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199 Søke etter og erstatte tekst

201 Kapittel 9:�  Arbeide med figurer, grafikk og andre objekter
201 Arbeide med bilder
203 Erstatte malbilder med egne bilder
203 Maskere (beskjære) bilder
205 Redusere bildefilstørrelser
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211 Endre form på en kurve
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213 Redigere enkle og doble piler
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224 Opprette dine egne hjelpelinjer
224 Plassere objekter ved hjelp av x- og y-koordinater
225 Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter
226 Forbinde objekter med en justerbar linje
226 Låse og låse opp objekter
226 Endre objekter
227 Endre størrelse på objekter
228 Vende og rotere objekter
228 Endre kantlinjestil
229 Ramme inn objekter
230 Legge til skygger
232 Legge til en refleksjon
232 Justere opasitet
233 Fylle objekter med farge eller bilder
233 Fylle et objekt med en farge
234 Fylle et objekt med blandede farger (forløpninger)
236 Fylle et objekt med et bilde
238 Arbeide med MathType
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Med det kraftige og intuitive Numbers-programmet kan 
du gjøre alt fra å sette opp et budsjett for familien og 
skrive naturfagsoppgaver til å lage detaljerte, økonomiske 
dokumenter.

Du kommer i gang med å bruke Numbers ved å åpne programmet og velg en 
av de forhåndsdesignede malene. Bytt ut eksempelteksten med din egen, bruk 
forhåndsskrevne formler, og bruk tabelldata i fargerike diagrammer. Før du vet ordet 
av det, har du et regneark som er både ryddig og elegant. 

Denne brukerhåndboken inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du utfører 
bestemte oppgaver i Numbers. Hvis du trenger hjelp, finner du informasjon i denne 
boken og andre ressurser.

Fo
ro

rdVelkommen til Numbers '09
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Videoopplæring på Internett
Opplæringsvideoene på www.apple.com/no/iwork/tutorials/numbers inneholder 
instruksjoner for hvordan du utfører vanlige oppgaver i Numbers. Første gang du 
åpner Numbers, vises en melding med en kobling til disse opplæringsvideoene på 
Internett. Du kan vise opplæringsvideoene for Numbers når som helst ved å velge 
Hjelp > Videoopplæring.

Skjermbasert hjelp
Den skjermbaserte hjelpen inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du utfører 
oppgaver i Numbers. Hvis du vil åpne hjelpen, åpner du Numbers og velger Hjelp > 
Numbers-hjelp. Den første siden inneholder også koblinger til nyttige websteder.

Hjelp og brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner
Hjelp for iWork-formler og -funksjoner og brukerhåndboken for iWork-formler og 
-funksjoner inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du bruker formler og 
funksjoner i regnearkene dine. Hvis du vil åpne brukerhåndboken, velger du Hjelp > 
«Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner». Hvis du vil åpne hjelpen, velger du 
Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

iWork-webstedet
Du finner siste nytt og oppdatert informasjon om iWork på www.apple.com/no/iwork.

Supportwebstedet
Du finner detaljert informasjon om hvordan du løser problemer, på www.apple.com/
no/support/numbers.

Hjelpeetiketter
Numbers inneholder hjelpeetiketter – korte beskrivelser – for de fleste objekter på 
skjermen. Hold markøren over et objekt i noen sekunder for å vise hjelpeetiketten.

http://www.apple.com/no/iwork/tutorials/numbers/
http://www.apple.com/no/iwork/
http://www.apple.com/no/support/numbers/
http://www.apple.com/no/support/numbers/
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Dette kapitlet er en introduksjon til vinduene og verktøyene 
du bruker i Numbers-regneark.

Når du oppretter et Numbers-regneark, velger du først en mal.

Regnearkmaler
Malvelger-vinduet viser en rekke regnearkmaler du kan velge blant. 

Maler inneholder forhåndsdefinerte ark, tabeller, formler og andre elementer som 
hjelper deg i gang. 

Slik åpner du Malvelger-vinduet:�
Velg Arkiv > «Nytt fra malvelger». m

1Numbers-verktøy og -teknikker



Slik kan du bruke Malvelger-vinduet:�
Hvis du vil vise miniatyrbilder av alle malene, klikker du på Alle i listen over  m

malkategorier til venstre i Malvelger-vinduet.

Hvis du vil vise maler i en bestemt kategori, klikker du på Tom, Personlig økonomi eller 
en annen kategori. 

Hvis du vil endre størrelsen på miniatyrbildene, flytter du skyvekontrollen nederst i  m

vinduet.

Hvis du vil opprette et regneark ved hjelp av en bestemt mal, klikker du på malen og  m

deretter på Velg.

Hvis du vil starte fra et vanlig regneark, uten formatering, velger du malen Tom. 

Les «Opprette et nytt regneark» på side 29, «Importere et dokument fra et annet 
program» på side 30 og «Bruke CSV- og OFX-filer i et regneark» på side 31 for å lære 
hvordan du oppretter et Numbers-regneark.

Numbers-vinduet
Numbers-vinduet har elementer som hjelper deg med å utvikle og organisere 
regnearket ditt.

Ark-panelet:�  Dette panelet, øverst til venstre i vinduet, viser tabeller og diagrammer 
på hvert av arkene i regnearket. Med ark kan du organisere informasjonen din i 
grupper med beslektede objekter (for eksempel data for 2008 og data for 2009). Flytt 
størrelseskontrollene for Ark-panelet, som befinner seg øverst til høyre i Ark-panelet, til 
venstre eller høyre for å gjøre panelet bredere eller smalere.
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Verktøylinjen:  Du finner verktøylinjen øverst i vinduet. Med verktøylinjen får du 
tilgang til verktøy du bruker ofte, med ett klikk. Bruk verktøylinjen for å legge til ark, 
tabeller, tekstruter, mediefiler og andre objekter.

