utjämnar du typsnitten på skärmen:
 1 Öppna Systeminställningar och klicka på Utseende.

 2 Vill du slå på kantutjämning av typsnitt i Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare 
markerar du ”Använd LCD-typsnittsutjämning när det är tillgängligt”.

Du anger en typsnittsutjämningsstil i Mac OS X 10.5.7 och tidigare genom att välja en 
typsnittsutjämning från popupmenyn ”Typsnittsutjämning”.

Beroende på vilken bildskärm du använder märks bara små eller inga skillnader alls 
mellan typsnittsutjämningarna.

 3 Om du tänker använda små typsnittsstorlekar i dokumentet väljer du en punktstorlek 
från popupmenyn ”Stäng av kantutjämning för typsnittsstorlek”. 

När typsnittsutjämningen (eller "mjuka konturer") är aktiverad kan små typsnitt vara 
svåra att läsa. Det kan därför vara bra att stänga av typsnittsutjämningen för små 
typsnitt.



Om du vill veta mer om typsnittsutjämning i Mac OS X klickar du på hjälpknappen i 
det nedre, högra hörnet av inställningspanelen Utseende.

Lägga till accenter
Du kan använda Tangentbordsvisning till att lägga till accenter på tecken. 
Tangentbordsvisning visar tecknen för den tangentbordslayout eller indatametod du 
valt i indatamenyn. Om du t.ex. väljer Svenskt i indatamenyn visas de tecken som finns 
på ett svenskt tangentbord i Tangentbordsvisning.

Så här lägger du till accenter:�
 1 Välj Tangentbordsvisning från indatamenyn till höger i menyraden.

Indatamenyn finns till höger i menyraden och ser ut som en flagga eller ett tecken. Om 
du inte ser indatamenyn går du till ”Visa tangentbordslayouter för andra språk"”. Där 
kan du läsa om hur du visar indatamenyn.

 2 Tryck på skift, alternativ eller alternativ-skift så markeras de tillgängliga accenterna i 
Tangentbordsvisning.

Tangenterna med accenter markeras. Beroende på hur ditt tangentbord ser ut kanske 
du inte behöver trycka på skift- eller alternativtangenten för att se accenttangenterna.

 3 Placera insättningspunkten där du vill skriva i dokumentet.

 4 Tryck ner den specialtangent du tryckte ner i steg 2 (skift, alternativ, alternativ-skift 
eller ingen) och tryck sedan på den tangent på tangentbordet som har samma 
placering som den accent som visas i Tangentbordsvisning.

 5 Släpp sedan specialtangenten och tryck på tangenten för det tecken du vill lägga till 
accenten på.

På ett svenskt tangentbord kan du t.ex. trycka ner alternativ-E (accenttangenten) och 
sedan E (tangenten du vill skriva accenten på) om du vill skriva é.

Visa tangentbordslayouter för andra språk
Tangentbordsvisning visar tecknen för den tangentbordslayout eller indatametod som 
är vald i indatamenyn. Om du t.ex. väljer Svenskt i indatamenyn visas de tecken som 
finns på ett svenskt tangentbord i Tangentbordsvisning.

Du kan använda Tangentbordsvisning till att se var tecken finns på tangentbord som 
används för andra språk om du har sådana typsnitt installerade på datorn.

Om du vill komma åt Tangentbordsvisning måste indatamenyn visas i menyraden.

Så här visar du indatamenyn:�
 1 Välj Apple > Systeminställningar och gör något av följande:

I Mac OS X 10.6 och senare klickar du på Språk och text. Klicka sedan på  Â
Inmatningskällor och markera kryssrutan bredvid Tangentbords- och teckenvisaren.
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I Mac OS X 10.5.7 och tidigare klickar du på Internationellt. Klicka sedan på  Â
Indatameny och markera kryssrutan bredvid Tangentbordsvisning.

Indatamenyn visas på höger sida av menyraden och ser ut som en flagga eller ett 
tecken.

 2 Du visar teckenlayouten för ett annat lands tangentbord genom att markera 
kryssrutan På bredvid tangentbordslayouten eller indatametoden för det landet.

 3 Markera kryssrutan bredvid ”Visa indatamenyn i menyraden".

Så här visar du tangentbordslayouten för ett annat språk:�
 1 Välj ett språk eller en indatametod från indatamenyn till höger i menyraden.

 2 Välj Visa Tangentbordsvisning från indatamenyn.

 3 Tryck på tangenter på tangentbordet så visas deras plats i Tangentbordsvisning. Tryck 
på alternativ, skift och kommando-alternativ så visas accenter och specialtecken.

 4 Om du vill placera ett tecken vid insättningspunkten i ett dokument klickar du på 
tangenten för det tecknet i Tangentbordsvisning.

Skriva specialtecken och symboler
Med hjälp av fönstret Tecken i Mac OS X kan du infoga specialtecken, t.ex. matematiska 
symboler, bokstäver med accenter och pilar, i dokument. Du kan också använda 
Teckenpalett till att skriva japanska, traditionella kinesiska, förenklade kinesiska och 
koreanska tecken, liksom tecken från andra språk.

Så här infogar du specialtecken och symboler:�
 1 Placera insättningspunkten där du vill skriva specialtecknet eller symbolen. 

 2 Välj Redigera > Specialtecken så öppnas fönstret Tecken (eller välj Tecken från 
åtgärdspopupmenyn i det nedre, vänstra hörnet av fönstret Typsnitt).

 3 Välj typ av tecken från popupmenyn Visa högst upp i fönstret Tecken. Om menyn Visa 
inte visas klickar du på knappen i fönstrets övre, högre hörn så att den övre delen av 
fönstret visas. Klicka på knappen igen när du vill gömma den övre delen av fönstret.

 4 Klicka på ett objekt i listan till vänster så visas de tecken som finns i kategorin.

 5 Dubbelklicka på det tecken eller den symbol till höger som du vill infoga i kalkylbladet 
eller markera tecknet och klicka på Infoga.

Om tecknet inte visas i kalkylbladet kanske Numbers inte kan hantera tecknet.

Använda smarta citationstecken
Smarta citationstecken är citationstecken som är böjda. När du inte använder smarta 
citationstecken är citationstecknen raka.

Smarta citationstecken

Raka citationstecken



Så här använder du smarta citationstecken:�
Välj Numbers > Inställningar, klicka på Automatisk korrigering och markera ”Använd  m

smarta citationstecken”. 

Använda avancerade typografifunktioner
Vissa typsnitt, t.ex. Zapfino och Hoefler, har avancerade typografifunktioner med vilka 
du kan skapa olika effekter. Om du använder ett typsnitt med olika typografieffekter 
i en textruta kan du ändra många av effekterna med undermenyn Typsnitt i menyn 
Format. Det kan t.ex. vara möjligt att justera följande:
 Â Teckenmellanrum: Placera tecken närmare eller längre ifrån varandra.

 Â Ligatur: Använd eller utelämna sirliga streck som kombinerar ett eller flera 
texttecken till en glyf i början eller slutet av rader. 

Ligatur som inte används

Ligatur som används

Välj Standard från undermenyn Ligatur om du vill använda de ligaturinställningar 
som angetts i fönstret Typografi för det typsnitt du använder. Välj Inga om du vill 
avaktivera ligaturer för den markerade texten eller Alla om du vill aktivera ytterligare 
ligaturer för den markerade texten. 

I fönstret Typografi finns avancerade typografiska funktioner. 

Så här öppnar du fönstret Typografi:
 1 Klicka på Typsnitt i verktygsfältet. 

 2 Välj Typografi från åtgärdspopupmenyn i fönstret Typsnitt (i nedre, vänstra hörnet).

Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd och färg
De verktyg du i huvudsak använder till att justera textattribut är formatfältet och 
textgranskaren. Du kan göra vissa horisontella justeringar (t.ex. centrera eller 
vänsterjustera text) genom att använda menyn Format.

Reglagen för färg, rad- och teckenavstånd och textjustering finns även tillgängliga 
i formatfältet när text är markerad. När text i en textruta, kommentar eller form är 
markerad kan du ställa in färgen för texten och textbakgrunden, justera texten och 
ange radavstånd. 

Ändra typsnittets 
teckensnitt, stil och storlek.

Ange textfärg.

Gör text fet, kursiv eller 
understruken.

Kantjustera text.

Ange radavstånd.

Dela texten i kolumner.
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När du arbetar med text i en tabellcell kan du använda formatfältet till att justera text 
både horisontellt och vertikalt i cellen. 

Justera text vertikalt.

Justera text horisontellt.

På panelen Text i textgranskaren finns ytterligare alternativ för textjustering och 
radavstånd. 

Horisontella kantjusteringsknappar:  Klicka 
för att justera markerad text till vänster, 
höger, mitten eller till vänster och höger, 
eller för att använda specialjustering i 
tabellceller.

Vertikala kantjusteringsknappar:  
Klicka för att justera texten upptill, 
nedtill eller centrerat i en textruta, 
form eller tabellcell.

Tecken- och radavstånd:  
Justera avståndet mellan 

tecken, rader och stycken 
i markerad text.

Dra för att justera utrymmet mellan 
text och de invändiga ramarna i 
textrutor, tabellceller och former.

Klicka för att ändra färg 
på markerad text.

Textgranskarknappen

Om du vill läsa om Gå till

Justera text ”Justera text horisontellt” på sidan 180
”Justera text vertikalt” på sidan 181

Justera textavstånd ”Ställa in avståndet mellan textrader” på sidan 181
”Ställa in radavståndet före och efter ett 
stycke” på sidan 182
”Justera avståndet mellan tecken” på sidan 183

Justera textfärg ”Ändra färgen på text och textbakgrunden” på 
sidan 183



Justera text horisontellt
Du kan justera stycken i en spalt, tabellcell, textruta eller form så att texten justeras i 
förhållande till vänster- eller högerkanten, centreras eller justeras både åt vänster och 
höger (marginaljustering).

Använd knapparna för textjustering i formatfältet till att snabbt ändra justeringen av 
text i ett kalkylblad. Du ändrar textjusteringen genom att markera texten och sedan 
klicka på knapparna för textjustering i formatfältet. 

Så här vänster- och högerjusterar, centrerar och marginaljusterar du text med 
textgranskaren:�

 1 Markera den text du vill ändra.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Text.

 3 Klicka på en av de fem knapparna för horisontell justering till höger om färgkällan. 
Knapparna gör följande, från vänster till höger.

Vänsterjustera:  Placerar varje textrad mot objektets vänstermarginal.

Centrera:�  Placerar mitten på varje textrad i mitten av objektet.

Högerjustera:  Placerar varje textrad mot objektets högermarginal.

Marginaljustera:  Placerar tecknen på varje rad så att raden slutar jämnt mot både 
objektets vänster- och högermarginal.

Justera tabellcell automatiskt:�  Vänsterjusterar text och högerjusterar siffror i 
tabellceller.

De första fyra knapparna för justering finns även tillgängliga i formatfältet när text är 
markerad. Den femte knappen för horisontell justering visas även den i formatfältet 
när en tabellcell är markerad.

Du kan också justera text horisontellt genom att välja Format > Text och sedan välja 
något av följande: Vänsterjustera, Centrera, Högerjustera, Marginaljustera och Justera 
tabellcell automatiskt.

Om du vill att den första textraden i ett stycke ska vara indragen eller om du vill veta 
hur du tar bort styckeindragning läser du ”Ställa in indragningar” på sidan 186”.
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Justera text vertikalt
Du kan ändra den vertikala justeringen för stycken i en tabellcell, textruta eller form så 
att texten placeras mot den övre eller nedre kanten eller centreras mellan kanterna.

Så här justerar du text mot den övre eller nedre kanten i en tabellcell, textruta eller 
form, eller centrerar texten mellan övre och nedre kanten:�

 1 Markera textrutan, tabellcellen eller formen du vill justera texten i.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Text.

 3 Klicka på en av de tre knapparna för vertikal justering för att justera texten mot övre 
eller nedre kanten eller centrera texten mellan kanterna för en tabellcell, textruta eller 
form.

Knapparna för vertikal justering visas även i formatfältet när du arbetar med en 
tabellcell.

Ställa in avståndet mellan textrader
Du kan öka och minska avståndet mellan textrader.

Använd reglaget för radavstånd i formatfältet till att snabbt ändra avståndet mellan 
markerade textrader. Du justerar radavståndet innan du börjar skriva genom att klicka 
på reglaget för radavstånd i formatfältet och sedan skriva. 

Klicka för att ändra avståndet 
mellan textrader.

Så här justerar du radavståndet med textgranskaren:
 1  Markera den text du vill ändra.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Text.

 3 Dra reglaget Rad åt vänster om du vill minska avståndet och åt höger om du vill öka 
det.

Om du vill ange ett exakt värde för radavståndet skriver du ett punktvärde i fältet Rad 
eller klickar på uppåt- och nedåtpilarna bredvid fältet.



 4 Välj ett radavståndsalternativ från popupmenyn Radavstånd som visas när du klickar 
på texten under radfältet. 

Popupmeny för radavstånd
Klicka på texten under radfältet 
och välj ett alternativ för 
radavstånd.

Radfält 
Skriv in ett värde (eller klicka på pilarna) för att 
ange avståndet mellan raderna i ett textstycke.

Standardradavstånd (Enkelt, Dubbelt, Flera):�  Avståndet mellan raderna är 
proportionellt mot typsnittsstorleken. Använd det här alternativet när du vill ha ett 
fast relativt avstånd mellan bokstäver som går upp till översta linjen och bokstäver 
som går ner under baslinjen. Enkelt anger enkelt radavstånd, Dubbelt anger dubbelt 
radavstånd. Välj Flera om du vill ställa in radavståndsvärden mellan enkel och dubbel 
eller större än dubbel.

Minst:�  Avståndet från en rad till nästa blir aldrig mindre än det värde du anger men 
kan vara större för större typsnitt så att textraderna inte överlappar. Använd det här 
alternativet när du vill ha ett fast radavstånd men undvika överlappning när texten blir 
större.

Exakt:�  Avståndet mellan baslinjerna.

Mellan:�  Det värde du anger ökar avståndet mellan raderna istället för att öka 
radhöjden. Dubbelt radavstånd dubblerar däremot höjden för varje rad.

Ställa in radavståndet före och efter ett stycke
Du kan öka och minska avståndet före och efter stycken.

Använd reglaget för radavstånd i formatfältet till att snabbt ändra avståndet före och 
efter stycken. Du justerar avståndet före och efter stycken genom att markera texten 
och sedan klicka på reglaget för radavstånd i formatfältet. 

Så här justerar du avståndet före och efter ett stycke:
 1 Markera de stycken du vill ändra.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Text.

 3 Dra reglaget Före stycke eller Efter stycke. Du kan också ange ett exakt värde (t.ex. 5 
punkter) i textrutorna.
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Om värdena för Före stycke och Efter stycke för intilliggande stycken inte är samma 
används det högre värdet. Om t.ex. värdet för Före stycke för det aktuella stycket är 
12 punkter och värdet för Efter stycke för det föregående stycket är 14 punkter, blir 
avståndet mellan styckena 14 punkter.

Avståndet före ett stycke visas inte om stycket finns i en textruta, form eller tabellcell.

Om du vill ställa in avståndet runt text i rutor, former och tabellceller använder 
du reglaget Marginal runt texten. Läs ”Ändra marginalen runt texten i objekt” på 
sidan 187” för mer information.

Justera avståndet mellan tecken
Du kan öka och minska avståndet mellan tecken.

Så här justerar du avståndet mellan tecken:
 1 Markera texten du vill ändra eller klicka där du vill skriva ny text. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Text.

 3 Dra reglaget Tecken eller ange ett procentvärde i fältet Tecken.

Du kan också justera teckenavståndet genom att välja Format > Typsnitt > 
Teckenmellanrum och sedan välja ett alternativ från undermenyn.

Ändra färgen på text och textbakgrunden
Du kan ändra textens färg med formatfältet, textgranskaren och fönstret Typsnitt. De 
ändringar du gör med de här verktygen används istället för eventuella färgändringar 
du redan gjort med andra verktyg.

Så här markerar du text med färg:�
Du ändrar färgen på markerad text genom att klicka på färgkällan Textfärg i  m

formatfältet. Välj en färg i färgmatrisen som visas genom att klicka på den, eller klicka 
på Visa färger så öppnas fönstret Färger med ytterligare färgalternativ.

Du kan också ändra färgen på markerad text genom att använda textgranskaren.  m

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren, klicka på 
Text och sedan på färgkällan. Fönstret Färger öppnas. Läs ”Fönstret Färger” på sidan 24” 
för mer information. 



Du lägger till en färg bakom ett stycke genom att klicka på Typsnitt i verktygsfältet,  m

klicka på knappen Dokumentfärg i fönstret Typsnitt (den fjärde knappen från vänster) 
och sedan välja en färg i fönstret Färger.

Ställa in tabbstopp för justering av text
Du kan justera text mot specifika punkter genom att ställa in tabbstopp. När du 
trycker på tabbtangenten (eller alternativ-tabb om du arbetar i en tabellcell) flyttas 
insättningspunkten (och eventuell text till höger om den) till nästa tabbstopp och 
texten du skriver börjar vid den punkten. Du kan använda symbolerna på den 
horisontella linjalen i textgranskaren till att hantera tabbstopp.

Om du vill läsa om Gå till

Lägga till ett nytt tabbstopp ”Ställa in ett nytt tabbstopp” på sidan 184

Ändra platsen för och typ av tabbstopp ”Ändra ett tabbstopp” på sidan 185

Ta bort ett tabbstopp ”Radera ett tabbstopp” på sidan 185

Ändra linjalinställningarna ”Ändra linjalinställningarna” på sidan 185

Ställa in ett nytt tabbstopp
Du kan använda den horisontella linjalen till att lägga till ett nytt tabbstopp.

Om den horisontella linjalen är gömd klickar du på Vy i verktygsfältet och väljer 
Visa linjaler. Om du vill veta hur du justerar linjalinställningarna läser du ”Ändra 
linjalinställningarna” på sidan 185”. 

Blå tabbsymboler visas på den 
horisontella linjalen när du 
väljer tabbad text.

Decimaltabb

Högertabb

Mittabb

Vänstertabb

Så här skapar du ett nytt tabbstopp:�
Du skapar en ny tabb genom att klicka på den punkt på den horisontella linjalen där  m

du vill lägga till en tabbsymbol. Kontrollklicka sedan på den tabbsymbol som läggs till. 
Välj ett justeringsalternativ från snabbvalsmenyn: 

Välj bland de här 
tabbtyperna.

Vänstertabb:�  Justerar vänster sida av texten mot tabbstoppet.

Centrerad tabb:�  Placerar mitten av texten vid tabbstoppet.

Högertabb:�  Justerar höger sida av texten mot tabbstoppet.
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Decimaltabb:�  Justerar decimaltecknet i nummer (t.ex. ett komma eller en punkt) mot 
tabbstoppet.

Du kan också dubbelklicka på tabbsymbolen upprepade gånger tills den typ av tabb 
du vill använda visas.

Ändra ett tabbstopp
Ändra placeringen av tabbarna och typ av tabbstopp med den horisontella linjalen. 
Om den horisontella linjalen är gömd klickar du på Vy i verktygsfältet och väljer Visa 
linjaler. Om du vill veta mer om hur du justerar linjalinställningarna läser du ”Ändra 
linjalinställningarna” på sidan 185”.

Så här ändrar du tabbstopp:�
Om du vill flytta ett tabbstopp drar du den blå tabbsymbolen i den horisontella  m

linjalen.

Om du vill ändra tabben till en annan typ kontrollklickar du på tabbsymbolen i den  m

horisontella linjalen och väljer sedan ett alternativ från snabbvalsmenyn. Du kan också 
dubbelklicka på tabbsymbolen på linjalen upprepade gånger till den typ av tabb du 
vill använda visas.