Formatlinjen:  Formatlinjen ligger under verktøylinjen og gir deg tilgang til verktøy du 
bruker for å redigere et markert objekt.

Formellinjen:  Formellinjen ligger under formatlinjen og gjør det mulig å opprette og 
redigere formler og annet innhold i en markert tabellcelle.

Arbeidsområde:�  Arbeidsområdet utgjør hoveddelen av vinduet. Her vises objektene 
som finnes på det markerte arket. Du kan endre rekkefølgen på og plasseringen av 
tabeller, diagrammer og andre objekter ved å flytte dem på arbeidsområdet.

Stiler-panelet:�  Stiler-panelet ligger under Ark-panelet og inneholder en liste over 
tabellstiler som er forhåndsdesignet for malen du bruker. Marker en tabell, og klikk på 
en tabellstil for å endre utseendet til den markerte tabellen. Flytt størrelseskontrollene 
for Stiler-panelet, som befinner seg øverst til høyre i Stiler-panelet, opp eller ned for å 
forstørre eller forminske panelet. 

Øyeblikkelige resultater av beregninger:�  Under Stiler-panelet er et område som viser 
resultatene av beregninger for verdiene i de markerte tabellcellene.

Hvis du vil Går du til

Visning av regneark «Zoome inn eller ut» på side 16
«Fullskjermvisning» på side 18
«Ark-panelet» på side 16
«Utskriftsvisning» på side 17
«Fryse tittelrader eller tittelkolonner i tabeller» på 
side 65

Verktøy for håndtering av regneark «Verktøylinjen» på side 18
«Formatlinjen» på side 19
«Inspektør-vinduet» på side 20
«Advarsel-vinduet» på side 28

Verktøy for å arbeide med formler i tabellceller «Formelverktøy» på side 21

Verktøy som forbedrer utseendet til et regneark «Stiler-panelet» på side 23
«Medienavigering» på side 24
«Farger-vinduet» på side 25
«Fonter-vinduet» på side 26

Tastatursnarveier «Tastatursnarveier og kontekstmenyer» på side 28



Zoome inn eller ut
Du kan forstørre (zoome inn) eller forminske (zoome ut) regnearkvisningen.

Slik zoomer du inn eller ut på et regneark:�
Velg Vis > Zoom > Zoom inn eller Vis > Zoom > Zoom ut. m

Hvis du vil gå tilbake til 100 %, velger du Vis > Zoom > Faktisk størrelse.

Velg et forstørrelsesnivå fra lokalmenyen nederst til venstre i lerretet. m

Når du viser et ark i Utskriftsvisning, kan du redusere zoomnivået for å vise flere sider i 
vinduet samtidig.

Hvis du bruker Numbers i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du også vise 
programvinduet i fullskjermvisning slik at du kan arbeide uten forstyrrelser. Hvis du vil 
vite mer, kan du lese «Fullskjermvisning» på side 18.

Ark-panelet
Ark-panelet finnes langs øverste venstre side av Numbers-vinduet. Det gjør det mulig å 
raskt vise og navigere til tabeller og diagrammer i et ark.

Klikk for å vise eller 
skjule et arks tabeller og 

diagrammer i Ark-panelet.

Flytt til venstre eller 
høyre for å endre 
størrelse.

Klikk på en tabell eller 
et diagram i listen for å 
markere objektet og vise 
det på arbeidsområdet.

Hvis du vil vite mer, leser du «Organisere regneark ved hjelp av ark» på side 40.
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Utskriftsvisning
Når du vil skrive ut et ark eller opprette en PDF av et ark, kan du bruke Utskriftsvisning 
til å synliggjøre layouten til objekter på et ark på enkeltsider.

Klikk for å vise eller 
skjule utskriftsvisning.

Flytt for å gjøre alle objekter på 
arket større eller mindre.

Bunntekstområde

Topptekstområde 

Klikk for å velge et 
zoomnivå som lar deg 

vise flere eller færre sider.

Klikk for å vise sider i 
stående (vertikal) retning.

Klikk for å vise sider i 
liggende (horisontal) 

retning.

Les «Dele et ark inn i sider» på side 43 hvis du vil vite mer Utskriftsvisning.



Fullskjermvisning
Hvis du bruker Numbers i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du vise 
programvinduet i fullskjermvisning slik at du kan arbeide uten forstyrrelser. I 
fullskjermvisning forstørres Numbers-programvinduet slik at det fyller hele skjermen. 
Det flyttes også til et separat arbeidsområde slik at du enkelt kan gå fram og tilbake 
mellom Numbers og skrivebordet.

Slik viser du Numbers i fullskjerm:
Velg Vis > Gå til fullskjermmodus, eller klikk på fullskjermknappen øverst til høyre i  m

Numbers-vinduet (to piler som peker utover).

Hvis du vil avslutte fullskjermmodus, gjør du ett av følgende:
Trykk på esc-tasten på tastaturet. m

Flytt markøren til den øverste kanten av skjermen for å vise menylinjen, og klikk  m

deretter på fullskjermknappen øverst til høyre på skjermen.

Velg Vis > Avslutt fullskjermmodus. m

Verktøylinjen
Numbers-verktøylinjen gir deg rask tilgang til mange av handlingene du utfører når 
du arbeider med Numbers. Når du blir kjent med hvilke handlinger du utfører oftest, 
kan du legge til, fjerne og omorganisere verktøylinjeknapper slik det passer deg best. 
Du kan også skjule verktøylinjen ved å velge Vis > Skjul verktøylinje. Hvis du vil vise 
verktøylinjen, velger du Vis > Vis verktøylinje.

Hvis du vil se en beskrivelse av funksjonen til en knapp, holder du markøren over den.

Standardoppsettet for verktøylinjeknapper vises nedenfor. Fullskjermknappen øverst til 
høyre vises ikke med mindre du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere.