Radera ett tabbstopp
Du kan snabbt ta bort ett tabbstopp med den horisontella linjalen. Om den 
horisontella linjalen är gömd klickar du på Vy i verktygsfältet och väljer Visa 
linjaler. Om du vill veta mer om hur du justerar linjalinställningarna läser du ”Ändra 
linjalinställningarna” på sidan 185”.

Så här raderar du ett tabbstopp:�
Dra bort tabben från den horisontella linjalen. m

Ändra linjalinställningarna
Så här ändrar du linjalinställningarna:
Välj Numbers > Inställningar och använd popupmenyn Linjalenheter till att ange  m

måttenheterna för linjalen.

Nya linjalinställningar gäller för alla kalkylblad du visar i Numbers tills du ändrar 
inställningarna igen.



Ställa in indragningar
Du kan justera mängden utrymme mellan text och innerkanten av en textruta, form 
eller tabellcell.

Om du vill läsa om Gå till

Ändra indragningen ”Ställa in indragning för stycken” på sidan 186

Ändra utrymmet mellan text och insidan av 
objektramar

”Ändra marginalen runt texten i objekt” på 
sidan 187

Ställa in indragning för stycken
Du använder den horisontella linjalen till att ställa in styckeindragning.

Indragning av första raden

Vänsterindragning Högerindragning

Så här ställer du in indragningar:�
Du ändrar den högra indragningen genom att dra den högra indragningssymbolen  m

(nedåtriktad blå triangel till höger på den horisontella linjalen) till den plats där du vill 
att styckets högra kant ska sluta.

Du ändrar den vänstra indragningen genom att dra den vänstra indragningssymbolen  m

(nedåtriktad blå triangel till vänster på den horisontella linjalen) till den plats där du 
vill att styckets vänstra kant ska börja. 

Du ändrar den vänstra marginalen utan att ändra den vänstra indragningen genom att  m

trycka ner alternativtangenten medan du drar.

Du ändrar indragningen för den första raden genom att dra i symbolen för första  m

radens indragning (blå rektangel) till den plats där du vill att den första raden i varje 
stycke ska börja. Om du vill att den första raden ska vara placerad jämnt med den 
vänstra marginalen ser du till att rektangeln har samma position som symbolen för 
vänster indragning.

Om du vill att raden ska börja till vänster om styckemarginalen drar du rektangeln till  m

vänster om symbolen för vänster indragning. 
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Ändra marginalen runt texten i objekt
Du kan ändra mängden utrymme mellan text och innerkanten av en textruta, form 
eller tabellcell. Utrymmet kallas marginal runt texten. Den mängd utrymme du anger 
placeras jämnt på alla sidor av texten.

Så här ställer du in utrymmet mellan text och innerkanten på ett objekt:
 1 Om det inte finns någon insättningspunkt i objektet markerar du objektet. (Om det 

finns en insättningspunkt i objektet lämnar du textredigeringsläget genom att trycka 
på kommando-returtangenten och markera objektet.) 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Text.

 3 Dra reglaget Marginal runt texten åt höger om du vill öka utrymmet mellan texten 
och objektets innerkant, eller ange en siffra i fältet Marginal runt texten och tryck på 
returtangenten. Du kan också öka och minska utrymmet genom att klicka på pilarna. 

Ange hur mycket utrymme du 
vill ha runt text i en textruta, 
form eller tabellcell.

Skapa listor
I Numbers finns förformaterade punkt- och numreringsstilar som du kan använda till 
att skapa enkla listor och listor med flera nivåer. Punktlistor och numrerade listor är 
enkla listor utan de olika informationsnivåer som kan finnas i listor med flera nivåer. 

Om du vill läsa om Gå till

Skapa listor automatiskt baserat på det du skriver ”Skapa listor automatiskt” på sidan 188

Använd textgranskaren till att formatera 
punktlistor

”Formatera punktlistor” på sidan 188

Använd textgranskaren till att formatera 
numrerade listor

”Formatera numrerade listor” på sidan 190

Använd textgranskaren till att lägga till och 
formatera listor med flera nivåer

”Formatera listor med flera nivåer” på sidan 191



Skapa listor automatiskt
När du skapar listor automatiskt formaterar Numbers automatiskt en lista baserad 
på det du skriver. Om du vill använda den här funktionen väljer du först Numbers > 
Inställningar, klickar på Automatisk korrigering och kontrollerar att ”Upptäck listor 
automatiskt” är markerat.

Så här skapar du en lista automatiskt:�
 1 Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

 2 Skapa en lista genom att göra något av följande:

Om du vill skapa en lista i punktform trycker du på alternativ-8 för att skriva en  Â
punkt (•), skriver en asterisk (*) eller ett bindestreck (-). Slå sedan ett mellanslag, 
skriv in text och avsluta med ett tryck på returtangenten. Om du vill veta hur du 
formatera en punktlista läser du ”Formatera punktlistor” på sidan 188”.

Om du vill skapa en lista med listmarkeringar som är siffror, bokstäver eller romerska  Â
siffror skriver du en siffra, bokstav eller romersk siffra, en punkt, ett mellanslag och 
sedan lite text. Tryck sedan på returtangenten. Om du vill veta hur du formaterar 
en numrerad lista eller en lista med flera nivåer läser du ”Formatera numrerade 
listor” på sidan 190” och ”Formatera listor med flera nivåer” på sidan 191”. 

 3 Fortsätt skapa listan genom att göra något av följande:

Du lägger till en ny listpost på samma indragningsnivå genom att trycka på  Â
returtangenten.

Du flyttar en listpost till nästa lägre indragningsnivå genom att trycka på tabb. Du  Â
flyttar en listpost till nästa högre indragningsnivå genom att trycka på skift-tabb.

 4 Du avslutar listan genom att trycka två gånger på returtangenten, eller genom att 
trycka på returtangenten och sedan på backstegstangenten.

Obs!  Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa 
cell” är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten istället för 
returtangenten.

Formatera punktlistor
Även om du kan skapa en enkel punktlista automatiskt får du tillgång till många fler 
alternativ för formatering av punktlistor om du använder textgranskaren. Läs ”Skapa 
listor automatiskt” på sidan 188” om du vill veta hur du skapar listor automatiskt.

Så här lägger du till och formaterar en punktlista med textgranskaren:� 
 1 Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Punkter.

 3 Välj en punktstil från popupmenyn Punkter och numrering.
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Om du vill använda ett skrivet tecken som punkt väljer du Textpunkter och väljer 
sedan ett tecken från listan eller skriver ett nytt tecken i fältet.

Om du vill använda någon av de bildpunkter som följer med Numbers väljer du 
Bildpunkter och väljer sedan en bild från rullistan.

Om du vill använda en egen bild som punkt väljer du Anpassad bild och väljer en bild i 
dialogrutan Öppna som visas.

 4 Om du vill ändra storleken på en bildpunkt anger du antal procent av den 
ursprungliga bildstorleken i fältet Storlek. Du kan också markera kryssrutan ”Skala med 
text” och ange antal procent av textstorleken. Om du väljer det alternativet behålls 
storleksförhållandet mellan bildpunkten och texten även om du senare ändrar textens 
typsnittsstorlek.

 5 Om du vill justera avståndet mellan punkterna och vänstermarginalen använder du 
fältet Punktindragning. Om du vill justera avståndet mellan punkterna och texten 
använder du fältet Textindragning.

 6 Du placerar punkterna högre eller lägre i förhållande till texten i en textruta eller form 
genom använda fältet Justering.

 7 Du lägger till och skapar indragningar för punktobjekt i listan genom att göra något av 
följande:

Du lägger till en ny listpost på samma indragningsnivå genom att trycka på  Â
returtangenten. Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören 
till nästa cell” är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten 
istället.

Du skapar ett stycke utan punkter inom en listpunkt genom att trycka på  Â
returtangenten samtidigt som du håller ner skifttangenten. Om du arbetar i 
en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är markerat i 
tabellgranskaren trycker du på kontroll-returtangenten istället.

Du skriver en ny listpost på nästa lägre indragningsnivå genom att trycka på tabb.  Â
Du skriver en ny listpost på nästa högre indragningsnivå genom att trycka på skift-
tabb. Du kan också klicka på en punkt och dra den åt höger, vänster, nedåt och åt 
höger eller nedåt och åt vänster.

Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är 
markerat i tabellgranskaren använder du reglagen för indragningsnivå på panelen 
Punkter i textgranskaren till att ändra nivån för poster.

Du återgår till vanlig text när listan är slut genom att trycka på returtangenten och  Â
välja Inga punkter från popupmenyn Punkter och numrering. Du kan också behöva 
justera indragningsnivån.

Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” 
är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten istället för 
returtangenten.



Formatera numrerade listor
Även om du kan skapa en enkel numrerad lista automatiskt får du tillgång till många 
fler alternativ för formatering av numrerade listor om du använder textgranskaren. 
Läs ”Skapa listor automatiskt” på sidan 188” om du vill veta hur du skapar listor 
automatiskt.

Så här lägger du till en numrerad lista:�
 1 Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Punkter.

 3 Välj Siffror från popupmenyn Punkter och numrering och välj sedan en numreringsstil 
från popupmenyn direkt nedanför den.

 4 Om du vill justera avståndet mellan siffrorna och vänstermarginalen använder du fältet 
Nummerindragning. Om du vill justera avståndet mellan siffrorna och texten använder 
du fältet Textindragning.

 5 Du lägger till och skapar indragningar för objekt i listan genom att göra något av 
följande:

Du lägger till en ny listpost på samma indragningsnivå genom att trycka på  Â
returtangenten. Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören 
till nästa cell” är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten 
istället.

Du skapar ett stycke utan siffror inom en listpunkt genom att trycka på  Â
returtangenten samtidigt som du håller ner skifttangenten. Om du arbetar i 
en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är markerat i 
tabellgranskaren trycker du på kontroll-returtangenten istället.

Du skriver en ny listpost på nästa lägre indragningsnivå genom att trycka på tabb.  Â
Du skriver en ny listpost på nästa högre indragningsnivå genom att trycka på skift-
tabb. Du kan också klicka på en siffra och dra den åt höger, vänster, nedåt och åt 
höger eller nedåt och åt vänster.

Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är 
markerat i tabellgranskaren använder du reglagen för indragningsnivå på panelen 
Punkter i textgranskaren till att ändra nivån för poster.

Du återgår till vanlig text när listan är slut genom att trycka på returtangenten och  Â
välja Inga punkter från popupmenyn Punkter och numrering. Du kan också behöva 
justera indragningsnivån.

Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” 
är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten istället för 
returtangenten.

Om du vill lägga till ett befintligt stycke i en numrerad lista klickar du i stycket, väljer  Â
en numreringsstil och klickar på ”Fortsätt från föregående".
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Om du vill påbörja en ny siffersekvens i en lista klickar du på ”Starta vid” och anger  Â
den siffra du vill att sekvensen ska börja med.

Om du vill att listposterna ska ha delposter använder du en lista med flera nivåer 
istället för en numrerad lista.

Formatera listor med flera nivåer
Listor med flera nivåer har olika numreringsstil för varje indragningsnivå i listan så att 
du kan skapa en hierarki med information. Exempel: 

Du kan skapa en lista med flera nivåer genom att använda en numreringssekvens  Â
från högsta nivån till lägre: I, A, 1, a), (1), (a), i), (1) och (a).

Du kan skapa en lista i paragrafstil, som lägger till ytterligare en siffra eller bokstav  Â
för varje nivå: 1, 1.1, 1.1.1 osv.

Så här lägger du till och formaterar en lista med flera nivåer:
 1 Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Punkter.

 3 Om du vill skapa en lista i paragrafstil väljer du Överlappande tal från popupmenyn 
Punkter och numrering. Annars väljer du Siffror.

 4 Välj en numreringsstil från popupmenyn direkt under den.

 5 Om du vill justera avståndet mellan siffrorna och vänstermarginalen använder du fältet 
Nummerindragning. Om du vill justera avståndet mellan siffrorna och texten använder 
du fältet Textindragning.

 6 Du lägger till och skapar indragningar för objekt i listan genom att göra något av 
följande:

Du lägger till en ny listpost på samma indragningsnivå genom att trycka på  Â
returtangenten. Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören 
till nästa cell” är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten 
istället.

Du skapar ett stycke utan siffror inom en listpunkt genom att trycka på  Â
returtangenten samtidigt som du håller ner skifttangenten. Om du arbetar i 
en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är markerat i 
tabellgranskaren trycker du på kontroll-returtangenten istället.

Du skriver en ny listpost på nästa lägre indragningsnivå genom att trycka på tabb.  Â
Du skriver en ny listpost på nästa högre indragningsnivå genom att trycka på skift-
tabb. Du kan också flytta mellan nivåerna genom att klicka på en siffra och dra den 
åt höger, vänster, nedåt och åt höger eller nedåt och åt vänster.

Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är 
markerat i tabellgranskaren använder du reglagen för indragningsnivå på panelen 
Punkter i textgranskaren till att ändra nivån för poster.



Du återgår till vanlig text när listan är slut genom att trycka på returtangenten och  Â
välja Inga punkter från popupmenyn Punkter och numrering. Du kan också behöva 
justera indragningsnivån.

Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” 
är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten istället för 
returtangenten.

Om du vill lägga till ett befintligt stycke i en numrerad lista klickar du i stycket, väljer  Â
en numreringsstil och klickar sedan på ”Fortsätt från föregående".

Om du vill påbörja en ny siffersekvens i en lista klickar du på ”Starta vid” och anger  Â
den siffra du vill att sekvensen ska börja med.

Lyfta fram text med hjälp av textrutor, former och andra 
effekter
Om du vill läsa om Gå till

Lägga till textrutor ”Lägga till textrutor” på sidan 192

Markera text med färg ”Ändra färgen på text och textbakgrunden” på 
sidan 183

Skapa textspalter ”Placera text i spalter” på sidan 193

Placera text i en form ”Placera text i en form” på sidan 193

Lägga till textrutor
Du kan lägga till en textruta på ett blad och dra den dit du vill ha den. 

Så här skapar du en textruta:�
 1 Klicka på Textruta i verktygsfältet (eller välj Infoga > Textruta).

 2 Dubbelklicka på texten i den textruta som visas och skriv.

Textrutan växer och krymper automatiskt beroende på textens längd.

 3 När du har skrivit klart klickar du utanför textrutan. Om du istället vill sluta redigera 
texten och markera textrutan trycker du på kommando-returtangenten.

 4 Ändra bredden på textrutan genom att dra markörerna.

 5 Flytta textrutan på bladet genom att dra den.

Du kan inte göra textrutan längre genom att dra upp eller ned. Däremot kan du tvinga 
rutan att bli högre genom att dra markörerna inåt så att textrutan blir smalare.

Du kan också rita en textruta. Alternativklicka på Textruta i verktygsfältet och dra 
hårkorspekaren över kalkylbladsfönstret tills du skapat en textruta med rätt storlek.
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Placera text i spalter
Du kan ordna text i en textruta eller en rektangulär form i spalter. När texten har fyllt 
en spalt flödar den över till nästa spalt.

Använd popupmenyn Kolumner i formatfältet till att snabbt dela upp text i spalter. 

Använd textgranskaren för fler alternativ.

Så här skapar och formaterar du spalter med textgranskaren:�
 1 Markera en textruta eller rektangulär form med text som du vill dela upp i spalter.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på 
Kolumner.

 3 Du anger hur många spalter du vill ha i fältet Kolumner.

 4 Du ställer in spalter med samma bredd genom att markera ”Likadan kolumnbredd”.

Du ställer in olika spaltbredder genom att avmarkera ”Likadan kolumnbredd”, 
dubbelklicka på ett spaltvärde i tabellen och ange en ny bredd.

 5 Du ändrar avståndet mellan spalterna genom att dubbelklicka på ett avståndsvärde 
och ändra det.

Placera text i en form
Alla former, med undantag för linjer, kan innehålla text.

Så här lägger du till text i en form:�
 1 Placera en form där du vill ha den på bladet. 

Om du vill veta hur du lägger till former läser du ”Lägga till en förritad form” på 
sidan 210” och ”Lägga till en anpassad form” på sidan 210”. 

 2 Dubbelklicka på formen och skriv texten.

Klippningsvisaren 
avslöjar att texten 
fortsätter utanför 
ramarna för en form.

 3 Du ändrar storlek på formen genom att markera den och dra i markörerna. (Om det 
finns en insättningspunkt i formen lämnar du textredigeringsläget genom att trycka 
du på kommando-returtangenten och markerar formen.)



Du kan formatera texten i en form. Du kan också rotera formen och låta texten stå kvar 
horisontellt. När du har roterat formen väljer du Format > Form > Återställ text- och 
objektmarkörer.

 4 Du lägger till text i en form som ingår i en grupp genom att dubbelklicka i 
textområdet i valfri form i gruppen. 

Om du ändrar storlek på gruppen ändrar allt storlek förutom texten. Du kan förstås 
fortfarande markera texten och ändra typsnittsstorleken.

Läs ”Gruppera och avgruppera objekt” på sidan 226” om du vill veta mer om 
grupperade objekt.

Använda hyperlänkar
Hyperlänkar kan användas i kalkylblad som ska visas på skärmen, antingen som HTML-
filer eller som Numbers-kalkylblad. Du kan lägga till hyperlänkar som öppnar e-brev 
eller en webbsida på Internet.

Om du vill läsa om Gå till

Använda en hyperlänk till en webbsida för att 
öppna en webbläsare

”Länka till en webbsida” på sidan 194

Länka till ett nytt e-brev med det angiva ämnet 
till den angivna adressen

”Länka till ett föradresserat e-brev” på sidan 195

Ändra texten i en befintlig länk ”Redigera hyperlänktext” på sidan 196

Länka till en webbsida
Du kan lägga till en hyperlänk som öppnar en webbsida i den förvalda webbläsaren.

Så här lägger du till hypertext som öppnar en webbsida:�
 1 Markera texten du vill använda som hyperlänk. 

Om du skriver text som börjar med ”www” eller ”http” blir texten automatiskt en 
hyperlänk. Du stänger av den här funktionen genom att välja Numbers > Inställningar, 
klicka på Automatisk korrigering och avmarkera ”Upptäck e-post- och webbadresser 
automatiskt”. Inställningen är datorspecifik, så om kalkylbladet öppnas på en annan 
dator med en annan inställning används den datorns inställningar istället.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och 
markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

 3 Välj Webbsida från popupmenyn Länka till.
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 4 Ange webbsidans adress i fältet URL. 

Hyperlänksgranskarknappen

Skriv in den URL du 
vill länka till.

Markera för att avaktivera 
alla hyperlänkar så att du 
enkelt kan redigera dem.

Du kan också snabbt skapa en hyperlänk genom att använda menyn Infoga. 
Placera en insättningspunkt någonstans på kalkylbladet och välj sedan Infoga 
> Hyperlänk > Webbsida. En länk läggs till på kalkylbladet och hyperlänkgranskaren 
öppnas. Ange webbsidans adress i fältet URL.

Länka till ett föradresserat e-brev
Du kan lägga till en hyperlänk som skapar ett föradresserat e-brev i det förvalda 
e-postprogrammet när du klickar på den.

Så här lägger du till hypertext som länkar till ett e-brev:�
 1 Markera texten du vill använda som hyperlänk. 

Om du skriver en e-postadress i ett kalkylblad blir texten automatiskt en hyperlänk. 
Du stänger av den här funktionen genom att välja Numbers > Inställningar, klicka 
på Automatisk korrigering och avmarkera ”Upptäck e-post- och webbadresser 
automatiskt”. Inställningen är datorspecifik, så om kalkylbladet redigeras på en annan 
dator med en annan inställning används den datorns inställningar istället.

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och 
markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

 3 Välj E-brev från popupmenyn Länka till.

 4 Ange e-postadressen för den avsedda mottagaren i fältet Till.

 5 Om du vill kan du skriva en ämnesrad i fältet Ämne. 

Skriv in mottagarens 
e-postadress.

Skriv in ett ämne för e-brevet.

Du kan också snabbt skapa en hyperlänk genom att använda menyn Infoga. Placera en 
insättningspunkt någonstans på kalkylbladet och välj Infoga > Hyperlänk > E-brev. En 
länk läggs till på kalkylbladet och hyperlänkgranskaren öppnas. Ange e-postadressen i 
Till-fältet.



Redigera hyperlänktext
Du kan redigera hyperlänktext på flera olika sätt.

Så här redigerar du hyperlänktext:�
Avaktivera hyperlänkar så att de kan redigeras utan att aktivera länken. Klicka på  m

Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen hyperlänkgranskaren och markera 
”Avaktivera alla hyperlänkar”. Redigera texten och aktivera sedan länken igen. 

Klicka utanför hyperlänktexten och använd piltangenterna till att flytta  m

insättningspunkten till texten.

Infoga sidnumrering och andra värden som ändras
Du kan infoga värden som sidnummer, antal sidor, filnamn och datum och tid i ett 
kalkylblad genom att använda formaterade textfält som uppdateras automatiskt av 
Numbers när värdena ändras. Även om värden som de här är vanliga i sidhuvuden och 
sidfötter (se ”Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad” på sidan 44”) kan du infoga 
formaterade textfält var du vill i ett kalkylblad. 

Så här infogar du formaterade textfält:�
Du lägger till sidnumrering genom att placera insättningspunkten där du vill att  m

sidnumret ska visas och sedan välja Infoga > Sidnummer.

Du ändrar sidnummerformatet genom att kontrollklicka på ett sidnummer och sedan 
välja ett nytt nummerformat.

Du lägger till det totala antalet sidor genom att placera insättningspunkten där du vill  m

att sidantalet ska visas och sedan välja Infoga > Sidantal.

Du anger att sidantalet ska visas med varje sidnummer, t.ex. ”2 av 10”, genom att lägga 
till ett sidnummer och skriva ”av” och sedan välja Infoga > Sidantal.

Du ändrar sidantalsformatet genom att kontrollklicka på ett sidantal och sedan välja 
ett nytt nummerformat.

Du lägger till och formaterar datum och tid genom att placera insättningspunkten där  m

du vill att värdet ska visas och sedan välja Infoga > Datum och tid.

Du ändrar format för datum och tid genom att kontrollklicka på värdet för datum och 
tid, välja Redigera datum och tid och sedan välja ett format från popupmenyn. Om du 
vill att kalkylbladet alltid ska visa det aktuella datumet och klockslaget markerar du 
”Uppdatera automatiskt vid öppning”.

Du lägger till kalkylbladets filnamn genom att placera insättningspunkten där du vill  m

att filnamnet ska visas och sedan välja Infoga > Filnamn.

Du visar sökvägen till filkatalogen genom dubbelklicka på filnamnet och markera ”Visa 
katalogsökväg”.

Du visar filnamnstillägget genom dubbelklicka på filnamnet och markera ”Visa alltid 
filnamnstillägg”.
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Automatiskt byta ut text
Du kan ange att Numbers ska identifiera och ersätta text du inte vill använda mot text 
du vill använda. Om du t.ex. skriver ”ohc” kan Numbers automatiskt ändra det till ”och”.

Så här ställer du in att text ska bytas ut automatiskt:�
 1 Välj Numbers > Inställningar. 

 2 Klicka på Automatisk korrigering och ange de inställningar du vill använda. 

Om du vill automatiskt konvertera enkla och dubbla raka citationstecken till smarta 
citationstecken som är böjda markerar du ”Använd smarta citationstecken”.

Om du vill försäkra dig om att första ordet i en mening alltid börjar med stor bokstav 
markerar du ”Korrigera stora och små bokstäver”.

Om du vill automatiskt konvertera bokstäverna i ”1st”, ”2nd”, ”3rd” osv. till upphöjda 
bokstäver markerar du ”Upphöj numeriska texttillägg”.

Om du vill att Numbers automatiskt ska identifiera att du skrivit en e-postadress eller 
URL-adress markerar du ”Upptäck e-post- och webbadresser automatiskt”. E-post- och 
webbadresser du skriver blir automatiskt hyperlänkar för Mail eller Safari.

Om du vill skapa listor automatiskt markerar du ”Upptäck listor automatiskt”.

Om du vill att felstavade ord ska ersättas automatiskt om det bara finns ett alternativ i 
stavningsordlistan markerar du ”Använd stavningskontrollens förslag automatisk”.

Om du vill byta ut ett eller flera tecken mot ett eller flera andra tecken markerar du 
”Symbol- och textersättning”. Använd sedan raderna i tabellen till att definiera och 
aktivera specifika ersättningsalternativ. Du kan t.ex. ange att Numbers automatiskt ska 
konvertera (c) till © genom att markera kolumnen På för alternativet. Du kan lägga till 
en rad i tabellen och definiera egna ersättningsalternativ genom att klicka på lägg till-
knappen (+). Du tar bort ett markerat objekt genom att klicka på radera-knappen (-).

När du anger ersättningsinställningar gäller de för all text du ändrar eller lägger till i 
Numbers-kalkylblad.

Infoga hårda mellanslag
Du kan infoga ett hårt mellanslag mellan ord när du vill att orden alltid ska stå 
tillsammans på samma textrad.

Så här infogar du ett hårt mellanslag:�
Tryck på mellanslagstangenten samtidigt som du håller ner alternativtangenten. m



Stavningskontrollera
Du kan ange att stavningskontrollen ska markera stavfel medan du skriver eller så kan 
du när du vill kontrollera hela kalkylbladet eller markerad text. 

Felstavade ord stryks under med en röd streckad linje. 

Så här hittar du felstavade ord:�
Om du vill kontrollera stavningen medan du skriver väljer du Redigera > Stavning >  m

Kontrollera stavning medan jag skriver.

Om du vill avaktivera stavningskontrollen medan du skriver avmarkerar du Redigera > 
Stavning > Kontrollera stavning medan jag skriver (kontrollera att kommandot inte är 
markerat). 

Om du vill kontrollera stavningen från insättningspunkten till slutet av kalkylbladet  m

placerar du insättningspunkten genom att klicka och väljer sedan Redigera >  
Stavning > Kontrollera stavning. Om du vill begränsa stavningskontrollen till en  
viss del av ett kalkylbladet markerar du den text du vill stavningskontrollera innan  
du väljer kommandot.

Det första felstavade ordet markeras. Du kan rätta det eller fortsätta kontrollera 
kalkylbladet genom att välja samma kommando igen. 

Om du vill gå igenom texten snabbare fortsätter du stavningskontrollen av 
kalkylbladet genom att trycka på kommando-semikolon (;).

Om du vill kontrollera stavningen  m och visa förslag för felstavade ord väljer du  
Redigera > Stavning > Stavning.

Fönstret Stavning öppnas. Mer information om fönstret Stavning finns i ”Arbeta med 
stavningsförslag” på sidan 199”.

Om du vill acceptera stavningsförslagen automatiskt väljer du Pages > Inställningar, 
klickar på Automatisk korrigering och markerar ”Använd stavningskontrollens förslag 
automatisk”.
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Arbeta med stavningsförslag
Använd fönstret Stavning om du vill arbeta med stavningsförslag.

Så här arbetar du med stavningsförslag:�
 1 Välj Redigera > Stavning > Stavning. 

Fönstret Stavning öppnas och det första felstavade ordet markeras.

 2 Varje språk har en egen stavningsordlista. Du kontrollerar att rätt språk är valt genom 
att markera texten du vill arbeta med, klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på 
knappen för textgranskaren och sedan på Mer. Välj ett språk från popupmenyn Språk.

 3 Om du vill ersätta det felstavade ordet i texten dubbelklickar du på rätt ord eller rätt 
stavning i listan med förslag.

 4 Om rätt ord inte visas i listan med förslag men du vet hur det stavas, markerar du det 
felstavade ordet i fönstret Stavning och skriver den rätta stavningen. Klicka sedan på 
Rätta.

 5 Klicka på Ignorera eller Lägg till om stavningen är korrekt och du inte vill ändra ordet. 
Använd Lägg till om du ofta använder ordet och vill lägga till det i stavningsordlistan.

Om du använt Lägg till och ångrar dig gör du något av följande:

I Mac OS X 10.4 skriver du ordet i textfältet under listan med förslag och klickar  Â
sedan på Glöm.

I Mac OS X 10.5 kontrollklickar du på ordet och väljer sedan Glöm stavning från  Â
popupmenyn.

 6 Om inga alternativa stavningar visas i listan med förslag i Mac OS X 10.4 markerar du 
det felstavade ordet i stavningsfönstret och provar en annan stavning. Klicka på Gissa 
och se om några nya alternativ visas i listan med förslag.

 7 Klicka på Sök nästa och upprepa steg 2 till 6 tills du inte hittar några fler stavfel.

Du kan också hålla ner kontrolltangenten och klicka på ett felstavat ord. Du kan sedan 
välja ett stavningsalternativ från popupmenyn eller klicka på Lägg till eller Ignorera.
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Söka efter och ersätta text
Du kan söka efter alla förekomster av ett ord eller en fras i ett kalkylblad, och ersätta 
ordet eller frasen med något annat om du vill. Om du vill veta hur du hittar och, om du 
vill, ersätter formelelement läser du ”Söka och ersätta formelelement” på sidan 137”.

Så här söker och ersätter du text:�
Du söker efter text i ett kalkylblad genom att välja Redigera > Sök > Visa sökning. Då  m

öppnas sökfönstret. 

Skriv den text du vill söka efter i sökfältet. Om du vill kan du klicka på visningstriangeln 
i sökfältet och begränsa sökningen genom att välja Matcha skiftläge och/eller Hela ord.

När sökresultaten visas i fönstret markerar du ett av dem så markeras det även i 
kalkylbladet.

Du kan visa sökresultaten för de senaste tio sökningarna igen genom att välja en 
söksträng från sökfältspopupmenyn under Senaste sökningar.

Om du vill söka text i ett kalkylblad eller på det aktuella bladet och, om du vill, ersätta  m

texten med annan text väljer du Redigera > Sök > Visa sökning och klickar sedan på 
Sök och ersätt. 

Sök:�  Skriv den text du vill söka efter.

I:�  Ange omfånget för sökningen genom att välja Hela dokumentet eller Endast aktuellt 
blad från den här popupmenyn.

Matcha skiftläge:�  Markera det här alternativet om du bara vill hitta text vars versaler 
och gemener stämmer exakt med söksträngen i sökfältet.

Hela ord:�  Markera det här alternativet om du endast vill söka efter text som i sin 
helhet matchar söksträngen i sökfältet.

Ersätt:�  Skriv ersättningstexten i det här fältet.



Upprepa sökning (loop):�  Välj det här alternativet om du vill fortsätta söka efter 
söksträngen i sökfältet även efter det att hela kalkylbladet eller bladet har sökts 
igenom.

Nästa eller Föregående:�  Klicka på de här alternativen om du vill söka efter nästa eller 
föregående förekomst av söksträngen i sökfältet. När ett element har hittats öppnas 
formelredigeraren och formeln som innehåller förekomsten av elementet visas.

Ersätt alla:�  Klicka på det här alternativen om du vill ersätta alla förekomster av 
söksträngen i sökfältet med det du skrivit i fältet Ersätt.

Ersätt:�  Klicka på det här alternativen om du vill ersätta den aktuella förekomsten av 
söksträngen i sökfältet med det du skrivit i fältet Ersätt.

Sök och ersätt:�  Klicka på det här alternativen om du vill ersätta den aktuella 
förekomsten av söksträngen i sökfältet och söka efter nästa förekomst.

Använd de andra kommandona i undermenyn Redigera > Sök för ytterligare alternativ. m

Sök nästa eller Sök föregående:�  Söker efter nästa eller föregående förekomst av 
den aktuella söktexten, med början i det aktuella bladet eller markerade celler och 
fortsätter sedan framåt eller bakåt i kalkylbladet.

Använd markering för sökning:�  Söker efter nästa förekomst av den markerade texten.

Gå till markering:�  Dokumentet flyttas till den markerade texten.
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Läs om hur du lägger till bilder, former, ljud och filmer i 
kalkylblad.

Ett objekt är alla objekt du kan lägga till i ett kalkylblad och sedan ändra. Bilder, former, 
filmer, textrutor, tabeller och diagram är objekt.

Det här kapitlet tar upp bilder (fotografier eller PDF-filer), former, ljud och filmer. 
Många av de tekniker som tas upp i kapitlet för hur du placerar och ändrar de här 
objekten kan användas generellt för tabeller, diagram och textrutor. Alla speciella 
formateringstekniker för de olika objekten tas upp i andra kapitel.

Arbeta med bilder
Numbers kan hantera alla format som stöds av QuickTime, inklusive följande typer av 
grafikfiler:

TIFF  Â

GIF Â

JPEG Â

PDF Â

PSD Â

EPS Â

PICT Â

Om du tänker kraftigt öka eller minska en bilds mått kan det vara bra att konvertera 
bilden till en PDF-fil innan du importerar den. PDF-filer blir inte otydligare när 
storleken ändras kraftigt medan andra filtyper kan bli oskarpare när deras storlek 
ändras. Du kan konvertera en bild till en PDF-fil med hjälp av Skärmavbildning. Avbilda 
en bild genom att öppna Skärmavbildning (i mappen Program/Verktygsprogram) och 
välja Avbilda > Markering. Spara sedan bilden som en PDF-fil genom att välja Arkiv > 
Skriv ut.

9Arbeta med former, grafik och 
andra objekt
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Du importerar en bild genom att göra något av följande:
Välj Infoga > Välj, välj filen och klicka sedan på Infoga. m

Dra en fil från Finder. m

Klicka på Media i verktygsfältet, klicka på Bilder i mediebläddraren, välj albumet där  m

bilden finns och dra sedan en miniatyr till den plats där du vill lägga till den. 

Klicka först på en knapp 
för att gå till dina 
mediefiler.

Välj en källa.

Sedan drar du ett objekt till 
dokumentet eller till en 
bildkälla i en av granskarna.

Sök efter en fil genom att 
skriva in dess namn här.

Med knapparna överst i mediebläddraren kan du komma åt bilder i iPhoto-biblioteket, 
filmer i mappen Filmer och ljudfiler i iTunes-biblioteket.

Dra en fil från ett annat program. m

När du har importerat en bild kan du dra den till valfri plats på ett blad. Du kan 
använda verktygen i Numbers till att maskera (beskära) en bild, ändra ljusstyrkan, 
kontrasten och andra bildkvaliteter, eller radera bildens bakgrund.

Om du vill läsa om Gå till

Ersätta bildplatshållare och andra platshållare i 
mallar med egna objekt

”Ersätta mallbilder med egna bilder” på sidan 204

Ta bort oönskade delar genom att maska bilder ”Maskera (beskära) bilder” på sidan 204

Minska storleken på ett kalkylblad genom att 
bara spara den del av de maskerade bilderna som 
visas

”Minska bildfilsstorlekar” på sidan 206



Om du vill läsa om Gå till

Ta bort bildbakgrunden genom att göra delar av 
en bild genomskinliga

”Ta bort bakgrunden eller oönskade element från 
en bild” på sidan 207

Förbättra kvaliteten på bilder och skapa 
intressanta visuella effekter

”Ändra ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast 
och andra inställningar” på sidan 208

Placera, justera, ändra storlek på och formatera 
om bilder

”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på 
sidan 220

Lägg till en ekvation som du kan hantera som en 
bild

”Arbeta med MathType” på sidan 238

Ersätta mallbilder med egna bilder
De bilder som visas i Numbers-mallarna är medieplatshållare. När du drar egna bilder 
till platshållarna ändrar filerna automatiskt storlek, placeras och får en ram så att de 
anpassas till mallen. 

Du kan testa om en bild är en platshållare genom att hålla pekaren över den och se 
om en hjälptagg visas med information om att du kan dra egna filer till den.

Så här arbetar du med medieplatshållare:�
Du ersätter en platshållare med en egen bild genom att dra bilden från  m

mediebläddraren, Finder eller ett annat program till platshållaren.

Du ändrar storlek och flyttar på en bild i en medieplatshållare genom att klicka på  m

knappen Redigera mask som visas på bilden när du har släppt den i platshållaren. Gör 
sedan något av följande:

Om du vill ändra storlek på bilden i platshållaren drar du storleksmarkörerna ovanför 
knappen Redigera mask.

Om du vill flytta bilden i platshållaren håller du pekaren över bilden (pekaren ändras 
till en hand) och drar sedan bilden till rätt plats.

Om du vill ersätta ett objekt du redan har placerat i en medieplatshållare drar du en ny 
fil till objektet. Du behöver inte radera den gamla filen först.

Om du vill flytta en medieplatshållare på ett blad drar du den. m

Om du vill ta bort en medieplatshållare från ett blad markerar du den och trycker på  m

backstegstangenten.

Maskera (beskära) bilder
Om du vill ta bort oönskade delar av en bild kan du beskära den utan att ändra den 
faktiska bildfilen genom att maska kanterna. Om du inte anger någon form för masken 
använder Numbers som förval en rektangulär mask. Du kan använda valfri tillgänglig 
form i Numbers, även en anpassad form du skapat med ritverktyget till att maskera 
bildens kanter.
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Så här maskerar du en bild:�
 1 Importera bilden du vill maskera.

 2 Beroende på vilken maskform du vill använda gör du något av följande:

Om du vill maskera bilden med den förvalda rektangulära formen markerar du  Â
bilden och klickar sedan på knappen Mask i verktygsfältet (eller väljer Format > 
Mask).

Om du vill maskera bilden med en förritad form (t.ex. en cirkel eller en stjärna)  Â
markerar du bilden och väljer Format > ”Mask med form” > Form.

Om du vill maskera bilden med någon annan form, t.ex. en anpassad form, skapar  Â
du den form du vill använda och drar den sedan till bilden du vill maskera. Markera 
både formen och bilden genom att skiftklicka på dem och klicka sedan på Mask i 
verktygsfältet (eller välj Format > ”Mask med vald form”).

En mask visas över bilden och även ett antal reglage visas. 

Dra i bilden för att 
placera in delen du vill 
visa.

Dra i reglaget för att 
ändra storlek på bilden.

Klicka för att visa eller gömma 
området utanför masken.

Dra i markeringshandtagen 
för att ändra storlek på 
masken.

 3 Om du vill ändra storlek på bilden drar du reglaget ovanför knappen Redigera mask.

 4 Justera masken genom att göra något av följande:

Du ändrar storlek på masken genom att dra markörerna på maskformen. Om du vill  Â
behålla maskens proportioner håller du ner skifttangenten medan du drar.

Om du vill rotera masken håller du ner kommandotangenten medan du drar en  Â
hörnmarkör på masken.

 5 Dra bilden tills du har placerat den så att den del du vill ska synas visas. Om du vill 
flytta masken klickar du på den streckade kanten på masken och drar.

 6 När du är nöjd med placeringen av och storleken på bilden och masken kan du avsluta 
genom att göra något av följande:

Dubbelklicka på masken eller bilden. Â

Tryck på returtangenten. Â

Klicka utanför bilden. Â

Klicka på Redigera mask. Â



 7 Om du vill ändra storleken på eller rotera den maskade bilden drar eller 
kommandodrar du markörerna.

 8 Du ändrar storlek på eller placeringen av masken eller bilden i den genom att markera 
den maskerade bilden och sedan klicka på Redigera mask.