Åpne Inspektør-vinduet, 
medienavigering, Farger-vinduet 

eller Fonter-vinduet.

Send et regneark 
til Internett.

Legg til et diagram, en 
tekstrute, en figur eller 

en kommentar.

Legg til en 
tabell.

Legg til en formel 
eller funksjon.

Sorter, filtrer og 
kategoriser rader.

Legg til et ark.

Vis eller skjul utskriftsvisning, 
kommentarer og mer.

Vis eller skjul alle 
formler og funksjoner 
i regnearket.

Vis og rediger i 
fullskjerm.
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Slik tilpasser du verktøylinjen: 
 1 Velg vis > Tilpass verktøylinje. Tilpass verktøylinje-arket vises.

 2 Endre verktøylinjen etter behov.

Hvis du vil legge til et objekt i verktøylinjen, flytter du symbolet til verktøylinjen. Hvis  Â
du omorganiserer verktøylinjen ofte, kan du legge til Tilpass-knappen i den.

Hvis du vil fjerne et objekt fra verktøylinjen, flytter du det fra verktøylinjen. Â

Hvis du vil gjenopprette standardoppsettet med verktøylinjeknapper, flytter du  Â
standardoppsettet til verktøylinjen.

Hvis du vil forminske verktøylinjesymbolene, velger du Bruk liten størrelse. Â

Hvis du vil vise kun symboler eller kun tekst, velger du et alternativ fra Vis- Â
lokalmenyen.

Hvis du vil omorganisere objekter i verktøylinjen, flytter du dem. Â

 3 Klikk på Ferdig.

Du kan også tilpasse verktøylinjen ved hjelp av disse snarveiene:
Hvis du vil fjerne et objekt fra verktøylinjen, trykker du på Kommando-tasten mens  Â
du flytter objektet fra verktøylinjen.

Du kan også trykke på Kontroll-tasten mens du klikker på objektet, og deretter velge 
Fjern objekt fra kontekstmenyen. 

Hvis du vil flytte et objekt, trykker du på Kommando-tasten mens du flytter objektet  Â
i verktøylinjen.

Formatlinjen
Bruk formatlinjen, som vises nedenfor verktøylinjen, til raskt å endre utseendet til 
tabeller, diagrammer, tekst og andre elementer i regnearket.

Kontrollene i formatlinjen endres avhengig av hvilket objekt som er markert. Hvis du 
vil se en beskrivelse av funksjonen til en kontroll i formatlinjen, holder du markøren 
over den.

Formatlinjen ser slik ut når en tabell eller tabellcelle er markert.

Ordne tekst i tabellceller.

Formater cellekantlinjer.

Legg til bakgrunns-
farge i en celle.

Formater celleverdier.
Organiser topptekst 

og bunntekst.

Vis eller skjul navnet på en tabell.

Formater tekst i 
tabellceller.

Slik viser eller skjuler du formatlinjen:
Velg Vis > Vis formatlinje eller Vis > Skjul formatlinje. m



Inspektør-vinduet
De fleste elementene i regnearket kan formateres ved hjelp av Numbers-inspektørene. 
Hver inspektør fokuserer på forskjellige formateringsaspekter. Celleinspektøren, for 
eksempel, gjør det mulig å formatere celler og celleverdier. Hold markøren over 
knapper og andre kontroller i inspektørpanelene for å se en beskrivelse av hva 
kontrollene utfører.

Knappen øverst i 
inspektørvinduet åpner de ti 
inspektørene: Dokument, ark, 
tabell, celle, diagram, tekst, 
grafikk, metrikk, hyperkobling 
og QuickTime.

Hvis du åpner flere inspektørvinduer, kan du gjøre det enklere å arbeide med 
regnearket. Hvis du for eksempel åpner både grafikkinspektøren og celleinspektøren, 
har du tilgang til alle bilde- og celleformateringsalternativene.

Når et inspektørvindu er åpent, klikker du på en av knappene øverst for å vise en 
annen inspektør. Hvis du klikker på andre knapp fra venstre, for eksempel, vises 
arkinspektøren.

Slik åpner du et inspektørvindu:� 
Klikk på Inspektør i verktøylinjen. m

Velg Vis > Vis inspektør. m

Hvis du vil åpne et annet inspektørvindu, velger du Vis > Ny inspektør. m
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Formelverktøy
Du legger til en formel i en tabellcelle når du vil vise en verdi i cellen som er utledet fra 
en beregning. Numbers har flere verktøy for å arbeide med formler i tabellceller:

Med  Â Formelredigering kan du lage og endre formler. Åpne Formelredigering ved å 
markere en tabellcelle og trykke på er lik-tegnet (=). Du kan også åpne den ved å 
velge Formelredigering fra Funksjon-lokalmenyen i verktøylinjen.

Avbryt-knapp 
Forkast endringer.

Godta-knapp
Arkiver 
endringer.

Tekstfelt
Vis eller rediger en 
formel.

Formelredigering 
Flytt ved å holde 

nede her og flytte.

Du kan lese mer om dette i «Legge til og redigere formler ved hjelp av 
Formelredigering» på side 124.

 Â Formellinjen, som alltid vises under formatlinjen, kan også brukes til å opprette og 
modifisere en formel i en markert tabellcelle.

Åpne 
funksjonsnavigering.

Avbryt-knapp
Forkast endringer.

Godta-knapp 
Arkiver endringer.

Endre 
visningsstørrelse 
for formel.

Tekstfelt
Vis eller rediger en formel.

Du finner instruksjoner for å legge til og redigere formler ved hjelp av dette 
verktøyet i «Legge til og redigere formler ved hjelp av formellinjen» på side 125.



 Â Funksjonsnavigering er den raskeste måten å legge til en funksjon på. En 
funksjon er en forhåndsdefinert formel med et navn (for eksempel SUMMER og 
GJENNOMSNITT).