Upprepa stegen ovan tills du är nöjd.

 9 Du tar bort masken från bilden genom att klicka på Ta bort mask i verktygsfältet (eller 
välj Format > Ta bort mask).

Om du maskerat en mycket stor bildfil och du bara behöver använda en mindre 
version i kalkylbladet kan du ange att bara den mindre kopian av bilden ska sparas 
i Numbers. På så vis kan du minska den totala storleken på kalkylbladet. Se ”Minska 
bildfilsstorlekar” på sidan 206”.

Minska bildfilsstorlekar
Om du har ändrat storleken på eller maskerat en mycket stor bildfil och du vill spara 
bildfilen som en del av Numbers-kalkylbladet (så att du enkelt kan överföra det till 
en annan dator) men vill att dokumentstorleken ska vara så liten som möjligt, kan 
du välja att spara bara den mindre (beskurna eller förminskade) versionen av bilden i 
kalkylbladet.

Innan du minskar bildfilsstorleken måste du spara dokumentet. Om du vill veta hur du 
gör det läser du ”Skapa ett kalkylblad” på sidan 32”.

Så här minskar du storleken på bilder:�
Du minskar filstorleken för en enskild bild som du har maskerat eller gjort mindre  m

genom att markera bilden och välja Format > Bild > Minska bildens filstorlek.

Du minskar filstorleken för alla maskerade och förminskade bilder genom att markera  m

alla element på bladet och sedan välja Arkiv > Minska filstorlek.

Viktigt:  När du har minskat filstorleken för maskerade bilder eller bilder du har gjort 
mindre går det inte att återställa dem till deras ursprungliga storlek. Om du senare vill 
återställa dem till deras ursprungliga storlek måste du lägga till de ursprungliga filerna 
i dokumentet igen.

Det går inte att göra bilder som används i bildfyllningar mindre på det här sättet. Vissa 
typer av bildfiler går det kanske inte att minska storleken på genom att använda den 
här metoden. 

Vill du veta hur du minskar storleken på ljud- och filmfiler läser du ”Minska storleken 
på mediefiler” på sidan 220". 
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Ta bort bakgrunden eller oönskade element från en bild
Med verktyget Direktalfa kan du göra delar av en bild genomskinliga och på så vis ta 
bort bildbakgrunden. 

Du får bäst resultat om du tar bort enhetliga färger som är tydligt avgränsade. Om du 
vill ta bort områden som är mindre tydligt avgränsade markerar du ett mindre område 
och upprepar processen.

Så här tar du bort oönskade element:�
 1 Markera bilden.

 2 Välj Format > Direktalfa.

 3 Klicka på den färg du vill göra ogenomskinlig och dra sedan långsamt över den. 

Dragning markerar den angränsande 
yta som innehåller färger som är lika 
färgen du klickar på.

Medan du drar växer markeringen så att ett sammanhängande område med liknande 
färger markeras. Du kan styra hur mycket av bilden som markeras genom att dra 
mindre eller mer.

Om du håller ner alternativtangenten samtidigt som du drar tas färgen du drar över 
bort från alla ställen i bilden där färgen uppträder.

 4 Upprepa steg 3 så många gånger du vill. 

Större dragning här...

...markerar större 
del av bilden.

Du kan när som helst återställa de delar du tagit bort. Om du vill återgå till den 
ursprungliga bilden väljer du Format > Ta bort direktalfa. Om du vill återställa bilddelar 
du tagit bort med Direktalfa väljer du Redigera > Ångra direktalfa tills delarna har 
återställts.



Ändra ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast och andra inställningar
Du kan ändra ljusstyrkan för en bild, kontrasten och andra bildinställningar om du vill 
förbättra bildens kvalitet eller skapa intressanta effekter. De justeringar du gör påverkar 
inte den ursprungliga bilden utan bara bildens utseende i Numbers.

Så här justerar du en bild:
 1 Markera bilden.

 2 Välj Innehåll > Visa bildjustering. 

Ändra kontrasten mellan 
ljusa och mörka toner.

Ändra färgens intensitet. 
Gör bilden varmare 

eller kallare. Ändra mängden röda eller 
gröna toner.

Skärp eller mildra 
fokuset.

Justera skuggor och högdagrar.

Förstå sambandet mellan 
skuggor och högdagrar.

Ändra nivåerna på ljusa 
och mörka toner.

Återställ originalinställningarna.

Justera ljusheten. 

Förbättra färger 
automatiskt.

 3 Använd reglagen till att justera bilden. 

Ljusstyrka:  Ändrar mängden vitt i bilden. Om du drar åt höger blir bilden vitare så att 
den verkar ljusare. 

Kontrast:�  Ändrar skillnaden mellan ljusa och mörka partier i bilden. Om du ökar 
kontrasten blir de ljusa partierna ljusare och de mörka mörkare. Om du minskar 
kontrasten minskar skillnaden mellan ljust och mörkt. Om du drar åt höger blir 
kanterna mellan ljusa och mörka partier tydligare vilket kan få bilden att se ut mer 
som en illustration. 

Mättnad:�  Ändrar färgernas mättnad i bilden. Om du drar åt höger blir färgerna mer 
mättade eller mer levande. 

Temperatur:�  Ändrar hur varm eller kall bilden är genom att justera mängden varma 
toner (rött) eller kalla toner (blått). 

Färgton:�  Ändrar färgtonen för hela bilden genom att justera mängden röda eller 
gröna toner. 

Skärpa:�  Gör bildens fokus skarpare eller oskarpare.
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Exponering:�  Ändrar hur ljus eller mörk bilden är. När du justerar exponeringen blir alla 
delar av bilden ljusare eller mörkare. När du ökar exponeringen för en bild kan det leda 
till att färgerna minskar. 

Histogram och nivåer:�  Beskriver hela färginformationen för bilden, från den mörkaste 
skuggan till vänster till den ljusaste högdagern till höger. Höjden på topparna talar om 
hur mycket färginformation som faller inom ett givet intervall. 

Om du vill ställa in mörkernivån drar du det vänstra reglaget mot mitten. När du  Â
drar reglaget åt höger minskar färgintervallet och det kan göra skuggorna klarare. 
Reglagets placering anger hur mycket information som visas i de mörkaste delarna 
av bilden. All information till vänster om reglaget utelämnas i bilden. Du kan vilja dra 
reglaget till precis den punkt där histogramlinjen visar en tydlig knöl, vilket anger 
att det finns detaljer tillgängliga.

Om du vill ställa in ljusnivån drar du det högra reglaget mot mitten. När du drar  Â
reglaget åt vänster minskar färgintervallet och det kan göra högdagrarna klarare. 
Reglagets placering anger hur mycket information som visas i de ljusaste delarna 
av bilden. All information till höger om reglaget utelämnas i bilden. Du kan vilja dra 
reglaget till precis den punkt där histogramlinjen visar en tydlig knöl, vilket anger 
att det finns detaljer tillgängliga.

Förbättra:�  Justerar automatiskt bilden genom att fördela de röda, gröna och blå 
tonerna jämnt över histogrammet.

 4 Om du vill återställa de ursprungliga inställningarna klickar du på Återställ bild. 

Du sparar de ändringar du gjort genom att spara dokumentet. De inställningar du 
gjort innan du sparade dokumentet visas varje gång du öppnar bildjusteringsfönstret.

Skapa former
I Numbers finns flera olika förritade former du kan lägga till i kalkylblad, som cirklar, 
rektanglar med skarpa eller runda hörn, stjärnor, ”pratbubblor”, pilar, med mera. Du kan 
också skapa egna anpassade former eller ändra linjerna och konturerna för en förritad 
form. 

Om du vill läsa om Gå till

Lägga till en enkel fördefinierad form ”Lägga till en förritad form” på sidan 210

Rita egna former ”Lägga till en anpassad form” på sidan 210

Ändra en forms konturer ”Redigera former” på sidan 211

Ändra riktning, färg, skugga och annat i en form ”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på 
sidan 220



Lägga till en förritad form
Du kan infoga förritade former som trianglar, pilar, cirklar och rektanglar om du vill 
använda enkel grafik.

Så här lägger du till en förritad form:�
Klicka på Former i verktygsfältet och välj sedan en form från popupmenyn.  m

Välj Infoga > Form >  m Form.

Tryck på alternativtangenten när du klickar på Former i verktygsfältet och välj sedan en  m

form från popupmenyn. Pekaren ändras då till en hårkorspekare. Skapa en form i valfri 
storlek genom att dra över bladet. Du begränsar formens proportioner (t.ex. ser till att 
en triangel blir liksidig) genom att trycka ner skifttangenten samtidigt som du drar.

Dra den nya formen till den plats där du vill placera den på bladet. Om du vill ändra 
formens kontur måste du först göra den redigerbar. Läs ”Redigera former” på sidan 211" 
för mer information. 

Om du vill veta hur du ändrar och justerar former, och ändrar deras allmänna 
objektegenskaper som färg, ramstil (streck), storlek, riktning, skuggor, med mera, läser 
du ”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på sidan 220”.

Lägga till en anpassad form
Du kan använda ritverktyget till att skapa egna former.

Så här skapar du en anpassad form:�
 1 Klicka på Former i verktygsfältet och välj sedan ritverktyget (eller välj Infoga > Form > 

”Rita med penna”). 

Pekaren ändras från en pil till en liten pennspets. 

 2 Skapa den första punkten för den anpassade formen genom att klicka någonstans i 
dokumentet.

 3 Skapa fler punkter genom att klicka.

Varje punkt du lägger till kopplas till den föregående punkten. Om du vill radera 
det segment du just skapat trycker du på backstegstangenten. Du kan trycka på 
backstegstangenten flera gånger.

 4 Du slutar rita och stänger formen (lägger till en synlig linje mellan den sista och den 
första punkten) genom att klicka på den först punkten.

 210  Kapitel 9    Arbeta med former, grafik och andra objekt



 Kapitel 9    Arbeta med former, grafik och andra objekt 211

Du slutar rita och lämnar formen öppen (ingen linje mellan den sista och den 
första punkten), så att du kan fortsätta med den senare, genom att trycka på 
escapetangenten eller dubbelklicka på den senast skapade punkten.

 5 Du stänger en form eller lägger till punkter i en form du tidigare lämnat öppen genom 
att klicka en gång i formen så att den markeras. Klicka sedan en gång till så visas 
punkterna. 

Dubbelklicka på någon av de två ändpunkterna i det öppna segmentet. Pekaren 
ändras då till en pennspets. 

Om du vill lägga till ytterligare punkter klickar du på andra platser.

När du är klar och vill stänga formen klickar du på punkten i slutet av det öppna 
segmentet.

 6 Markera formens ram och dra den till den plats där du vill placera formen på bladet.

 7 Om du vill ändra formens kontur måste du först göra den redigerbar enligt 
anvisningarna i ”Redigera former” på sidan 211".

Om du vill veta hur du ändrar och justerar former, och ändrar deras allmänna 
objektegenskaper som färg, ramstil (streck), storlek, riktning, skuggor, med mera, läser 
du ”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på sidan 220”.

Redigera former
Du kan redigera och ändra formen på punkterna och konturen för en form du redan 
har placerat på ett blad. Innan du kan redigera en form måste du göra den redigerbar.

Så här gör du former redigerbara:�
Vill du göra en förritad form redigerbar markerar du formen och väljer sedan Format >  m

Form > Gör redigerbar. 

Röda punkter visas på skärmen. Redigera formen genom att dra punkterna. Senare, när 
du vill redigera en förritad form som har gjorts redigerbar, klickar du långsamt på den 
två gånger.

Om du vill göra en anpassad form redigerbar markerar du den genom att klicka på  m

den och klickar sedan på den en gång till. Då visas formens redigeringspunkter.



Om du vill läsa om Gå till

Ändra en forms kontur genom att ändra dess 
punkter

”Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna 
på en form” på sidan 212

Göra en kurva större eller mindre eller ändra 
vinkeln

”Ändra utseendet på en kurva” på sidan 213

Ändra vinkeln mellan två segment eller ändra 
längden på ett segment

”Ändra utseendet på ett rakt segment” på 
sidan 213

Ändra en eller flera punkter till kurvor och kurvor 
till punkter

”Göra om hörnpunkter till kurvpunkter och tvärt 
om” på sidan 214

Ändra hörnen på en rektangel med runda hörn ”Redigera en rundad rektangel” på sidan 214

Justera de relativa proportionerna på en pils 
huvud och skaft

”Redigera enkel- och dubbelpilar” på sidan 215

Justera hörnen och andra aspekter för en rund 
eller fyrkantig pratbubbla

”Redigera en rund eller fyrkantig pratbubbla” på 
sidan 215

Öka eller minska antalet uddar för en stjärna ”Redigera en stjärna” på sidan 216

Öka eller minska antalet sidor för en polygon ”Redigera en polygon” på sidan 216

Ändra färger, ramstil och andra aspekter för en 
form

”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på 
sidan 220

Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna på en form
Du kan finjustera linjerna och konturerna för en form genom att lägga till, flytta 
och radera formens redigeringspunkter. Du måste först göra formen redigerbar. Läs 
”Redigera former” på sidan 211" för mer information. 

Så här ändrar du en forms redigeringspunkter:�
Du lägger till en punkt genom att göra formen redigerbar, trycka ner  m

alternativtangenten och sedan hålla pekaren över formens ram. Pekaren ändras till en 
pennspets med ett plustecken (+). Klicka på den plats på ramen där du vill lägga till en 
punkt och flytta sedan punkten om det behövs. 

Du flyttar en punkt genom att göra formen redigerbar, klicka på punkten och sedan  m

dra den till en annan plats. Du kan flytta flera punkter samtidigt genom att hålla ner 
skifttangenten medan du klickar på flera punkter och sedan dra.
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Du raderar en punkt genom att göra formen redigerbar, klicka på punkten och  m

sedan trycka på backstegstangenten. Du kan radera flera punkter samtidigt genom 
att hålla ner skifttangenten medan du klickar på flera punkter och sedan trycka på 
backstegstangenten.

Ändra utseendet på en kurva
Ett sätt att skapa en unik form är att ändra konturen på en förritad form. Den här 
metoden kan också användas till att justera kurvorna för en anpassad form.

Så här ändrar du utseendet på en kurva:�
 1 Gör formen redigerbar. Läs ”Redigera former” på sidan 211" för mer information. 

Röda punkter visas på formen, vilket anger att du kan ändra utseendet på kurvorna vid 
de punkterna.

 2 Klicka på en röd punkt på den kurva du vill ändra utseendet på. Markörer vissa på 
båda sidorna om den röda punkten. 

Du kan också dra i en punkt 
för att ändra kurvan.

Dra i ett reglagehandtag eller rotera 
ett eller båda reglagehandtagen för 
att ändra kurvan.

 3 Du justerar kurvan genom att dra den röda punkten eller någon av markörerna.

Dra markörerna med- eller moturs. Du får olika effekter om du flyttar markörerna 
samtidigt eller en i taget. Experimentera tills du är nöjd.

Du flyttar markörerna samtidigt genom att hålla ner alternativtangenten och sedan 
dra en av markörerna.

Du flyttar bara den ena av markörerna genom att hålla ner kommandotangenten 
samtidigt som du drar markören.

 4 Om du vill få större kontroll över konturen kan du lägga till fler redigeringspunkter 
genom att hålla ner alternativtangenten samtidigt som du håller pekaren över 
formens ram. När pekaren ändrar utseende till en pennspets med ett plustecken (+) 
klickar du där du vill lägga till en ny redigeringspunkt. Läs ”Lägga till, radera och flytta 
redigeringspunkterna på en form” på sidan 212” för mer information.

Ändra utseendet på ett rakt segment
Du kan ändra vinkeln mellan två segment eller ändra längden på ett segment.

Så här ändrar du utseendet på ett rakt segment:�
 1 Gör formen redigerbar. Läs ”Redigera former” på sidan 211" för mer information. 

 2 Klicka på en hörnpunkt.

 3 Du ändrar vinkeln mellan två segment som sitter fast i varandra genom att dra 
punkten med- eller motsols.



 4 Du ändrar längden på ett segment genom att dra punkten åt något håll i segmentets 
riktning.

 5 Lägg till fler redigeringspunkter genom att hålla ner alternativtangenten samtidigt 
som du håller pekaren över en linje. När pekaren ändrar utseende till en pennspets 
med ett plustecken (+) klickar du där du vill lägga till en ny redigeringspunkt. Läs 
”Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna på en form” på sidan 212” för mer 
information.

Göra om hörnpunkter till kurvpunkter och tvärt om
Du kan ändra en eller flera punkter till kurvor och kurvor till punkter. Du måste först 
göra formen redigerbar enligt anvisningarna i ”Redigera former” på sidan 211".

Så här gör du om hörnpunkter till kurvpunkter och tvärt om:�
Om du vill ändra en hörnpunkt till en kurvpunkt gör du formen redigerbar och klickar  m

sedan på hörnpunkten. 

Om du vill ändra en kurvpunkt till en hörnpunkt gör du formen redigerbar och klickar  m

sedan på kurvpunkten.

Om du vill ändra alla hörnpunkter i en eller flera former till kurvpunkter gör du  m

formerna redigerbara, markerar dem och väljer Format > Form > Rundade kanter.

Om du vill ändra alla kurvpunkter i en eller flera former till hörnpunkter gör du  m

formerna redigerbara, markerar dem och väljer Format > Form > Skarpa kanter.

När en form är redigerbar kan du använda kommandona Rundade kanter och Skarpa 
kanter utan att göra formen redigerbar igen.

Redigera en rundad rektangel
Använd de runda reglagen till att ändra hörnen på rundade rektanglar.

Dra för att räta ut 
eller runda hörnet.

Så här redigerar du en rundad rektangel:�
Markera formen och dra den blå redigeringspunkten åt vänster om du vill räta ut  m

hörnen och åt höger om du vill göra dem rundare. 
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Redigera enkel- och dubbelpilar
Pilformer har speciella redigeringspunkter som du kan använda till att justera de 
relativa proportionerna på pilhuvudet och pilskaftet. 

Dra för att ändra 
längd på svansen.

Dra uppåt eller nedåt 
för att ändra svansens 
bredd. Dra till höger eller 
vänster för att ändra 
storlek på pilhuvudet.

Så här ändrar du proportionerna på en enkel- eller dubbelpil:�
Markera formen och gör sedan något av följande: m

Om du vill göra pilen längre drar du någon av markörerna vid pilhuvudet eller  Â
pilskaftet.

Om du vill göra hela pilen smalare eller tjockare drar du en av markörerna på rutan  Â
runt pilen, nära punkten där pilhuvudet och pilskaftet möts.

Om du vill ändra den relativa tjockleken på pilhuvudet och pilskaftet håller du  Â
pekaren över den blå redigeringspunkten där pilhuvudet och pilskaftet möts. 
När pekaren ändrar utseende kan du justera pilens proportioner genom att dra 
redigeringspunkten i valfri riktning.

Redigera en rund eller fyrkantig pratbubbla
Runda och fyrkantiga pratbubblor har speciella redigeringsreglage. Med dem kan du 
justera hur skarpa eller rundade formens hörn är, och även hur tjock och lång formens 
svans är.

Så här ändrar du utseendet på runda och fyrkantiga pratbubblor:�
Markera formen och gör sedan något av följande: m

Om du vill att hörnen ska bli kantigare drar du den blå redigeringspunkten mot  Â
formens svans. Dra bort från svansen om du vill göra hörnen rundare.

Om du vill göra formens svans tunnare eller tjockare drar du den blå  Â
redigeringspunkten där formens svans och huvuddel möts, inåt eller utåt.

Om du vill göra formens svans längre drar du den blå redigeringspunkten på  Â
spetsen av svansen inåt eller utåt.