Marker en funksjon for 
å vise informasjon om 
den.

Søk etter en funksjon.

Sett inn den markerte funksjonen.

Marker en kategori 
for å vise funksjoner 
i den kategorien.

Hvis du vil åpne funksjonsnavigering, velger du Vis funksjonsnavigering fra 
Funksjon-lokalmenyen i verktøylinjen.

«Legge til funksjoner i formler» på side 126 forklarer hvordan du bruker 
funksjonsnavigering. Hvis du vil lære om alle iWork-funksjonene og se flere 
eksempler på hvordan du bruker dem, velger du Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og 
-funksjoner», eller Hjelp > «Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner
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Stiler-panelet
Stiler-panelet gjør det mulig å raskt bruke forhåndsdefinert formatering på 
tabeller i et regneark. Tabellstiler definerer attributter som farge-, tekststørrelse- og 
cellekantlinjeformatering for tabellceller.

Hvis du vil ta i bruk en tabellstil, markerer du tabellen og klikker en stil i Stiler-panelet.

Du kan bytte fra en tabellstil til en annen med kun ett klikk.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Bruke Tabellstiler» på side 116.



Medienavigering
Medienavigering gir deg tilgang til alle mediefilene iPhoto-biblioteket, iTunes-
biblioteket og Filmer-mappen. Du kan flytte et objekt fra Medienavigering til 
regnearket eller til et bildefelt i en inspektør.

Deretter velger du en kilde.

Først klikker du på en knapp 
for å gå til mediefilene.

Til slutt flytter du et objekt til 
dokumentet eller til et bildefelt 
i én av inspektørene.

Søk etter en fil ved å 
skrive navnet her.

Hvis du ikke bruker iPhoto eller Aperture til å organisere bildene dine, eller iTunes 
til å organisere musikken din, eller hvis du ikke oppbevarer filmene dine i Filmer-
mappen, kan du legge til andre mapper i medienavigering slik at du kan få tilgang til 
multimedieinnholdet i disse mappene på samme måte.

Slik åpner du Medienavigering:�
Klikk på Medier i verktøylinjen. m

Velg Vis > Vis Medienavigering. m

Slik kan du legge til andre mapper i medienavigering:�
Hvis du vil legge til en mappe som inneholder lydfiler, klikker du på Lyd  m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til 
medienavigering.

Hvis du vil legge til en mappe som inneholder bilder, klikker du på Bilder  m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til 
medienavigering.
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Hvis du vil legge til en mappe som inneholder filmer, klikker du på Filmer  m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til 
medienavigering.

Hvis du vil Går du til

Importere et bilde «Arbeide med bilder» på side 201

Legge til en lydfil «Legge til en lydfil» på side 216

Legge til en filmfil «Legge til en filmfil» på side 217

Farger-vinduet
Du bruker Farger-vinduet for å legge til farger for tekst, tabellceller, cellekantlinjer og 
andre objekter. Selv om du også kan bruke formatlinjen til å ta i bruk farger, inneholder 
Farger-vinduet avanserte fargehåndteringsvertøy.

Fargen som er markert i fargehjulet, 
vises i denne ruten. (De to fargene i 
denne ruten indikerer at opasiteten 
er satt til mindre enn 100 %.)

Bruk skyvekontrollen til å angi 
lysere eller mørkere fargetoner 
i fargehjulet.

Klikk for å markere en 
farge i fargehjulet.

Flytt farger fra fargeruten for å 
arkivere dem i fargepaletten.

Klikk på søkesymbolet, 
og klikk deretter på et 

objekt på skjermen som 
har samme farge.

Klikk på en knapp for å 
vise ulike fargemodeller.

Flytt Opasitet- skyveknappen 
til venstre for å gjøre fargen 

mer gjennomsiktig.

Du kan bruke fargehjulet i Farger-vinduet til å velge farger. Fargen du velger, vises i 
ruten øverst i Farger-vinduet. Du kan arkivere fargen for senere bruk ved å plassere 
den i fargepaletten.

Hvis du vil bruke fargene du velger i Farger-vinduet på et objekt, markerer du objektet 
og plasserer fargen i riktig fargefelt i et inspektørpanel. Du kan klikke på et fargefelt i 
en av inspektørene og deretter klikke på en farge i fargefeltet. Du kan også flytte en 
farge fra fargepaletten eller fargeruten til et fargefelt i en inspektør.

Slik åpner du Farger-vinduet:�
Klikk på Farger i verktøylinjen. m

Klikk på et fargefelt i en av inspektørene. m



Slik velger du en farge etter å ha åpnet Farger-vinduet:�
 1 Klikk hvor som helst i fargehjulet.

Den valgte fargen vises i ruten øverst i Farger-vinduet.

 2 Hvis du vil gjøre fargen lysere eller mørkere, flytter du skyvekontrollen på høyre side av 
Farger-vinduet.

 3 Hvis du vil gjøre fargen mer gjennomsiktig, flytter du Opasitet-skyvekontrollen til 
venstre eller angir en prosentverdi i Opasitet-feltet.

 4 Hvis du vil bruke fargepaletten, åpner du den ved å flytte håndtaket nederst i Farger-
vinduet. 

Arkiver en farge i paletten ved å flytte en farge fra fargeruten til fargepaletten. Hvis du 
vil fjerne en farge fra paletten, flytter du en tom firkant til fargen du vil fjerne.

 5 Hvis du vil ha samme farge som et annet objekt på skjermen, klikker du på 
søkesymbolet til venstre for fargeruten i Farger-vinduet. 

Klikk på objektet på skjermen som har fargen du vil bruke. Fargen vises i fargeruten. 
Marker objektet du vil fargelegge i regnearket, og flytt deretter fargen fra fargeruten til 
objektet.

Fonter-vinduet
Bruk Fonter-vinduet til å velge fonter, fontstørrelser og andre 
fontformateringsfunksjoner, inkludert tekstskygger og gjennomstreking. Du kan også 
bruke Fonter-vinduet til å organisere fontene slik at det er enkelt å finne fontene du 
bruker oftest. 

Lag interessante 
teksteffekter med 

disse knappene.

Handlingsmenyen.

Marker en skrifttype som skal 
brukes på den markerte teksten.

Finn fonter ved å skrive inn 
et fontnavn i søkefeltet.

Marker en 
fontstørrelse som 
skal brukes på den 
markerte teksten.

Bruk skygge på 
markert tekst. 
Endre skyggen med 
opasitet-, uskarphet, 
forskyvning- og 
vinkelkontrollene.

Forhåndsvis den valgte 
skrifttypen (det er mulig du må 

velge Vis forhåndsvisning fra 
handlingsmenyen).

Slik åpner du Fonter-vinduet:�
Klikk på Fonter i verktøylinjen. m
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Slik endrer du fonten for markert tekst:�
I søkefeltet skriver du inn navnet på fonten du vil bruke. Deretter markerer du  m

fontnavnet i Familie-listen.

Velg en skrifttype (for eksempel Kursiv eller Fet) fra Skrifttype-listen.  m

I Størrelse-kolonnen skriver du inn eller markerer fontstørrelsen du vil bruke. m

Slik bruker du kontrollene øverst i Fonter-vinduet:�
Hold markøren over en av kontrollene øverst i vinduet, så vises en etikett som forklarer 
hva kontrollen gjør. Hvis du ikke ser kontrollene, velger du Vis effekter fra Handling-
lokalmenyen (ser ut som et tannhjul) nederst til venstre i vinduet.

Hvis du vil streke under tekst, velger du en understrekingsstil (for eksempel enkel eller  m

dobbel) fra Understreking-lokalmenyen.

Hvis du vil bruke en gjennomstrekingsstil (for eksempel enkel eller dobbel), velger du  m

en stil fra Gjennomstreking-lokalmenyen.

Hvis du vil legge til farge på tekst, klikker du på Tekstfarge-knappen for å åpne Farger- m

vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Farger-vinduet» på side 25.

Hvis du vil legge til farge bak et avsnitt, klikker du på Dokumentfarge-knappen for å  m

åpne Farger-vinduet. 

Hvis du vil legge til en skygge, klikker du på Tekstskygge-knappen. Bruk  m

Skyggeopasitet-, Skyggeuskarphet-, Skyggeplassering- og Skyggevinkel-kontrollene for 
å formatere skyggen.

Slik organiserer du fonter:�
 1 Hvis du vil opprette en ny samling og gi den et navn, klikker du på Legg til samling-

knappen (+).

 2 Marker tekst, og velg fontfamilien, skrifttypen og størrelsen du vil bruke.

 3 Flytt navnet på fonten fra Familie-listen til samlingen der du vil legge den til.

Slik klargjør du Fonter-vinduet hvis du skal bruke det ofte:
Du kan la Fonter-vinduet være åpent mens du arbeider. Endre størrelsen på vinduet  m

ved hjelp av kontrollene nederst til høyre i vinduet, slik at kun fontfamiliene og 
skrifttypene i den markerte fontsamlingen er synlige.



Advarsel-vinduet
Når du importerer et dokument til Numbers eller eksporterer et Numbers regneark 
til et annet format, er det mulig at noen elementer ikke overføres som forventet. 
Dokumentadvarsler-vinduet viser eventuelle problemer som skulle oppstå.

Hvis problemer oppstår, vil du se en melding der du kan se gjennom advarslene. Hvis 
du velger å ikke se gjennom advarslene, kan du vise Advarsler-vinduet når som helst 
ved å velge Vis > Vis dokumentadvarsler.

Hvis du ser en advarsel som gjelder en font som mangler, kan du markere advarselen 
og klikke på Erstatt font for å velge en erstatningsfont.

Du kan kopiere en eller flere advarsler ved å markere dem i Dokumentadvarsler-
vinduet og velge Rediger > Kopier. Deretter kan du lime inn den kopierte teksten i en 
e-postmelding, tekstfil eller et annet vindu.

Tastatursnarveier og kontekstmenyer
Du kan bruke tastaturet til å utføre mange oppgaver i Numbers. Hvis du vil se 
en omfattende liste med tastatursnarveier, åpner du Numbers og velger Hjelp > 
Tastatursnarveier. 

Mange objekter har også kontekstmenyer med kommandoer du kan bruke 
på objektet. Kontekstmenyer er spesielt nyttige når du jobber med tabeller og 
diagrammer.

Slik åpner du en kontekstmeny:�
Trykk på Kontroll-tasten mens du klikker på et objekt. m
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Dette kapitlet beskriver hvordan du arbeider med Numbers-
regneark.

Du kan opprette et Numbers-regneark ved å åpne Numbers og velge en mal. Du kan 
også importere et dokument som er opprettet med et annet program, for eksempel 
Microsoft Excel eller AppleWorks 6, eller du kan opprette en CSV-fil (CSV = Comma 
Separated Value). 

Dette kapitlet forklarer hvordan du oppretter nye Numbers-regneark, i tillegg til 
hvordan du åpner eksisterende regneark og arkiverer regneark.

Kapittelet inneholder også instruksjoner for hvordan du organiserer regneark i ark og 
organiserer dem i sider når du skriver dem ut eller lager PDF-er.

Opprette et nytt regneark
Når du skal opprette et nytt Numbers-regneark, velger du en mal med passende 
formaterings- og innholdsegenskaper. 