Om du vill göra huvuddelen av formen högre, kortare, bredare eller smalare drar du  Â
markörerna på rutan runt formen.



Redigera en stjärna
Stjärnformen har ett reglage som du använder till att öka eller minska antalet uddar 
på stjärnan, och en blå redigeringspunkt som gör vinklarna mellan stjärnans uddar 
skarpare eller rundare. 

Visar antalet uddar i 
stjärnan just nu.

Dra för att öka eller 
minska antalet uddar 
på stjärnan.

Dra för att ändra vinkel 
mellan uddarna på stjärnan.

Så här redigerar du en stjärna:
När du markerar en stjärnform visas reglaget. Öka eller minska antalet uddar på  m

stjärnan genom att dra reglaget. 

Dra den blå redigeringspunkten om du vill ändra vinkeln mellan punkterna på  m

stjärnan.

Redigera en polygon
Polygonen har ett reglage som du använder till att öka eller minska antalet sidor på 
polygonen.

Dra för att öka eller 
minska antalet sidor i 
polygonen.

Visar antalet sidor just nu 
i polygonen.

Så här redigerar du en polygon:�
När du markerar polygonen visas reglaget. Öka eller minska antalet sidor på  m

polygonen genom att dra reglaget. 

Använda ljud och filmer
Du kan lägga till ljud – en musikfil, en spellista från iTunes-biblioteket eller någon 
annan ljudfil – i ett Numbers-kalkylblad. Du kan också lägga till video som spelas upp 
på ett ark. 
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Numbers hanterar alla QuickTime- och iTunes-filtyper, som:
MOV  Â

MP3 Â

MPEG-4 Â

AIFF Â

AAC Â

Tänk på att vissa mediefiler är upphovsrättsskyddade. Viss hämtad musik kanske 
bara spelas upp på den dator som användes när musiken hämtades. Kontrollera att 
datorn du använder har behörighet att spela upp alla de mediefiler du lägger till i 
kalkylbladet.

När du lägger till mediefiler i ett kalkylblad måste du se till att de fortsätter att vara 
tillgängliga om du överför dokumentet till en annan dator. När du sparar dokumentet 
markerar du alternativet ”Kopiera ljud och filmer till dokumentet” är i fönstret Spara. 
(Om alternativet inte visas klickar du på knappen bredvid fältet Spara så visas hela 
fönstret Spara. Klicka sedan på visningstriangeln för avancerade alternativ.)

Om du vill läsa om Gå till

Lägga till ljud i ett kalkylblad ”Lägga till en ljudfil” på sidan 217

Lägga till en film ”Lägga till en filmfil” på sidan 218

Lägga till en bildram runt en film ”Placera en bildram runt en film” på sidan 218

Ange inställningar som styr hur ljud- och filmfiler 
spelas upp

”Justera inställningar för medieuppspelning” på 
sidan 219

Ta bort oanvända delar av ljud- och filmfiler från 
ett kalkylblad

”Minska storleken på mediefiler” på sidan 220

Lägga till en ljudfil
Så här lägger du till ljud i ett kalkylblad:
Dra en ljudfil från Finder till någonstans på ett blad eller till en medieplatshållare.  m

Klicka på Media i verktygsfältet, välj iTunes från popupmenyn, välj en spellista och dra  m

sedan en fil eller spellista till någonstans på ett blad eller till en medieplatshållare.

Ljudfilen visas på bladet med en högtalarsymbol.

Du spelar upp ljudfilen genom att dubbelklicka på symbolen. Om du vill veta hur 
du anger inställningar för ljuduppspelningar läser du ”Justera inställningar för 
medieuppspelning” på sidan 219”.



När du lägger till mediefiler måste du se till att de fortsätter att vara tillgängliga om 
du överför dokumentet till en annan dator. När du sparar dokumentet markerar du 
”Kopiera ljud och filmer till dokumentet” i fönstret Spara när du har valt Spara eller 
Spara som. (Om alternativet inte visas klickar du på visningstriangeln för avancerade 
alternativ.)

Tänk på att vissa mediefiler är upphovsrättsskyddade. Viss hämtad musik kanske 
bara spelas upp på den dator som användes när musiken hämtades. Kontrollera att 
datorn du använder har behörighet att spela upp alla de mediefiler du lägger till i 
kalkylbladet.

Lägga till en filmfil
Så här lägger du till en film i ett kalkylblad:
Dra en filmfil från Finder till ett blad eller till en medieplatshållare.  m

Klicka på Media i verktygsfältet och sedan på Filmer i mediebläddraren. Markera en fil  m

och dra den sedan till ett blad eller till en medieplatshållare.

Välj Infoga > Välj, och navigera till filmfilen du vill använda. Markera den och klicka  m

sedan på Infoga. Dra filmen till den plats där du vill placera den på bladet.

Om du vill veta mer om vilka inställningar du kan göra för att styra uppspelningen av 
filmer läser du ”Justera inställningar för medieuppspelning” på sidan 219”.

Tänk på att vissa mediefiler är upphovsrättsskyddade. Viss hämtad musik kanske 
bara spelas upp på den dator som användes när musiken hämtades. Kontrollera att 
datorn du använder har behörighet att spela upp alla de mediefiler du lägger till i 
kalkylbladet.

När du lägger till mediefiler i ett kalkylblad måste du se till att de fortsätter att vara 
tillgängliga om du överför dokumentet till en annan dator. När du sparar dokumentet 
markerar du ”Kopiera ljud och filmer till dokumentet” i fönstret Spara när du har valt 
Spara eller Spara som. (Om alternativet inte visas klickar du på visningstriangeln för 
avancerade alternativ.)

Placera en bildram runt en film
Du kan visa en film på ett trevligt sätt genom att rama in den. Du lägger till en bildram 
genom att använda streckinställningarna i grafikgranskaren.

Så här ramar du in en film:
 1 Markera filmen och öppna sedan granskningsfönstret genom att klicka på Granskare i 

verktygsfältet. Klicka på knappen för grafikgranskaren i granskningsfönstret.

 2 Välj Bildram från popupmenyn Streck.

 3 Klicka på bildramen som visas under popupmenyn Streck och välj en ramstil.

 4 Ange ett procentvärde för ramens tjocklek genom att dra skalningsreglaget.
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Läs ”Rama in objekt” på sidan 231" om du vill veta mer om bildramar.

Justera inställningar för medieuppspelning
Om du inte vill använda en hel ljudfil eller film på ett blad utan istället vill begränsa 
uppspelningen till bara vissa delar kan du ställa in det i QuickTime-granskaren. Du kan 
också ställa in en vinjettbild för filmen, vilket är den bildruta som visas tills filmen börjar 
spelas upp, och andra uppspelningsalternativ.

Använd de här reglagen till 
att visa filmen eller spela 
upp ljudet när du redigerar 
kalkylbladet.

Starta och stoppa en film vid 
särskilda tidpunkter.

Ställ in alternativ för 
upprepad uppspelning.

Ställ in 
uppspelningsvolymen.

Välj vilken bildruta som 
ska visas innan filmen 

börjar spelas upp.

QuickTime-
granskarknappen

Du kan använda knapparna för uppspelning, paus och spola framåt och bakåt i 
QuickTime-granskaren till att spela upp och förhandsvisa en film när du ställer in de 
uppspelningsalternativ som beskrivs här.

Så här anger du inställningar för medieuppspelning:�
 1 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för QuickTime-

granskaren. 

 2 Markera film- eller ljudobjektet genom att klicka på det.

 3 Om du vill att bara delar av en film ska spelas upp i kalkylbladet ställer du in vid 
vilka bildrutor eller vid vilken tidpunkt filmen ska startas och stoppas genom att dra 
reglagen för start och stopp. 

Du begränsar uppspelningen av en ljudfil till bara vissa delar genom att dra reglagen 
för start och stopp.

 4 Du anger vilken stillbild från filmen som visas tills filmen börjar spelas upp genom att 
dra reglaget Vinjettbild tills du ser den bild du vill använda.

 5 Välj ett upprepningsalternativ från popupmenyn Upprepning:

Inget:�  Spela upp bara en gång.

Repetera:�  Spela upp kontinuerligt.

Repetera fram- och baklänges:�  Spela kontinuerligt upp fram- och baklänges.

 6 Om du vill minska eller öka uppspelningsvolymen drar du volymreglaget åt höger eller 
vänster.



Minska storleken på mediefiler
Om du lägger till stora ljud- och filmfiler i ett Numbers-kalkylblad kan dokumentets 
totala filstorlek bli väldigt stor. Om du bara använder en del av ljud- eller filmfilen i 
kalkylbladet kan du ta bort de delar av filerna du inte använder så att Numbers-filen 
blir mindre. Du kan välja att antingen minska storleken på enskilda mediefiler eller 
minska storleken på alla mediefiler som inte används i sin helhet i dokumentet.

Innan du minskar film- eller ljudfiler måste du spara dem som en del av dokumentet. 
Välj Arkiv > Spara och klicka på Avancerade alternativ. Se till att ”Kopiera ljud och 
filmer till dokument” är markerat och klicka sedan på Spara. Mer information om att 
spara kalkylblad finns i ”Skapa ett kalkylblad” på sidan 32”.

Så här minskar du filstorleken för kalkylblad:
Du minskar storleken på en enskild mediefil i ett dokument genom att markera en  m

ljud- eller filmfil som du har ställt in start- och stoppvärden för så att delar av filen 
skurits bort, eller en bildfil som du har maskerat eller ändrat till en mindre storlek. Välj 
sedan Format > Bild > Minska mediefilens storlek.

Du minskar storleken på alla mediefiler i ett dokument genom att kontrollera att ingen  m

ljud-, film- eller bildfil är markerad och sedan välja Arkiv > Minska filstorlek.

När du har minskat storleken på en ljud- eller videofil kan du inte återställa filen till 
den ursprungliga längden eller lyssna på delar som du har skurit bort. Om du vill 
återställa hela filen måste du lägga till den igen.

Vissa typer av filmfiler går det kanske inte att minska storleken på genom att använda 
den här metoden.

Mer information om att minska storleken på bildfiler finns i ”Minska bildfilsstorlekar” på 
sidan 206".

Justera, ordna och ändra utseende på objekt
I allmänhet markerar, ordnar och flyttar du objekt på samma sätt i Numbers, oavsett 
om du arbetar med bilder, former, filmer, tabeller, diagramelement eller textrutor. 
Du använder samma reglage för de flesta objekt när du ändrar storlek och vrider på 
dem, och även för att lägga till skuggor, speglingar, ramstilar (streck), fyllningsfärg eller 
fyllningsbild, med mera.

Om du vill läsa om Gå till

Markera ett eller flera objekt så att du kan 
redigera dem

”Markera objekt” på sidan 221

Kopiera eller duplicera ett objekt ”Kopiera eller duplicera objekt” på sidan 221

Ta bort ett objekt ”Radera objekt” på sidan 222
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Om du vill läsa om Gå till

Ordna objekt på ett blad, gruppera dem och låsa 
dem

”Flytta och placera objekt” på sidan 222

Ändra storlek på objekt, ändra deras riktning och 
ramar och utföra andra redigeringsåtgärder

”Ändra objekt” på sidan 228

Fylla objekt med en enhetlig färg, en 
färgövertoning eller en bild

”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 234

Markera objekt
Innan du kan flytta, ändra eller utföra andra åtgärder på objekt måste du markera dem. 
Ett markerat objekt har markörer som du kan använda till att flytta och ändra objektet.

Så här markerar och avmarkerar du objekt:
Vill du markera en tabell klickar du på dess namn i panelen Ark. Andra  m

tabellmarkeringstekniker finns i ”Markera tabeller och tabelldelar” på sidan 56".

Du markerar andra enskilda objekt genom att klicka någonstans i objektet (om du vill 
markera ett objekt som saknar innehåll klickar du på kanten). 

Du markerar flera objekt på ett blad genom att hålla ner skifttangenten medan du  m

klickar på objekten.

Du markerar alla objekt på ett blad genom att klicka på bladet och trycka på  m

kommando-A.

Om du vill markera ett objekt som är en del av en grupp måste du först avgruppera  m

objekten. Markera gruppen och välj sedan Ordna > Avgruppera.

Du avmarkerar objekt i en grupp markerade objekt genom att hålla ner  m

kommandotangenten och klicka på de objekt du vill avmarkera.

Kopiera eller duplicera objekt
Hur du kopierar ett objekt beror på var du vill placera kopian. När kopian ska placeras 
långt från originalet eller i ett annat dokument är det normalt enklast att kopiera och 
klistra in. När du arbetar med ett objekt och kopian ska placeras nära originalet är det 
normalt enklare att duplicera.

Så här kopierar du objekt:
Om du vill kopiera och klistra in ett objekt markerar du det och väljer sedan Redigera  m

> Kopiera. Klicka där du vill att kopian ska placeras. Välj Redigera > Klistra in. 

Om du vill duplicera ett objekt på ett blad håller du ner alternativtangenten medan du  m

drar objektet.

Du kan också markera objektet och välja Redigera > Duplicera. Kopian placeras ovanpå 
originalet, något förskjutet. Dra kopian till den önskade platsen.



Om du vill kopiera en bild mellan olika Numbers-dokument markerar du bilden och  m

drar dess symbol från fältet Filinfo i måttgranskaren till ett blad i den andra Numbers-
filen.

Radera objekt
Så här raderar du objekt:
Markera objektet/objekten och tryck på backstegstangenten. m

Om du råkar radera ett objekt av misstag väljer du Redigera > Ångra radera.

Flytta och placera objekt
I Numbers finns flera verktyg som du kan använda till att ordna objekt på ett blad med 
stor precision, inklusive anpassningsbara stödlinjer. Du kan gruppera objekt vilket gör 
det enklare att ändra uppsättningar av objekt, och du kan låsa dem så att du inte kan 
råka flytta dem av misstag medan du arbetar. Dessutom kan du placera objekt i lager 
så att en djupeffekt skapas.

Så här ändrar du objekt direkt:
Om du vill flytta en tabell till en ny plats på ett ark använder du teknikerna som  m

beskrivs i ”Flytta tabeller” på sidan 53". 

Du flyttar andra objekt genom att dra dem. Undvik att dra i objekts markörer eftersom 
du kan råka ändra storlek på objekten av misstag. 

Om du vill placera objekten exakt rätt i förhållande till varandra när du drar dem kan  m

du använda stödlinjer. Läs ”Använda stödlinjer” på sidan 224” för mer information. 

Om du vill begränsa objektets förflyttning till horisontellt, vertikalt eller 45 graders  m

vinkel börjar du dra objektet samtidigt som du håller ner skifttangenten.

Om du vill flytta ett markerat objekt i små steg trycker du på någon av piltangenterna.  m

Objektet flyttas då en punkt i taget. Du kan flytta objektet i tio punkter i taget genom 
att hålla ner skifttangenten samtidigt som du trycker på en piltangent.

Om du vill visa objektets position medan du flyttar det väljer du Numbers >  m

Inställningar och markerar ”Visa storlek och position vid objektflyttning” på panelen 
Allmänt.

Om du vill flytta objekt eller ett objekt inuti ett annat objekt markerar du objektet och  m

väljer Redigera > Klipp ut. Placera insättningspunkten där du vill placera objektet och 
välj sedan Redigera > Klistra in.
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Om du vill läsa om Gå till

Ändra ordningen på överlappande objekt ”Flytta ett objekt framåt eller bakåt (placera 
objekt i lager)” på sidan 223

Justera objekt ”Snabbt justera objekt i förhållande till 
varandra” på sidan 224

Använda stödlinjer till att justera objekt ”Använda stödlinjer” på sidan 224

Skapa egna stödlinjer som visas medan du 
arbetar

”Skapa egna stödlinjer” på sidan 225

Placera objekt exakt genom att använda x- och 
y-koordinater

”Placera objekt med x- och y-koordinater” på 
sidan 226

Ställa in att objekt ska hållas ihop även när du 
flyttar, kopierar eller klistrar in dem

”Gruppera och avgruppera objekt” på sidan 226

Ansluta två objekt till varandra med en linje ”Ansluta objekt till varandra med en justerbar 
linje” på sidan 227

Låsa objekt vid en viss position så att du inte 
råkar flytta dem av misstag

”Låsa och låsa upp objekt” på sidan 228

Flytta ett objekt framåt eller bakåt (placera objekt i lager)
När objekt överlappar eller när text och objekt överlappar kan du ändra ordningen på 
objekten.

Så här flyttar du ett objekt så att det hamnar framför eller bakom text eller ett 
annat objekt:

 1 Markera det objekt du vill flytta. 

 2 Du flyttar ett objekt ett lager i taget genom att välja Ordna > Flytta fram eller Ordna > 
Flytta bakåt.

 3 Du flyttar ett objekt till längst fram eller längst bak genom att välja Ordna > Lägg 
överst eller Ordna > Lägg underst.

Om du ofta placerar objekt i olika lager kan du lägga till knapparna för framåt, bakåt, 
överst och underst i verktygsfält så att du kan arbeta effektivare. Om du vill veta hur du 
anpassar verktygsfältet läser du ”Verktygsfält” på sidan 18”.



Snabbt justera objekt i förhållande till varandra
Du kan använda menykommandon till att snabbt flytta objekt på samma blad och 
justera dem i förhållande till varandra eller placera dem på jämnt avstånd. Först måste 
du markera alla objekt du vill justera (håll ner skift- eller kommandotangenten och 
markera objekten genom att klicka på dem ett i taget). 

Så här justerar du markerade objekt:
Du justerar objekt i förhållande till varandra genom att välja Ordna > Justera objekt  m

och sedan välja ett justeringsalternativ från undermenyn.

Vänster:�  Objekten placeras så att deras vänsterkanter justeras vertikalt i förhållande till 
det första objektet du markerat.

Centrera:�  Objekten placeras så att mitten på objekten justeras vertikalt i förhållande 
till det första objektet du markerat.

Höger:�  Objekten placeras så att deras högerkanter justeras vertikalt i förhållande till 
det första objektet du markerat.

Upptill:�  Objekten placeras så att deras överkanter justeras horisontellt i förhållande till 
det första objektet du markerat.

Mitten:�  Objekten flyttas vertikalt så att mitten på objekten justeras horisontellt i 
förhållande till det första objektet du markerat.

Nedtill:�  Objekten placeras så att deras nederkanter justeras horisontellt i förhållande 
till det första objektet du markerat.

Om du vill placera objekten på jämnt avstånd från varandra på ett blad väljer du Ordna  m

> Fördela objekt och väljer sedan ett alternativ från undermenyn.

Horisontellt:�  Justerar det horisontella avståndet mellan objekt.

Vertikalt:�  Justerar det vertikala avståndet mellan objekt.

Du kan också justera objekt i förhållande till varandra genom att dra dem och 
använda stödlinjerna till att avgöra när objekten är korrekt placerade. Läs ”Använda 
stödlinjer” på sidan 224" för mer information.

Använda stödlinjer
Stödlinjer visas och försvinner när du drar objekt på ett blad och ger dig information 
om t.ex. hur objekt är placerade i förhållande till varandra. Stödlinjer kan t.ex. visas 
när en tänkt linje som dras genom mitten av eller längs med kanten på olika objekt 
sammanfaller med varandra.

De här stödlinjerna visas bara när du drar ett objekt. När du släpper objektet försvinner 
stödlinjerna. Du kan ange olika färg för stödlinjerna så att du enklare ser vad du 
placerar objekt i förhållande till när du drar dem. Om du aktiverar stödlinjer eller ändrar 
färg på dem gäller inställningarna sedan för alla dokument du öppnar i Numbers.
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Så här hanterar du stödlinjer:
Du ställer in alternativ för stödlinjer genom att välja Numbers > Inställningar och klicka  m

på Linjaler. Markera det alternativ för stödlinjer som stämmer med när du vill att de ska 
visas: 

Du visar stödlinjerna när mitten på ett objekt ligger i linje med ett annat objekt genom 
att markera ”Visa linjer i mitten av objektet”. 

Du visar stödlinjerna när ett objekts kanter ligger i linje med ett annat objekt genom 
att markera ”Visa linjer vid kanterna på objektet”.

Du ändrar färgen på stödlinjerna genom att klicka på färgkällan för stödlinjer och välja  m

en färg i fönstret Färger.

Om du tillfälligt vill gömma stödlinjerna håller du ner kommandotangenten medan du  m

drar ett objekt.

Ett annat sätt att justera objekt är att ange en exakt objektposition med x- och 
y-koordinater. Se ”Placera objekt med x- och y-koordinater” på sidan 226”.

Du kan också göra det enklare att placera objekt genom att skapa egna stödlinjer där 
du behöver dem. Se ”Skapa egna stödlinjer” på sidan 225”.

Skapa egna stödlinjer
Du kan skapa fasta stödlinjer som hjälp när du justerar objekt på ett blad. De här 
stödlinjerna visas hela tiden medan du arbetar, utan att försvinna, även om du lämnar 
bladet och inte kommer tillbaka till det förrän senare.

Så här skapar du en stödlinje:
 1 Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa linjaler. 

Obs!  Du kan inte skapa stödlinjer om du redigerar text. Sluta redigera texten genom 
att markera ett objekt eller genom att klicka på bladet.

 2 Placera pekaren på en linjal och dra till bladet. En stödlinje visas.

 3 Dra stödlinjen till den plats där du vill ha den på bladet.

 4 Du tar bort en stödlinje du skapat genom att dra den förbi kanten på bladet.

Du kan också placera objekt exakt genom att ange x- och y-koordinater. Se ”Placera 
objekt med x- och y-koordinater” på sidan 226”.



Placera objekt med x- och y-koordinater
Du kan placera objekt exakt där du vill ha dem på ett blad genom att ange 
rumskoordinater med hjälp av linjalmåtten.

Så här anger du ett objekts placering med x- och y-koordinater:
 1 Markera det objekt du vill placera. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för måttgranskaren.

 3 Ange x- och y-värden (i linjalmått) i placeringsfälten.

De angivna koordinaterna bestämmer positionen för det övre vänstra hörnet av rutan 
som innehåller objektet. Om du roterar ett objekt anger x- och y-koordinaterna det 
övre vänstra hörnet av den ruta som innehåller det roterade objektet. Rutan kan ha 
ändrat storlek.

X-värdet mäts från bladets vänsterkant. Â

Y-värdet mäts från bladets överkant. Â

När du anger x- och y-koordinater för linjeplacering i måttgranskaren anger 
startkoordinaterna den första slutpunkten du skapade (eller den övre vänstra 
slutpunkten om du inte ritat linjen). Om du senare vänder eller roterar linjen fortsätter 
startkoordinaterna att ange samma slutpunkt.

Placera in en linje genom att ange x- och 
y-koordinater för dess första ändpunkt.

Placera in en linje genom att ange x- och 
y-koordinater för dess andra ändpunkt.

Ett annat sätt att snabbt justera objekt är att använda de inbyggda stödlinjerna som 
visas när du drar objekt över ett blad, eller skapa fasta stödlinjer som hjälper dig att 
placera objekt i linje med varandra. Se ”Använda stödlinjer” på sidan 224" och ”a” på 
sidan 225".

Gruppera och avgruppera objekt
Du kan gruppera objekt så att du kan flytta, kopiera, ändra storlek på och vrida dem 
som om de var ett enda objekt.

Du kan redigera ett enskilt objekt i en grupp utan att behöva avgruppera först.

Du kan gruppera grupperade objekt igen med andra objekt och på så vis skapa en 
hierarki med grupperade objekt i olika nivåer. Om du vill markera ett enskilt objekt 
som finns i flera nivåer av gruppering måste du klicka på det en gång för varje nivå.

Så här grupperar du objekt:
 1 Håll ner kommandotangenten (eller skifttangenten) medan du markerar de objekt du 

vill gruppera.
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Om det inte går att markera ett objekt kan det vara låst och då behöver du låsa upp 
det. Läs ”Låsa och låsa upp objekt” på sidan 228” för mer information.

 2 Välj Ordna > Grupp.

Så här avgrupperar du objekt:
Markera gruppen och välj sedan Ordna > Avgruppera. Om gruppen är låst låser du  m

först upp den.

Om det inte går att markera en grupp objekt kan den vara låst och då behöver du låsa 
upp den. Läs ”Låsa och låsa upp objekt” på sidan 228” för mer information.

Så här markerar du ett enskilt objekt som har grupperats med andra:
Klicka på objektet du vill redigera en gång så markeras gruppen. Klicka en gång till för  m

att markera det enskilda objektet.

Om objektet inte markeras när du klickar på det en gång kan det befinna sig i en 
grupp med flera grupperingsnivåer. Klicka igen tills objektet är markerat.

Ansluta objekt till varandra med en justerbar linje
När du vill ansluta två objekt till varandra med en linje är det enklaste sättet att 
använda en anslutningslinje (istället för att skapa en separat linje som en form). Två 
objekt som är anslutna till varandra med en anslutningslinje fortsätter att vara anslutna 
även om du flyttar objekten.

Så här ansluter du två objekt till varandra med en anslutningslinje:
 1 Håll ner kommandotangenten samtidigt som du markerar de två objekt du vill ansluta 

till varandra och välj sedan Infoga > Anslutningslinje.

En rak linje visas mellan de två markerade objekten. Du kan flytta objekten oberoende 
av varandra och anslutningslinjen krymper, dras ut och flyttas så att objekten fortsätter 
att vara anslutna till varandra.

 2 Om du vill att linjen ska vara böjd drar du den vita redigeringspunkten nära mitten av 
linjen.

Om du drar objekten till olika platser på ett blad justeras linjens böjning så att 
objekten fortsätter att vara anslutna till varandra.

 3 Om du vill skapa ett mellanrum mellan slutet av linjen och ett av de anslutna objekten, 
så att de inte rör vid varandra, drar du den blå redigeringspunkten i slutet av linjen 
bort från det objekt den rör vid.

Mellanrummet mellan linjen och det anslutna objektet ändras inte om du flyttar 
objekten.

 4 Om du vill ändra linjens färg, stil, tjocklek eller slutpunkter formaterar du den med 
reglagen i formatfältet eller grafikgranskaren, precis som för andra linjer. Om du vill 
veta mer om hur du ändrar de här attributen läser du ”Ändra objekt” på sidan 228”.



Låsa och låsa upp objekt
Du kan låsa objekt så att du inte kan råka flytta på dem av misstag medan du arbetar. 

När du har låst enskilda eller grupperade objekt kan du inte flytta, radera eller ändra 
dem på något sätt förrän du låser upp dem. Det går dock att markera, kopiera och 
duplicera låsta objekt. När du kopierar eller duplicerar ett låst objekt blir även det nya 
objektet låst. 

Så här låser du ett objekt:
Markera objekten du vill låsa och välj sedan Ordna > Lås. m

Så här låser du upp ett objekt:
Markera objekten du vill låsa upp och välj sedan Ordna > Lås upp. m

Ändra objekt
Du kan ändra storleken på objekt, ändra deras riktning, ändra ramstilen, lägga till 
skuggor och speglingar för dem, och justera deras opacitet. 

Om du vill läsa om Gå till

Ändra ett objekts storlek ”Ändra storlek på objekt” på sidan 228

Vända eller rotera ett objekt ”Vända och rotera objekt” på sidan 229

Formatera en ram runt objekt ”Ändra stilen på ramar” på sidan 230

Placera en bildram runt ett objekt ”Rama in objekt” på sidan 231

Skapa en djupeffekt genom att lägga till skuggor ”Lägga till skuggor” på sidan 232

Lägga till en spegling som speglar rakt nedåt ”Lägga till en spegling” på sidan 233

Göra objekt mer eller mindre genomskinliga ”Justera opaciteten” på sidan 233

Ändra storlek på objekt
Du kan ändra storlek på ett objekt genom att dra i objektets markörer eller ange de 
exakta måtten.

Så här ändrar du storleken på objekt:
Om du vill ändra storlek på ett objekt genom att dra markerar du det och drar sedan i  m

någon av markörerna. Du ändrar storlek på ett objekt i en riktning genom att dra i en 
markör på sidan istället för en hörnmarkör. 

Om du vill ändra storlek på objektet från mitten av objektet trycker du ner 
alternativtangenten medan du drar.

Om du vill behålla objektets proportioner håller du ner skifttangenten medan 
du drar. Du kan också klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för 
måttgranskaren och sedan markera ”Tvinga proportioner” innan du drar.
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Om du vill visa storleken för ett objektet när du drar i en markör väljer du Numbers > 
Inställningar och markerar ”Visa storlek och position vid objektflyttning” på panelen 
Allmänt.

Om du vill ändra storlek på ett objekt med exakta proportioner klickar du på Granskare  m

i verktygsfältet. Klicka sedan på knappen för måttgranskaren och använd reglagen 
Bredd och Höjd. 

Om du vill ändra storlek på flera objekt på en gång markerar du objekten och klickar  m

på Granskare i verktygsfältet. Klicka sedan på knappen för måttgranskaren och ange 
nya värden i fälten Bredd och Höjd.

Markera objektet och klicka sedan på Originalstorlek i måttgranskaren. m

Om du har ändrat storlek på en mycket stor bildfil och du bara behöver använda en 
mindre version i ett kalkylblad kan du ange att bara den mindre kopian av bilden ska 
sparas i Numbers. På så vis kan du minska den totala storleken på dokumentet. Se 
”Minska bildfilsstorlekar” på sidan 206”.

Vända och rotera objekt
Du kan vända och rotera valfritt objekt. Om du t.ex. har en bild med en pil som du vill 
använda i ett dokument men pilen pekar i fel riktning kan du rotera den så att den 
pekar åt det håll du vill.

Så här ändrar du ett objekts riktning:
Om du vill vända ett objekt horisontellt eller vertikalt markerar du objektet och väljer  m

sedan Ordna > Vänd horisontellt eller Ordna > Vänd vertikalt. 

Du kan också klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för 
måttgranskaren och sedan använda vändknapparna.

Om du vill rotera ett objekt markerar du objektet, håller ner kommandotangenten och  m

flyttar pekaren till en aktiv markör tills pekaren ändras till en böjd, dubbelriktad pil. Dra 
sedan i någon av markörerna.

Om du vill rotera ett objekt i steg om 45 grader håller du ner skift- och 
kommandotangenten medan du drar en markör.

Du kan också klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för 
måttgranskaren och sedan dra hjulet Rotera eller använda vinkelreglagen till att ange 
vinkeln för objektet.

Om du vill rotera en form men behålla texten horisontell väljer du Format > Form >  m

Återställ text- och objektmarkörer när du har roterat formen.



Ändra stilen på ramar
För former, diagramelement och textrutor kan du välja en linjestil och färg för 
objektets ram, eller så kan du ange att ingen ram ska användas. Du kan också placera 
en ram runt importerade bilder. Om du vill veta hur du ändrar ramarna för tabeller och 
tabellceller läser du ”Formatera tabellcellsramar”.

Du kan använda formatfältet till att ändra linjestilen, linjetjockleken och linjefärgen för 
ramen runt ett eller flera markerade objekt.

Välj en linjefärg.

Välj en linjestil.

Välj en linjebredd.

Du kan använda grafikgranskaren och fönstret Färger till att göra ytterligare ändringar.

Så här ställer du in du ramstilen med grafikgranskaren:
 1 Markera det objekt du vill ändra. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3 Välj Linje från popupmenyn Streck. 

 4 Välj en linjestil från popupmenyn.

Ange linjens tjocklek i 
det här fältet.

Välj linjens ändpunkter från 
de här popupmenyerna.

Välj en hel linje, linje av 
punkter, bindestreck, eller 

en annan linjestil.

Klicka på färgkällan för att 
välja en linjefärg.

 5 Du ändrar linjens tjocklek genom att ange ett värde i fältet Streck (eller klicka på 
pilarna).

 6 Du ändrar linjens färg genom att klicka på färgkällan och välja en färg.

 7 Du anger slutpunkter för linjen, t.ex pilhuvuden eller cirklar, genom att välja vänster 
och höger slutpunkt från popupmenyerna.
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Rama in objekt
Rama in textrutor, bilder, filmer, former och medieplatshållare med grafiska ramar som 
kallas bildramar.

Så här lägger du till en bildram:�
 1 Markera mediefilen eller medieplatshållaren, klicka på Granskare i verktygsfältet och 

sedan på knappen för grafikgranskaren.

 2 Välj Bildram från popupmenyn Streck och välj sedan en genom att klicka på 
miniatyren. 

Klicka på den här 
pilen och miniatyren 
för att välja en ramstil.

Du justerar tjockleken på en ram genom att använda skalningsreglaget eller ange ett 
visst procentvärde i det intilliggande fältet. (Alla bildramar går inte att justeras.)

Så här ändrar du en bildram:�
 1 Markera ett inramat objekt eller en medieplatshållare, klicka på Granskare i 

verktygsfältet och sedan på knappen för grafikgranskaren.

 2 Välj Bildram från popupmenyn Streck och välj sedan en ny bildram genom att klicka 
på pilen bredvid miniatyren.

Så här flyttar du en bildram:
Markera mediefilen eller medieplatshållaren och välj sedan en linjestil (eller Ingen) från  m

popupmenyn Streck.



Lägga till skuggor
Skuggor kan användas till att skapa en djupeffekt. Ett objekts skugga visas på alla 
objekt som ligger bakom det. Du kan skapa en mängd skuggeffekter eller ta bort 
skuggan från ett objekt.

Det här objektet har 
förvalda skuggegenskaper.

Det här objektets skugga 
har ställts in med en annan 

vinkel.

Det här objektets 
skugga har ett högt 
förskjutningsvärde.

Det här objektets 
skugga har den lägsta 
oskärpefaktorn.

Det här objektet har en 
annan skuggfärg.

Det här objektets skugga 
har en hög oskärpefaktor.

Om du snabbt vill lägga till eller ta bort en skugga markerar du objektet och markerar 
eller avmarkerar Skugga i formatfältet. I grafikgranskaren finns fler reglage för 
skuggformatering.

Så här lägger du till en skugga med grafikgranskaren:
 1 Markera objektet eller texten. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3 Välj Skugga om du vill lägga till en skugga för objektet. Avmarkera Skugga om du vill 
ta bort skuggan. 

Ändra skuggfärg i 
färgkällan.

Ändra vinkel på 
skuggan med 
vinkelhjulet.

Värdena för Förskjutning, 
Oskärpa och Opacitet ändrar 
utseendet på skuggan. 

Markera kryssrutan för att 
lägga till en skugga i 
markerat objekt.

 4 Ange vinkeln för skuggan med hjälp av reglagen för vinkel.

 5 Du ställer in hur långt skuggan faller från objektet genom att använda reglagen för 
förskjutning.

Ett högt värde för skuggförskjutning ger objektet en längre skugga som är något 
separerad från objektet.

 6 Du ställer in hur mjuk skuggans kant är med hjälp av reglagen för oskärpa.

Ett högt oskärpevärde ger en suddigare skugga, ett lågt värde ger skuggan mer skarpt 
definierade kanter.
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 7 Du ändrar skuggans genomskinlighet genom att ställa in ett procentvärde i fältet 
Opacitet. Använd inte opacitetsreglaget längst ner i grafikgranskaren eftersom det 
ändrar genomskinligheten för hela objektet (inte för objektets skugga).

 8 Du ändrar skuggans färg genom att klicka på skuggfärgkällan och välja en färg. 

Lägga till en spegling
Du kan lägga till en spegling för ett objekt som speglar vertikalt nedåt.

Om du snabbt vill lägga till eller ta bort en spegling markerar du objektet och 
markerar eller avmarkerar Spegling i formatfältet. I grafikgranskaren finns fler reglage 
för speglingsformatering.

Så här lägger du till en spegling för ett objekt med grafikgranskaren:
 1 Markera objektet. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3 Markera Spegling och öka eller minska mängden spegling genom att dra reglaget. 

Justera opaciteten
Du kan skapa intressanta effekter genom att göra objekt mer eller mindre 
genomskinliga. 

När du t.ex. placerar ett genomskinligt objekt ovanpå ett annat objekt syns det undre 
objektet igenom det övre. Beroende på hur högt eller lågt du ställer in opaciteten kan 
det undre objektet synas tydligt, vara delvis dolt eller inte synas alls (vid 100 procent 
opacitet). 

Så här ändrar du ett objekts opacitet:
 1 Markera objektet.

 2 Gör något av följande:



Använd opacitetsreglagen i formatfältet till att justera opaciteten. Â

Dra i reglaget Opacitet i grafikgranskaren eller ange en procentandel i det  Â
närliggande fältet.

För former kan du ställa in opaciteten för formfyllningens och streckens färger 
separat från objektens opacitet. Om du ändrar en fyllning eller streckfärg genom att 
flytta reglaget för opacitet i fönstret Färger blir det opacitetsvärdet den maximala 
objektopaciteten. När du sedan ändrar objektets opacitet i grafikgranskaren ändrar du 
det i förhållande till den opacitet du angett i fönstret Färger. 

Den här cirkeln har ställts in på 100 % 
opacitet i grafikgranskaren. 
Fyllningsfärgen ställdes in på 50 % 
opacitet i färgfönstret. Cirkelns kontur 
ställdes in på 100 % opacitet i 
färgfönstret.

Den här cirkeln har ställts 
in på 100 % opacitet i 
grafikgranskaren.

Den här cirkeln har ställts in på 
50 % opacitet i grafikgranskaren.

Om du ändrar ett objekts spegling och sedan inte kan återställa objektets fyllningsfärg 
till 100 procent kan det bero på att opaciteten ställts in till mindre än 100 procent i 
fönstret Färger. Du löser problemet genom att markera objektet, välja Innehåll > Visa 
färger och sedan ställa in opaciteten i fönstret Färger till 100 procent.

Fylla objekt med färger eller bilder
Du kan fylla former, tabeller, tabellceller och diagramelement med en enhetlig färg, en 
färgövertoning (färger som tonar över i varandra) eller en bild.

Om du vill läsa om Gå till

Lägga till en enhetlig bakgrundsfärg i ett objekt ”Fylla ett objekt med en enhetlig färg” på 
sidan 235

Lägga till en bakgrund med färger som tonar 
över i varandra

”Fylla ett objekt med blandade färger 
(färgövertoning)” på sidan 235

Placera en bild i ett objekt ”Fylla ett objekt med en bild” på sidan 237
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Fylla ett objekt med en enhetlig färg
Du kan fylla former, tabeller, tabellceller och diagramelement med en enhetlig färg. 

Använd formatfältet till att snabbt lägga till en fyllningsfärg i ett markerat objekt. 
Klicka i fyllningskällan och välj sedan en färg från färgmatrisen eller öppna fönstret 
Färger med ytterligare alternativ genom att klicka på Visa färger. Använd reglaget för 
opacitet till att justera genomskinligheten.

Du kan också använda grafikgranskaren till att fylla ett objekt med en enhetlig färg.

Så här ändrar du ett objekts fyllningsfärg med grafikgranskaren:
 1 Markera objektet. 

 2 Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3 Välj Fyllningsfärg från popupmenyn Fyll.

 4 Öppna fönstret Färger genom att klicka på färgkällan under popupmenyn Fyll och välj 
sedan en färg.

Om du vill veta mer om fönstret Färger läser du ”Fönstret Färger” på sidan 24”.

Fylla ett objekt med blandade färger (färgövertoning)
Du kan fylla former, tabeller, tabellceller och andra diagramelement med färger som 
blandas med varandra, vilket kallas färgövertoning. 