Hvis du velger malen Tomt, kan du bygge opp regnearket fra grunnen av. Eller du kan 
velge en av de andre malene og få en fordel når du setter opp et budsjett, planlegger 
en fest og annet. Malene inneholder forhåndsdefinerte tabeller, diagrammer og 
eksempeldata. 

Slik oppretter du et nytt regneark:�
 1 Åpne Numbers ved å klikke på symbolet i Dock eller ved å dobbeltklikke på symbolet i 

Finder.

Hvis Numbers er åpent, velger du Arkiv > «Nytt fra malvelger».

2Opprette, arkivere og organisere et 
Numbers-regneark



 2 I Malvelger-vinduet velger du en malkategori i venstre kolonne for å vise beslektede 
maler. Deretter velger du malen som passer best til regnearket du vil opprette. Hvis du 
vil begynne med et regneark uten forhåndsdefinert innhold, velger du Tomt. 

Du kan se raskt over innholdet i en mal ved å flytte markøren til høyre og venstre over 
malsymbolet. Hvis du vil endre størrelsen på malsymbolene, flytter du skyvekontrollen 
nederst i vinduet.

 3 Når du har bestemt deg for en mal, klikker du på Velg. Et nytt regneark åpnes på 
skjermen.

Du kan angi at Numbers automatisk skal åpne en bestemt mal hver gang du åpner 
Numbers eller oppretter et nytt regneark. Velg Numbers > Valg, klikk på Generelt, 
marker «Bruk mal:» til høyre for «For nye dokumenter:», og klikk deretter på Velg. Velg 
et malnavn, og klikk på Velg.

Hver gang malvelgeren åpnes, velges malkategorien og malen du sist valgte. 

Importere et dokument fra et annet program
Du kan opprette et nytt Numbers-regneark ved å importere et dokument som er 
opprettet med Microsoft Excel eller AppleWorks 6. Numbers kan også importere filer i 
CSV-format (CSV = Comma Separated Value), tabulatordelt format og OFX-format (OFX 
= Open Financial Exchange). 

Fra AppleWorks er det kun mulig å importere regneark.
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Slik importerer du et dokument:�
Flytt dokumentet til Numbers-programsymbolet. Et nytt Numbers-regneark åpnes, og  m

innholdet fra det importerte dokumentet vises. 

I Numbers velger du Arkiv > Åpne, velger dokumentet og klikker på Åpne.  m

Du kan importere informasjon fra Adressebok for å lage tabeller som inneholder navn,  m

telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon. Du finner instruksjoner i «Bruke 
Adressebok-felt» på side 239.

Hvis du vil importere CSV- eller OFX-data, leser du « m Bruke CSV- og OFX-filer i et 
regneark» på side 31.

Hvis du ikke klarer å importere dokumentet, kan du prøve å åpne dokumentet i et 
annet program og arkivere det i et format Numbers kan lese, eller du kan kopiere og 
lime inn innholdet i et eksisterende Numbers-regneark. 

Du kan også eksportere Numbers-regneark som Microsoft Excel-, PDF- og CSV-
filer. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Eksportere et regneark til andre 
dokumentformater» på side 245.

Bruke CSV- og OFX-filer i et regneark
Slik legger du til CSV- og OFX-data i et åpent regneark:�

 1 Marker et ark.

 2 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil lage én eller flere nye tabeller, flytter du en CSV- eller OFX-fil fra Finder til  Â
arbeidsområdet for arket.

Hvis du vil legge til CSV- eller OFX-data i en tom tabell, flytter du CSV- eller OFX-filen  Â
til tabellen.

Dataene legges til. Hvis det er nødvendig, legges det til flere kolonner.

Hvis du vil legge til CSV- eller OFX-data i en tabell som inneholder data, flytter du  Â
CSV- eller OFX-filen til tabellen.

Hvis det ikke er riktig antall kolonner, velger du et alternativ fra arket som vises. Du 
kan avbryte importen, legge til kolonner i tabellen, ignorere overskytende kolonner 
eller opprette en ny tabell fra CSV- eller OFX-dataene.



Åpne et eksisterende regneark
Du kan åpne et iWork ‘08- eller iWork ’09-regneark. Hvis du vil dra nytte av de nye 
funksjonene, arkiverer du iWork ’08-regneark i iWork ‘09-format. Hvis du vil la iWork ‘08-
brukere få tilgang til regnearket, arkiverer du det i iWork ‘08-format.

Når du åpner et iWork ’09-regneark som er passordbeskyttet, må du skrive inn 
passordet i Passord-feltet før du kan vise innholdet i regnearket.

Slik åpner du et eksisterende regneark:�
Hvis du vil åpne et regneark fra malvelgeren, klikker du på «Åpne en eksisterende fil» i  m

Malvelger-vinduet, velger dokumentet og klikker på Åpne.

Hvis du vil åpne et regneark du nylig arbeidet med, velger du det fra Åpne sist brukte-
lokalmenyen nederst til venstre i Malvelger-vinduet.

Hvis du vil åpne et regneark mens du arbeider i et, velger du Arkiv > Åpne, markerer  m

regnearket og klikker på Åpne.

Hvis du vil åpne et regneark du nylig har arbeidet med, velger du Arkiv > Åpne sist 
brukte, og velger regnearket fra undermenyen.

Hvis du vil åpne et Numbers-regneark fra Finder, dobbeltklikker du på  m

regnearksymbolet eller flytter det til Numbers-programsymbolet.

Hvis du ser en melding om at en font eller en fil mangler når du åpner et regneark, kan 
du fortsatt bruke regnearket. Numbers lar deg velge en font som skal brukes i stedet 
for fonter som mangler. Du kan legge til fonter som mangler, ved å avslutte Numbers 
og legge til fontene i Fonter-mappen (du finner mer informasjon i Mac Hjelp). Hvis du 
vil vise filmer eller lydfiler som mangler, må du legge dem til i regnearket på nytt.