Du skapar färgövertoningar i en objektfyllning genom att använda alternativen 
i grafikgranskaren. Det grundläggande alternativet Övertoningsfyllning är det 
enklaste sättet att blanda två färger i en rak linje. Med alternativen Avancerad 
övertoningsfyllning kan du blanda flera färger i övertoningen och skapa en rund 
(radial) övertoning.

Så här fyller du ett objekt med en linjär tvåfärgsövertoning:
 1 Välj Övertoningsfyllning från popupmenyn Fyll i grafikgranskaren. 

Klicka på den dubbelhövdade pilen för 
att invertera övertoningen.

Vänd övertoningens riktning 
eller ange dess riktning med 
pilknapparna eller vinkelhjulet, 
eller genom att skriva in ett 
värde.

Klicka på färgkällorna för 
att välja färger.

 2 Klicka på de olika färgkällorna och välj de färger du vill blanda i fönstret Färger.

Om du vill veta mer om fönstret Färger läser du ”Fönstret Färger” på sidan 24”.

 3 Du ställer in riktningen för övertoningen med hjulet eller fältet Vinkel.

 4 Du vänder den horisontellt eller vertikalt genom att klicka på vinkelpilknapparna.

 5 Du inverterar övertoningen genom att klicka på dubbelpilen bredvid färgkällorna.



Så här fyller du ett objekt med en flerfärgsövertoning:
 1 Välj Avancerad övertoningsfyllning från popupmenyn Fyll i grafikgranskaren. 

 2 Du lägger till ytterligare en färg i övertoningen genom att hålla pekaren vid den punkt 
just under övertoningsremsan i granskaren där du vill att den nya färgen ska börja. När 
ett plustecken (+) visas lägger du till ett nytt färgreglage genom att klicka. Lägg till ett 
nytt färgreglage för varje färg du vill använda i övertoningen.

 3 Du ändrar en färg i övertoningen genom att klicka på ett färgreglage (alldeles under 
övertoningsremsan) och sedan välja en färg i fönstret Färger. Gör det här för varje färg 
du vill använda i övertoningen.

 4 Om du vill ta bort ett färgreglage drar du det nedåt, bort från granskaren. Då 
försvinner det.

Du måste ha minst två färgreglage under övertoningsremsan.

 5 Du ändrar hur skarpt eller mjukt färgerna blandas i övertoningen genom att dra 
reglagen för blandningspunkter (ovanpå övertoningsremsan i granskaren).

 6 Du ändrar riktningen på en linjär övertoning genom att använda vinkelhjulet eller 
vinkelfältet.

 7 Du skapar en radial övertoning genom att klicka på knappen för radial övertoning. 
Du kan justera utseendet på en radial övertoning ytterligare genom att göra något av 
följande: 

Om du vill ändra centreringen av övertoningen i objektet drar du det lilla, blå, runda  Â
blandningspunktsreglaget (i mitten av övertoningen i objektet) till den plats där du 
vill att mitten ska vara.

Om du vill ändra hur skarpt eller mjukt färgerna blandas i övertoningen drar du det  Â
runda blandningspunktsreglaget utanför objektet närmare eller längre bort från 
övertoningens mitt.

Experimentera med de runda blandningspunktsreglagen som fäster vid objektet 
och blandningspunktsreglagen ovanför övertoningsremsan i grafikgranskaren tills 
du är nöjd med resultatet.

 8 Du inverterar övertoningen genom att klicka på dubbelpilen bredvid färgkällorna.
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Fylla ett objekt med en bild
Du kan fylla en form, textruta, tabell, tabellcell, diagrambakgrund och diagramserier 
med en bild.

Så här fyller du ett objekt med en bild:
 1 Markera objektet du vill fylla med en bild. 

 2 Om grafikgranskaren inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan 
på knappen för grafikgranskaren.

 3 Välj Bildfyllning eller Tonad bildfyllning i grafikgranskaren och välj sedan en bild.

Du kan också dra en bildfil från Finder eller mediebläddraren till bildkällan i 
grafikgranskaren eller till en tabellcell eller diagramserie. 

Använd popupmenyn till 
att ange storlek på 
bilden inuti objektet.

Ändra bild genom att dra 
en bild till bildkällan.

 4 Välj en bildskala från popupmenyn.

Skala till att passa:�  Skalar om bilden så att den anpassas så bra som möjligt efter 
objektets mått. Om objektets form är annorlunda än originalbildens form kanske vissa 
delar av bilden inte visas och ett tomt utrymme kan visas runt bilden.

Skala efter fyllning:�  Gör bilden större eller mindre så att minsta möjliga utrymme 
lämnas tomt runt bilden även om objektet och bilden har olika form. 

Sträck ut:�  Bildstorleken ändras så att den passar objektets mått, men bilden förvrängs 
om objektet har en annan form än originalbilden.

Originalstorlek:�  Placerar bilden i objektet utan att ändra bildens ursprungliga mått. 
Om bilden är större än objektet visas bara en del av bilden i objektet. Om bilden är 
mindre än objektet blir det ett tomt utrymme runt den.

Lägg kant i kant:�  Upprepar bilden i objektet om bilden är mindre än objektet. Om 
bilden är större än objektet visas bara en del av bilden i objektet. 

Lägg kant till kant 
(liten bild)

Lägg kant till kant (stor bild)

Skala till att passa Sträck

Originalstorlek

Lägg kant till kant (stor bild)

Skala efter 
fyllning



 5 Om du väljer Tonad bildfyllning klickar du på färgkällan (till höger om knappen Välj) 
och väljer en färgton. Gör färgtonen ljusare eller mörkare genom att dra reglaget för 
opacitet i fönstret Färger. (Om du drar reglaget för opacitet i grafikgranskaren ändras 
opaciteten för både färgtonen och bilden.)

Klicka för att välja en 
färgton för bilden.

Arbeta med MathType
Om du har MathType 6 på datorn kan du öppna programmet från Numbers och 
använda det till att skriva matematiska uttryck och ekvationer. När du har skapat en 
ekvation i MathType 6 kan du ändra ekvationen som om den vore en bild i Numbers.

Så här skriver du en ekvation i MathType 6 från Numbers:�
 1 Placera pekaren där du vill att ekvationen ska börja.

 2 Välj Infoga > MathType-ekvation.

MathType 6 öppnas och ekvationen ”E=mc2” visas.

 3 Dubbelklicka på ekvationen och skriv in den ekvation du vill använda med hjälp av 
programfönstret och verktygen i MathType 6. 

Läs hjälpen för MathType 6 om du vill veta hur du använder programmet.

 4 När du har skrivit färdigt ekvationen väljer du Arkiv > ”Avsluta och gå tillbaka till 
Numbers”. Spara sedan ekvationen genom att klicka på Ja i fönstret som visas.

 5 Dra ekvationen till den plats där du vill placera den på bladet.

När du har stängt MathType 6 behandlar Numbers ekvationen som ett objekt som du 
kan flytta, ändra storlek på, vrida, gruppera, placera i lager eller till och med maskera 
som en bild. Om du maskerar ekvationen måste du dock ta bort masken innan du kan 
redigera den.

 6 Du redigerar ekvationen genom att dubbelklicka på den så öppnas MathType 6 igen.
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I det här kapitlet kan du läsa om hur du lägger till 
kontaktinformation från Adressbok och vCard-kort i en 
Numbers-tabell.

Adressboksfält innehåller stora mängder information om personer, som namn, 
telefonnummer och adresser. Du kan använda adressboksinformationen till att snabbt 
skapa tabeller som sammanställer den information du behöver för företagskontakter, 
privata vänner, semesterkontakter, osv.

Använda adressboksfält
Du kan infoga information från adressboksfält i Numbers-tabeller. Du kan också infoga 
information från virtuella adresskort (vCard-kort).

När en tabell har en rubrikrad som innehåller namn som matchar namn i 
adressboksfält eller vCard-fält kan du lägga till kontaktinformation genom att dra 
korten till tabellen. Du kan också skapa en ny tabell genom att dra kort till sidan.

Om du vill veta mer om Gå till

De adressboksfält Numbers stöder ”Koppla kolumnnamn till 
adressboksfältsnamn” på sidan 240

Lägga till data från Adressbok eller ett vCard-kort 
i en befintlig tabell

”Lägga till adressboksinformation i en befintlig 
tabell” på sidan 242

Lägga till data från Adressbok eller ett vCard-kort 
och skapa en tabell i ett enda steg

”Lägga till adressboksinformation i en ny 
tabell” på sidan 242

Infoga kontaktdata eller annan information från 
en Numbers-tabell i ett Pages-dokument

Pages Hjälp eller Pages ’09 Användarhandbok

10Lägga till adressboksinformation i 
en tabell



Koppla kolumnnamn till adressboksfältsnamn
Följande tabell innehåller en översikt över de adressboksfält som Numbers 
stöder. Synonymerna är alternativa namn du kan använda till att lägga till ett visst 
adressboksfältvärde.

Adressboksfältnamn Fältnamnsynonymer

Prefix Titel, förled

Efternamn Familjenamn

Förnamn Förnamn

Tillägg Namnsuffix, jobbsuffix, akademiskt suffix

Smeknamn

Namn som ogift

Befattning

Avdelning Jobbavdelning

Företag

Telefon (första tillgängliga nummer)

Huvudtelefon

Arbetstelefon

Hemtelefon

Mobil Mobiltelefon, biltelefon

Fax hem

Fax arbete

Personsökare Sökare, beeper

Annan telefon

E-post (första tillgängliga adress) E-postadress

E-post arbete

E-post hem

Annan e-post

URL (första tillgängliga URL-adress)

URL arbete

URL hem

Annan URL

Födelsedag

AIM (första tillgängliga adress) IM, IM-chattnamn, IM-namn, IM-adress, chatt, 
chattnamn, chattadress
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Adressboksfältnamn Fältnamnsynonymer

AIM arbete IM arbete, IM-chattnamn arbete, IM-namn arbete, 
IM-adress arbete, chatt arbete, chattnamn arbete, 
chattadress arbete

AIM hem IM hem, IM-chattnamn hem, IM-namn hem, 
IM-adress hem, chatt hem, chattnamn hem, 
chattadress hem

Annan AIM IM annan, IM-chattnamn annan, IM-namn annan, 
IM-adress annan, chatt annan, chattnamn annan, 
chattadress annan

Yahoo

Yahoo arbete

Yahoo hem

Annan Yahoo

Adress

Gatuadress (första tillgängliga gatuadress) Gata

Postort (första tillgängliga ort) Stad

Stat (första tillgängliga stat)

Postnummer Postnummer

Land (första tillgängliga land)

Arbetsadress

Gatuadress arbete Gata arbete

Stad arbete Kommun arbete

Stat arbete

Postnummer arbete Postnummer arbete

Land arbete

Hemadress

Gatuadress hem Gata hem, adress hem, hemadress gatuadress

Hemort Hemstad

Hemstat

Postnummer hem Postnummer hem

Hemland

Annan adress

Annan gatuadress Annan gata



Adressboksfältnamn Fältnamnsynonymer

Annan stad Annan ort

Annan stat

Annat postnummer Annat postnummer

Annat land

Anteckning Anteckningar

Lägga till adressboksinformation i en befintlig tabell
Du kan lägga till information från Adressbok eller från ett vCard-kort i en befintlig 
tabell om tabellens rubrikrader innehåller namn som stämmer med de fältnamn som 
listas i ”Koppla kolumnnamn till adressboksfältsnamn” på sidan 240".

Så här lägger du till kontaktinformation i en befintlig tabell:
 1 Identifiera de adressboks- eller vCard-fält vars värden du vill kopiera till tabellen.

 2 Kontrollera att tabellen har rubrikrader med celler som innehåller adressboks- eller 
vCard-fältnamn som stöds.

Information i fält som inte kan kopplas till en rubrikrad läggs inte till i tabellen.

 3 Markera en eller flera kontakter eller grupper i Adressbok och dra dem till tabellen.

Du kan också dra ett eller flera vCard-kort till tabellen.

Om det behövs för att alla data ska rymmas läggs rader till.

Om informationen för en kontakt redan finns i tabellen läggs ytterligare en rad för 
kontakten ändå till. Du kan upptäcka raddubletter genom att använda sortering. Läs 
”Sortera rader i en tabell” på sidan 70” om du vill veta hur du sorterar rader.

Lägga till adressboksinformation i en ny tabell
Du kan använda information från Adressbok eller ett vCard-kort till att skapa en ny 
tabell som innehåller en rad för varje kontakt.

Så här skapar du en ny tabell som innehåller kontaktinformation:�
Markera ett eller flera kort eller en grupp i Adressbok och dra markeringen till sidan. m

Dra ett eller flera vCard-kort till sidan. m

Tabellen innehåller en kolumn för varje angivet adressboksfält och vCard-fält. Läs 
”Koppla kolumnnamn till adressboksfältsnamn” på sidan 240" för mer information. Det 
är dock bara fälten Efternamn, Förnamn, Telefon och E-post som visas initialt. De andra 
kolumnerna är gömda. Om du vill visa de gömda kolumnerna väljer du Tabell > Sluta 
göm alla kolumner. Du kan radera och byta namn på kolumner efter behov.
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I det här kapitlet kan du läsa om olika sätt att distribuera ett 
Numbers-kalkylblad så att andra kommer åt det.

Utöver att skriva ut och faxa kalkylblad kan du dela kalkylblad elektroniskt. Genom 
att exportera till andra dokumentformat kan du samarbeta med andra som använder 
Excel och andra program. Du kan också dela kalkylblad på webben och med Mail.

Skriva ut ett kalkylblad
Du kan använda utskriftsvyn till att ordna objekten på sidorna före utskrift. Läs ”Dela 
upp ett blad i sidor” på sidan 42” för mer information. Använd bladgranskaren till att 
ställa in sidattribut som sidriktning och marginaler. 

Så här skriver du ut:�
 1 Välj Arkiv > Skriv ut.

 2 Välj skrivare från popupmenyn Skrivare.

 3 Ange antalet kopior du vill skriva ut i fältet Exemplar och markera sedan Sorterat om 
du vill att varje grupp sidor skrivs ut tillsammans innan nästa grupp skrivs ut. Om du 
vill skriva ut alla sidor 1, sedan alla sidor 2 och därefter alla sidor 3, osv., avmarkerar du 
Sorterat. 

 4 Ange vilka blad du vill skriva ut:

Alla blad:�  Skriver ut alla blad i kalkylbladet.

Aktuellt blad:�  Skriver bara ut det blad som är markerat när du öppnar utskriftsfönstret.

 5 Om du vill skriva ut en lista över alla formler i kalkylbladet markerar du ”Inkludera en 
lista med alla formler i dokumentet”.

 6 Klicka på Skriv ut.

Om du vill läsa om ytterligare utskriftsinställningar klickar du på knappen Hjälp i 
utskriftsfönstret.

11Dela ett Numbers-kalkylblad



Exportera ett kalkylblad till andra dokumentformat
Du kan dela Numbers-kalkylblad över olika plattformar och med olika program genom 
att exportera dem till en fil med PDF-, Excel- eller CSV-format (kommaseparerade 
värden). 

Om du vill läsa om Gå till

Skapa en PDF-fil av ett kalkylblad och, om du vill, 
lösenordsskydda det

”Exportera ett kalkylblad i PDF-format” på 
sidan 244

Skapa en fil av ett kalkylblad som kan öppnas och 
redigeras i Microsoft Excel på Mac OS X-datorer 
och Windows-datorer

”Exportera ett kalkylblad i Excel-format” på 
sidan 245

Skapa en fil av ett kalkylblad för program som 
kan öppna CSV-filer 

”Exportera ett kalkylblad i CSV-format” på 
sidan 245

Exportera ett kalkylblad i PDF-format
PDF-filer kan visas och skrivas ut i Förhandsvisning, visas och skrivas ut i Safari och 
redigeras med ett PDF-program.

Så här skapar du en PDF-fil av ett kalkylblad:
 1 Välj Dela > Exportera.

 2 Klicka på PDF.

 3 Välj en bildupplösning från popupmenyn Bildkvalitet.

Bra:�  Bilderna skalas ner till 72 bildpunkter/tum.

Bättre:�  Bilderna skalas ner till 150 bildpunkter/tum.

Bäst:�  Bilderna skalas inte ner.

 4 Välj vilka blad som ska exporteras från popupmenyn Layout.

Bladvy:�  Exporterar varje blad till en enskild sida i PDF-filen.

Sidvy:�  Exporterar det valda bladet med den sidnumrering som är inställd i utskriftsvyn. 
Läs ”Dela upp ett blad i sidor” på sidan 42” om du vill veta mer om utskriftsvyn.

 5 Klicka på visningstriangeln för Säkerhetsalternativ om du vill lösenordsskydda PDF-
filen. 

Lösenorden är begränsade till 32 ASCII-tecken. Välj ett eller flera av följande alternativ.

Öppna dokument:�  Ange ett lösenord som krävs för att öppna PDF-filen.

Skriv ut dokument:�  Kräv ett lösenord för utskrift av PDF-filen. Om du väljer det här 
alternativet väljer du också Öppna dokument och anger ett lösenord.

Kopiera innehåll från dokumentet:�  Ange ett lösenord som krävs för att kopiera 
innehåll från PDF-filen.

 6 Klicka på Nästa och ange ett namn och en plats för PDF-filen.

 7 Klicka på Exportera så skapas PDF-filen.
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Exportera ett kalkylblad i Excel-format
Filer i Excel-format kan öppnas och redigeras i Microsoft Excel på Mac OS X-datorer 
och Windows-datorer.

Varje tabell konverteras till ett Excel-kalkylblad och alla andra objekt placeras på 
separata kalkylblad om det finns fler än en tabell.

Så här skapar du en Excel-version av ett kalkylblad:�
Välj Dela > Exportera och klicka sedan på Excel. m

Välj Översikt om du inte vill skapa ett översiktskalkylblad vid export av flera kalkylblad. 
Klicka på Nästa och ange ett namn och en plats för filen och skapa den sedan genom 
att klicka på Exportera.

Välj Arkiv > Spara som, markera ”Spara kopia som” och välj sedan Excel-dokument  m

från popupmenyn. Läs ”Skapa ett kalkylblad” på sidan 32” om du vill läsa om de andra 
alternativ som finns tillgängliga när du använder den här metoden.

Vissa formelberäkningar kan vara annorlunda i Excel.

Exportera ett kalkylblad i CSV-format
Många program för kalkylblad kan öppna filer i CSV-format. I en CSV-fil är cellvärdena i 
de olika raderna separerade med komman. Raderna separeras med radslutstecken.

Varje tabell placeras i en separat CSV-fil och alla filerna placeras i en mapp. Ingen grafik 
exporteras. De senast beräknade värdena exporteras.

Så här skapar du en CSV-version av ett kalkylblad:�
 1 Välj Dela > Exportera.

 2 Klicka på CSV.

 3 Välj ett alternativ från popupmenyn Textkodning.

Unicode (UTF-8):�  Det här alternativet stöds av nästa alla program.

Västerländsk (Mac OS latinskt) eller Västerländsk (Windows latin 1):  De här 
alternativen finns för program som kräver dem.

 4 Klicka på Nästa och ange ett filnamn och en plats.

 5 Klicka på Exportera så skapas filen.

Skicka Numbers-kalkylblad till iWork.com public beta
Du kan skicka ett kalkylblad till iWork.com och sedan komma åt det från valfri dator 
med en webbläsare som stöds, ett e-postkonto och ditt Apple-ID. Ditt Apple-ID är 
samma som ditt MobileMe-prenumerationsnamn eller ditt konto-ID för iTunes Store. 
Om du inte har något Apple-ID går du till https://appleid.apple.com/se och följer 
anvisningarna på skärmen för hur du skaffar ett.

https://appleid.apple.com/se


När du skickar ett kalkylblad till iWork.com kan du välja mellan följande alternativ:
 Â Dela med granskare:� Bjud in vissa personer och låt dem lägga till kommentarer och 

anteckningar och hämta kalkylbladet.

 Â Publicera på webben:� Skapa en allmän webbadress (URL) som du kan lägga ut på 
en webbsida eller någon annanstans så att vem som helst kan visa kalkylbladet. 
Allmänna besökare kan inte visa eller lämna kommentarer och anteckningar för 
kalkylbladet.

 Â Överför för privat användning:� Skicka kalkylbladet till iWork.com så att bara du kan 
visa det. Du kan välja att dela det med andra granskare senare.

Viktigt:  Om du tilldelat kalkylbladet ett lösenord skyddar det inte kalkylbladet 
när det visas på iWork.com. Det lösenordet gäller endast när granskarna hämtar 
det lösenordsskyddade kalkylbladet och visar det på sina egna datorer. Om du vill 
lösenordsskydda kalkylbladet på webben måste du ställa in ett webblösenord när du 
publicerar kalkylbladet.

Så här delar du ett kalkylblad med inbjudna granskare:
 1 Öppna det kalkylblad du vill dela och klicka på knappen Dela i verktygsfältet, eller välj 

Dela > ”Dela via iWork.com".

 2 Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Om du har glömt ditt Apple-ID eller lösenord klickar du på Glömt lösenordet och följer 
anvisningarna på skärmen.

Om det är första gången du skickar ett dokument till iWork.com skickas en 
e-postverifiering till din e-postadress. Klicka på verifieringslänken i brevet och fortsätt 
sedan att dela dokumentet.
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 3 Markera ”Dela med granskare".

 4 I fälten Till och Meddelande anger du e-postadresserna och ett meddelande till de 
personer du vill ge åtkomst till kalkylbladet.

 5 Ange ett ämne om du inte vill använda det som skapas automatiskt.

 6 Ange visningsalternativ för det delade kalkylbladet. Klicka på Visa avancerat så visas 
alla följande alternativ:

Lämna kommentarer:� Markera det här alternativet om du vill att granskarna ska kunna 
lämna kommentarer för kalkylbladet.

Hämta kalkylbladet:� Markera det här alternativet om du vill att granskarna ska kunna 
hämta kalkylbladet.

Kopiera till iWork.com som: Ange eller välj ett filnamn för det publicerade 
kalkylbladet.

Hämtningsalternativ:� Välj ett eller flera filformat som granskarna kan hämta 
kalkylbladet i.

Integritet:� Markera det här alternativet om du vill att granskarna ska behöva ange ett 
lösenord innan de kan visa kalkylbladet på webben. Ange ett webblösenord i fälten 
och klicka sedan på Ställ in lösenord. Se till att meddela lösenordet till granskarna.

Du kan använda lösenordsassistenten (klicka på knappen med nyckelsymbolen) om du 
vill få hjälp att skapa ett säkrare lösenord. Om du vill veta mer om lösenordsassistenten 
läser du ”Lösenordsskydda ett kalkylblad” på sidan 31”.

 7 Klicka på Dela.

En kopia av kalkylbladet skickas till iWork.com och inbjudningar skickas via e-post 
till granskarna. Granskarna kommer åt kalkylbladet på webben genom att klicka 
på den unika länken i e-brevet. Om de lämnar kommentarer visas deras namn vid 
kommentarerna.

Så här publicerar du ett kalkylblad på webben för allmän visning:�
 1 Öppna det kalkylblad du vill dela och klicka på knappen Dela i verktygsfältet, eller välj 

Dela > ”Dela via iWork.com".

 2 Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Om du har glömt ditt Apple-ID eller lösenord klickar du på Glömt lösenordet och följer 
anvisningarna på skärmen.

Om det är första gången du skickar ett dokument till iWork.com skickas en 
e-postverifiering till din e-postadress. Klicka på verifieringslänken i brevet och fortsätt 
sedan att publicera dokumentet.

 3 Markera "Publicera på webben".

 4 Klicka på Visa avancerat om du vill ändra kalkylbladets webbnamn och ange eller välj 
sedan ett filnamn för det publicerade dokumentet.

 5 Klicka på Publicera.



En kopia av kalkylbladet publiceras till iWork.com. Granskarna kan visa kalkylbladet 
men de kan inte lägga till kommentarer och anteckningar för det.

 6 Klicka på Visa på webben i dialogrutan som visas om du vill visa kalkylbladet på  
iWork.com.

Webbläsaren öppnas och det publicerade kalkylbladet visas på iWork.com.

 7 Klicka på Visa allmän URL så visas dokumentets webbadress.

Du kan kopiera webbadressen (URL-adressen) och posta den på en webbplats eller 
någon annanstans. Alla som har webbadressen kan visa kalkylbladet på webben.

Så här överför du ett kalkylblad för privat åtkomst:�
 1 Öppna kalkylbladet och klicka på knappen Dela i verktygsfältet, eller välj Dela > ”Dela 

via iWork.com".

 2 Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Om du har glömt ditt Apple-ID eller lösenord klickar du på Glömt lösenordet och följer 
anvisningarna på skärmen.

Om det är första gången du skickar ett dokument till iWork.com skickas en 
e-postverifiering till din e-postadress. Klicka på verifieringslänken i brevet och fortsätt 
sedan att överföra dokumentet.

 3 Markera ”Överför för privat användning".

 4 Klicka på Visa avancerat om du vill ändra kalkylbladets webbnamn och ange eller välj 
sedan ett filnamn för det publicerade kalkylbladet.

 5 Klicka på knappen Överför.

En kopia av kalkylbladet skickas till iWork.com.

 6 Klicka på Visa på webben om du vill visa kalkylbladet på iWork.com, eller stäng 
dialogrutan genom att klicka på OK.

Du kommer åt alla dina kalkylblad på webben via vyn Delade dokument i  
iWork.com genom att göra något av följande:
Öppna ett kalkylblad och välj Dela > Visa delade dokument. Om du inte redan är  m

inloggad väljer du Dela > Logga in och sedan Visa delade dokument.

Gå till  m http://www.iwork.com/ och logga in.

Du kan ställa in att iWork.com ska skicka e-post till dig när granskare lämnar nya 
kommentarer för ett kalkylblad på webben. Om du vill veta mer om det och om hur 
du använder iWork.com går du till http://www.iwork.com/ och klickar på Help längst 
ner på sidan.
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Skicka ett kalkylblad via e-post
Bifoga kalkylblad i Numbers-, Excel- eller PDF-format till ett e-brev. Om du har 
lösenordsskyddat ett kalkylblad behålls lösenordsinställningarna för Numbers-bilagor.

Så här bifogar du ett kalkylblad till ett e-brev:�
 1 Om du vill skicka ett kalkylblad i Numbers-format kan du lösenordsskydda det först. 

Läs ”Lösenordsskydda ett kalkylblad” på sidan 31” om du vill veta hur du 
lösenordsskyddar ett kalkylblad.

 2 Välj Dela > ”Skicka med Mail” och välj sedan Numbers, Excel eller PDF från 
undermenyn.

Ett nytt e-brev öppnas i det förvalda e-postprogrammet med en Numbers-, Excel- eller 
PDF-version av kalkylbladet bifogad.

Skicka ett kalkylblad till iWeb
Om du använder (eller tänker använda) iWeb till att skapa en webbplats kan du skicka 
ett Numbers-kalkylblad direkt till din iWeb-blogg eller podcast. Kalkylbladet blir en 
bilaga som besökarna på din webbplats kan hämta.

Så här skickar du ett kalkylblad till iWeb:
 1 Kontrollera att iWeb '08 eller senare är installerat på datorn.

 2 Öppna Numbers-kalkylbladet och välj Dela > ”Skicka till iWeb”. Välj sedan Numbers 
eller PDF från undermenyn.

Siffror:  Skapar en arkivversion av kalkylbladet. Om kalkylbladet är skyddat med ett 
lösenord behålls lösenordsinställningarna.

PDF:�  Skapar en PDF-version.

 3 Om iWeb inte redan är öppet öppnas det och du kan välja att bifoga kalkylbladet i en 
ny eller befintlig blogg eller podcast. Om du bara har en blogg eller podcast bifogas 
kalkylbladet i den.

När du publicerar webbplatsen får besökare som prenumererar på bloggen eller 
podcasten automatiskt hem de senaste bilagorna till sina iTunes-bibliotek (endast för 
PDF).

Om du vill veta mer om hur du använder iWeb till att skapa och publicera webbsidor 
öppnar du iWeb och väljer Hjälp > iWeb Hjälp.



Dela diagram, data och tabeller med andra iWork-program
Du kan kopiera ett diagram och klistra in det i en Keynote-presentation eller ett Pages-
dokument. När du har klistrat in diagrammet är det länkat till Numbers-versionen. 
Om Numbers-tabelldata som avbildas i diagrammet ändras sparar du det ändrade 
Numbers-kalkylbladet och uppdaterar sedan diagrammet i Keynote eller Pages. Läs 
”Dela diagram med Pages- och Keynote-dokument” på sidan 148” för mer information.

Pages-dokument kan utnyttja kontaktinformation från Adressbok och v-Card-kort och 
andra data som sparats i Numbers-tabeller. Se ”Använda adressboksfält” på sidan 239” 
om du vill veta mer om att använda kontaktinformation från Adressbok och vCard-
kort i Numbers. Se Pages Hjälp eller Pages ’09 Användarhandbok om du vill veta hur du 
använder Numbers-data för mottagaranpassning. 

Du kan kopiera tabeller till Pages- och Keynote-dokument. Läs ”Kopiera tabeller mellan 
iWork-program” på sidan 55” för mer information.
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Det här kapitlet vänder sig till personer som vill skapa egna 
kalkylbladsmallar.

Kapitlet förutsätter att du redan känner till de funktioner som finns i Numbers och som 
beskrivits i tidigare kapitel.

Skapa en mall
De mallar som följer med Numbers kan ge idéer för utseendet på diagram, tabeller 
och andra objekt. 

Du kan skapa en egen mall genom att göra något så enkelt som att lägga till 
företagets logotyp i en befintlig mall. Du kan också skapa en egen mall genom att 
ändra följande attribut för en Numbers-mall:

Tabellstilar Â

Återanvändbara tabeller tillgängliga när du klickar på Tabeller i verktygsfältet Â

Förvald formatering för olika typer av diagram Â

Förvalda attribut för textrutor, former och bilder Â

Antalet blad och deras namn Â

Fördefinierat innehåll för blad, t.ex. text, tabeller och medieplatshållare Â

Om du vill läsa om Gå till

Ställa in en malls tabellstilar ”Definiera tabellstilar för en anpassad mall” på 
sidan 252

Skapa fördefinierade tabeller för en mall ”Definiera återanvändbara tabeller för en 
anpassad mall” på sidan 252

Ställa in diagram och andra objekt för en mall ”Definiera förvalda diagram, textrutor, former och 
bilder för en anpassad mall” på sidan 252

Skapa initialt innehåll ”Skapa initialt kalkylbladsinnehåll för en anpassad 
mall” på sidan 254

Spara en mall ”Spara en anpassad mall” på sidan 256

12Skapa egna Numbers-
kalkylbladsmallar



Definiera tabellstilar för en anpassad mall
En mall har en eller flera tabellstilar som du kan använda till att formatera en markerad 
tabell med bara ett klick. Tabellstilar är användbara om du vill använda konsekvent 
formatering på tabeller.

Du kan använda eller omdefiniera tabellstilarna i en Numbers-mall eller skapa egna 
stilar. Läs ”Använda tabellstilar” på sidan 118” för mer information.

Definiera återanvändbara tabeller för en anpassad mall
En mall har en eller flera återanvändbara tabeller så att du kan lägga till tabeller vars 
stil och storlek redan har formaterats. De kan också ha fördefinierat innehåll, t.ex. 
formler och text.

När du använder en mall kan du lägga till en återanvändbar tabell genom att klicka på 
Tabeller i verktygsfältet och välja en tabell från popupmenyn.

Du kan använda eller omdefiniera återanvändbara tabeller i en Numbers-mall eller 
skapa egna. Läs ”Definiera återanvändbara tabeller” på sidan 54” för mer information.

Definiera förvalda diagram, textrutor, former och bilder för en 
anpassad mall
I mallarna är förvalda värden definierade för följande objekt. Värdena används när en 
mallanvändare lägger till ett av objekten: 

Diagram Â

Textrutor Â

Former Â

Importerade bilder Â

Du kan använda de förvalda inställningar som redan finns i mallen du utgår från, eller 
så kan du ändra inställningarna.

Om du vill läsa om Gå till

Ställa in förvalda diagramattribut ”Definiera förvalda attribut för diagram” på 
sidan 253

Ställa in förvalda attribut för textrutor och former ”Definiera förvalda attribut för textrutor och 
former” på sidan 253

Ställa in förvalda bildattribut ”Definiera förvalda attribut för importerade 
bilder” på sidan 254
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Definiera förvalda attribut för diagram
Du kan ställa in ett förvalt utseende för varje diagramtyp. Du måste ställa in de 
förvalda attributen för varje enskild diagramtyp.

Så här ställer du in förvalda diagramattribut:�
 1 Placera ett diagram på ett blad genom att klicka på Diagram i verktygsfältet och välja 

en diagramtyp.

 2 Markera diagrammet och ställ sedan in attributen.

Läs ”Formatera diagram” på sidan 149” om du vill veta hur du ändrar storlek på 
ett diagram, roterar det och ställer in andra attribut som är gemensamma för 
diagrammen.

Läs ”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159” om du vill veta hur du formaterar 
cirkeldiagram, stapeldiagram och andra typer av diagram.

 3 Upprepa steg 1 och 2 för alla diagramtyper du vill definiera förvalda attribut för.

 4 Markera ett diagram och välj sedan Format > Avancerat > Definiera förvald stil för 
diagramtyp.

Upprepa åtgärden för varje diagram du ställer in.

 5 Radera diagrammen från kalkylbladet.

Definiera förvalda attribut för textrutor och former
De förvalda attributen för textrutor och former bestämmer deras fyllning, streck, 
skugga och opacitet när de först infogas på ett blad. De förvalda attributen bestämmer 
också utseendet på text som du placerar i textrutorna eller formerna.

Så här definierar du förvalda textrutor och former:
 1 Lägg till objekten på ett blad.

Klicka på Textruta i verktygsfältet om du vill lägga till en textruta och klicka på Former i 
verktygsfältet om du vill välja en form.

 2 Du ställer in attributen för text i textrutan eller formen genom att markera objektet, 
skriva text i det och sedan formatera textattributen.

Läs ”Formatera textens storlek och utseende” på sidan 171” för mer information.

 3 Om du vill ställa in andra objektattribut markerar du textrutan eller formen och följer 
anvisningarna i ”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på sidan 220”.

 4 Spara textrutan och formen som förvalda objekt.

Du sparar textrutan genom att markera den och sedan välja Format > Avancerat > 
Definiera förvald textrutestil.

Du sparar formen genom att markera den och sedan välja Format > Avancerat > 
Definiera förvald formstil.

 5 Radera textrutan och formen från bladet.



Definiera förvalda attribut för importerade bilder
Du kan ställa in förvalda skuggor, opacitet, ramar, med mera för importerad grafik.

Så här ställer du in förvalda bildattribut:�
 1 Importera en bild genom att följa anvisningarna i ”Arbeta med bilder” på sidan 202".

 2 Markera bilden och ställ sedan in attributen.

Om du vill veta hur du tar bort oönskade delar av en bild läser du ”Maskera (beskära) 
bilder” på sidan 204” och ”Ta bort bakgrunden eller oönskade element från en bild” på 
sidan 207”. 

Om du vill förbättra bildkvaliteten och skapa intressanta effekter läser du ”Ändra 
ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast och andra inställningar” på sidan 208”.

Om du vill placera och formatera om bilden läser du ”Justera, ordna och ändra 
utseende på objekt” på sidan 220”. 

 3 Välj Format > Avancerat > Definiera förvald bildstil.

 4 Radera bilden från bladet.

Skapa initialt kalkylbladsinnehåll för en anpassad mall
Du kan använda fördefinierat innehåll till att styra utseendet på det färdiga 
kalkylbladet eller till att tillhandahålla anvisningar eller annan typ av hjälp åt 
mallanvändarna.

Om du vill läsa om Gå till

Lägg till namn, formler och annat innehåll ”Fördefiniera tabeller och andra objekt för en 
anpassad mall” på sidan 255

Definiera en medieplatshållare ”Skapa medieplatshållare för en anpassad 
mall” på sidan 255

Ordna innehåll i blad ”Fördefiniera blad för en anpassad mall” på 
sidan 256
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Fördefiniera tabeller och andra objekt för en anpassad mall
Lägg till tabeller, diagram, textrutor, bilder, former och annat initialt innehåll som 
hjälper användarna att bli mer produktiva och som gör objekten i kalkylbladet visuellt 
tilltalande.

Du kan t.ex.:
Lägga till namn för tabeller och titlar för diagram och för axlarna i diagrammen Â

Lägga till formler och annat fördefinierat innehåll i tabellceller Â

Ställa in celler så att deras värden visas på vissa sätt (t.ex. genom att använda ett  Â
numeriskt format eller kryssrutor)

Skapa textrutor eller innehåll som ger anvisningar och förslag för hur mallen kan  Â
användas

Lyfta fram vissa element i tabeller och diagram genom att använda färger Â

Skapa medieplatshållare för en anpassad mall
När du drar egna bilder, filmer eller ljudfiler till en medieplatshållare ändras 
filens storlek automatiskt och den placeras åt dig. Du kan enkelt byta ut media i 
medieplatshållaren genom att dra dit en ny fil. Du behöver inte radera den gamla filen 
först.

Så här skapar du en medieplatshållare:�
 1 Lägg till en bild, ljudfil eller en film i kalkylbladet.

Läs ”Arbeta med bilder” på sidan 202”, ”Lägga till en ljudfil” på sidan 217” och ”Lägga till 
en filmfil” på sidan 218” för mer information.

 2 Markera det importerade objektet och flytta det till den plats där du vill ha det i 
kalkylbladet. Läs ”Flytta och placera objekt” på sidan 222" för mer information.

 3 Formatera det importerade objektet. Läs ”Justera, ordna och ändra utseende på 
objekt” på sidan 220” för mer information.

 4 Markera objektet och välj sedan Format > Avancerat > ”Definiera som 
medieplatshållare”.

Du raderar en medieplatshållare genom att markera den och trycka på 
backstegstangenten.



Fördefiniera blad för en anpassad mall
Lägg till flera blad i en mall med innehåll som du vill dela upp i grupper.

Så här ställer du in blad för en mall:�
Du kan lägga till och ta bort blad från i en Numbers-mall. Läs ” m Lägga till och radera 
blad” på sidan 40” för mer information.

Läs ” m Ordna om blad och deras innehåll” på sidan 41” om du vill veta hur du flyttar blad 
och ändrar ordningen på bladens innehåll.

Spara en anpassad mall
Du kan spara den nya mallen så att den visas i Mallväljare. 

Så här sparar du en anpassad mall:�
 1 Välj Arkiv > ”Spara som mall”.

 2 Ange ett namn för mallen.

 3 Se till att mappen Mina mallar visas i visas i popupmenyn Plats i fönstret Spara.

Mallen sparas i din hemmapp i följande mappstruktur: Bibliotek/Application Support/
iWork/Numbers/Mallar/Mina mallar/. Den visas i panelen Mina mallar i mallväljaren.

 4 Klicka på Spara.

Du raderar en anpassad mall genom att i Finder navigera till den mapp du sparade 
mallen i och dra mallen till papperskorgen.
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