Passordbeskytte regneark
Hvis du vil begrense tilgangen til et Numbers-regneark, kan du gi regnearket et 
passord. Passordet kan bestå av nesten alle kombinasjoner av tall og store og 
små bokstaver, og flere av spesialtegnene på tastaturet. Passord som består av en 
kombinasjon av bokstaver, tall og andre tegn regnes som de sikreste. 

Når du arkiverer et regneark i iWork ‘08- eller Excel-format, kan du ikke bruke 
passordbeskyttelse, men når du eksporterer et regneark som PDF, kan du gi 
dokumentet et passord.

Her er noen metoder for å håndtere passordbeskyttelse i et Numbers-regneark:�
Hvis du vil bruke et passordbeskyttet regneark, åpner du regnearket, oppgir passordet  m

når du blir bedt om det, markerer «Legg til dette passordet på nøkkelringen min» hvis 
du vil gjøre det, og klikker deretter på OK.

Hvis du oppgir feil passord to ganger, vises et passordhint hvis du laget et slik da du 
opprettet passordet.
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Hvis du vil legge til et passord for regnearket, åpner du dokumentinspektøren og  m

markerer «Krev passord for å åpne» i dokumentpanelet. Skriv inn passordet du vil 
bruke i feltene som vises, og klikk deretter på Angi passord. Det vises et låsesymbol 
ved siden av dokumenttittelen for å vise at dokumentet er passordbeskyttet.

 Hvis du vil lage et uvanlig eller svært sikkert passord, kan du klikke på knappen med 
det nøkkelformede symbolet ved siden av Passord-feltet. Da åpnes passordassistenten, 
som du kan bruke til å lage passordet. Du kan velge passordtype fra lokalmenyen, 
avhengig av hvilke passordegenskaper du foretrekker.

Et passord vises i Forslag-feltet. Styrken («sterkere» passord er vanskeligere å bryte) 
vises med lengden og grønnfargen på Kvalitet-indikatoren. Hvis du er fornøyd med det 
foreslåtte passordet, kopierer du det og limer det inn i Passord-feltet.

Hvis du ikke er fornøyd med det foreslåtte passordet, kan du velge at annet passord 
fra lokalmenyen for Forslag-feltet, øke passordlengden ved å flytte skyveknappen, eller 
skrive inn et eget passord.

Hvis du vil fjerne et passord fra regnearket, åpner du det passordbeskyttede  m

dokumentet og fjerner markeringen ved «Krev passord for å åpne» i Dokument-
panelet i dokumentinspektøren. Skriv inn dokumentpassordet for å deaktivere 
passordbeskyttelsen, og klikk på OK.

Hvis du vil endre passordet, åpner du dokumentinspektøren, klikker på Endre passord,  m

oppgir informasjonen og klikker deretter på Endre passord.

Hvis du vil legge til et passord for en PDF av regnearket, følger du instruksjonene i  m

«Eksportere regneark i PDF-format» på side 245. 

Arkivere et regneark
Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, arkiverer Numbers regnearket 
ditt ofte og automatisk i bakgrunnen, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å miste 
endringer du har gjort, hvis programmet avsluttes uventet. Du kan også arkivere 
regnearket manuelt. Dette oppretter et arkiv av eldre versjoner som du kan hente 
tilbake når som helst.

Uansett hvilket operativsystem du bruker, er det lurt å arkivere regnearket ofte 
mens du arbeider. Når du har arkivert dokumentet første gang, kan du trykke på 
Kommando-S for å arkivere det på nytt med de samme innstillingene.

Når du arkiverer et Numbers-regneark, følger ikke fonter med som en del av 
regnearket. Hvis du overfører et Numbers-regneark til en annen maskin, må du forsikre 
deg om at fontene som brukes i regnearket, er installert i Fonter-mappen på den 
andre maskinen.



Slik arkiverer du et regneark for første gang:�
 1 Velg Arkiv > Arkiver, eller trykk Kommando-S.

 2 Oppgi et navn for regnearket i Arkiver som-feltet.

 3 Velg hvor du vil arkivere regnearket. 

Hvis katalogen der du vil arkivere regnearket, ikke vises i Hvor-lokalmenyen, klikker du 
på trekanten til høyre for Arkiver som-feltet og navigerer til en annen plassering.

 4 Hvis du vil at regnearket skal kunne vises med forhåndsvisning i Finder i Mac OS X 
versjon 10.5 eller nyere, markerer du «Ta med forhåndsvisning i dokumentet».

Hvis du alltid vil ta med en forhåndsvisning i regnearkene, velger du Numbers > Valg, 
klikker på Generelt og markerer «Ta med forhåndsvisning i dokumentet som standard».

 5 Hvis du vil arkivere regnearket som et iWork ‘08- eller Excel-regneark, markerer du 
«Arkiver kopi» og velger iWork ‘08- eller Excel-dokument fra lokalmenyen.

 6 Hvis du eller noen andre kommer til å åpne regnearket på en annen maskin, klikker du 
på Avanserte valg og angir hva som skal inkluderes i regnearket.

Kopier lyd og filmer til dokumentet:  Hvis du bruker filmer eller lydfiler i regnearket, 
og du markerer denne avkrysningsruten, arkiveres filmen eller lydfilene sammen med 
regnearket slik at filene kan spilles av hvis regnearket åpnes på en annen datamaskin. 
Du kan fjerne markeringen i denne avkrysningsruten for å redusere filstørrelsen, men 
mediefiler vil ikke kunne spilles av på andre datamaskiner. Hvis du vil lære andre 
teknikker for å redusere filstørrelsen, leser du «Redusere bildefilstørrelser» på side 205 
og «Redusere størrelsen på mediefiler» på side 219.

Kopier malbilder til dokumentet:�  Hvis du ikke markerer dette valget og deretter 
åpner regnearket på en datamaskin der Numbers ikke er installert, er det mulig at 
regnearket ser annerledes ut. 

 7 Klikk på Arkiver.

Det er vanligvis kun mulig å arkivere Numbers-regnearket på datamaskiner og 
tjenere med Mac OS X. Numbers er ikke kompatibelt med maskiner med Mac OS 
9 og Windows-tjenere som bruker Services for Macintosh. Hvis du må arkivere til 
en datamaskin med Windows, kan du forsøke å bruke AFP-tjenerprogramvaren for 
Windows.
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Hvis du vil Går du til

Dele regnearkene dine med andre «Skrive ut et regneark» på side 244
«Sende Numbers-regnearket til iWork.com Public 
Beta» på side 246
«Eksportere et regneark til andre 
dokumentformater» på side 245
«Sende et regneark ved hjelp av e-post» på 
side 250
«Sende et regneark til iWeb» på side 250

Angre eller forhindre endringer i et regneark «Gjøre om endringer» på side 35
«Låse et regneark slik at det ikke kan 
redigeres» på side 36

Arkivere forskjellige versjoner av et regneark «Automatisk arkivere en sikkerhetskopi» på 
side 36
«Finne en arkivversjon av et regneark» på side 37
«Arkivere en kopi av et regneark» på side 37
«Arkivere et regneark som en mal» på side 39

Arkivere termer Spotlight kan bruke for å finne et 
regneark

«Arkivere Spotlight-søkeord for et regneark» på 
side 39

Lukke et regneark uten å avslutte «Lukke et regneark uten å avslutte Numbers» på 
side 40

Gjøre om endringer
Hvis du ikke vil arkivere endringene du har gjort i regnearket siden du sist åpnet eller 
arkiverte det, kan du angre endringene. 

Slik kan du gjøre om endringer:
Velg Rediger > Angre for å gjøre om den siste endringen. m

Hvis du vil gjøre om flere endringer, velger du Rediger > Angre flere ganger. Du kan  m

angre alle endringer du har gjort siden du åpnet regnearket, eller du kan gå tilbake til 
den siste, arkiverte versjonen.

Hvis du har angret endringer ved hjelp av Rediger > Angre, men vil utføre dem likevel,  m

velger du Rediger > Utfør likevel én eller flere ganger.

Hvis du vil angre alle endringer du har gjort siden du sist arkiverte regnearket, velger  m

du Arkiv > Tilbake til arkivert.



Låse et regneark slik at det ikke kan redigeres
Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du låse regnearket slik at 
du ikke kan endre det ved en feiltagelse når du kun er ute etter å åpne og vise det. Det 
er enkelt å låse opp regnearket slik at du kan fortsette å gjøre endringer i det.

Slik låser du et regneark:�
 1 Åpne regnearket som du vil låse, og hold markøren over navnet til regnearket øverst i 

Numbers-programvinduet.

En trekant vises.

 2 Klikk på trekanten, og velg Lås fra lokalmenyen.

Slik låser du opp et regneark for redigering:�
Hold markøren over navnet til regnearket øverst i Numbers-programvinduet til  m

trekanten vises, klikk på trekanten, og velg deretter Lås opp.

Automatisk arkivere en sikkerhetskopi
Hver gang du arkiverer et regneark, kan du arkivere en kopi uten endringene 
du har gjort siden du sist arkiverte det. På den måten kan du gå tilbake til 
sikkerhetskopiversjonen av regnearket hvis du ombestemmer deg med hensyn til 
endringene. 

Hvilken metode for å opprette sikkerhetskopiversjoner som er best, varierer avhengig 
av hvilken versjon av Mac OS X du bruker. Mac OS X versjon 10.7 (Lion) og nyere 
arkiverer automatisk et øyeblikksbilde av regnearket hver gang du arkiverer. Du 
kan når som helst få tilgang til et arkiv med alle tidligere versjoner. Hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du får tilgang til og bruker tidligere dokumentversjoner i 
Lion, leser du «Finne en arkivversjon av et regneark» på side 37.

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.6.x (Snow Leopard) eller eldre, kan du angi 
at Numbers automatisk skal opprette en kopi av den sist arkiverte versjonen av 
regnearket. Dette kan være praktisk også hvis du bruker Lion, og du vil arkivere en 
sikkerhetskopiversjon av regnearket på en annen harddisk på nettverket.

Slik oppretter du et arkiv med tidligere arkiverte versjoner av regnearket på Lion 
eller nyere
Velg Arkiv > «Arkiver en versjon», eller trykk Kommando-S. m

Slik oppretter du en kopi av den sist arkiverte versjonen av regnearket:
Velg Numbers > Valg, klikk på Generelt og marker deretter «Sikkerhetskopier forrige  m

versjon».

Neste gang du arkiverer regnearket, opprettes en sikkerhetskopi på samme 
sted med «Sikkerhetskopi av» foran filnavnet. Kun en versjon – den sist arkiverte 
versjonen – sikkerhetskopieres. Hver gang du arkiverer regnearket, erstattes den gamle 
sikkerhetskopien med den nye.
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Hvis du vil gå tilbake til den sist arkiverte versjonen etter at du har gjort endringer 
som ikke er arkivert, velger du Arkiv > «Tilbake til arkivert». Endringene i det åpne 
regnearket forsvinner.

Arkivere en kopi av et regneark
Hvis du vil duplisere det åpne regnearket, kan du arkivere det med et annet navn eller 
på en annen plassering. 

Slik arkiverer du en kopi av et regneark i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere:
 1 Velg Arkiv > Dupliser.

Det opprettes en kopi uten navn av det åpne regnearket. Begge kopiene forblir åpne 
på skrivebordet slik at du kan se på dem eller redigere dem.

 2 Lukk vinduet til kopien uten navn, skriv inn et navn på regnearket, og velg deretter en 
plassering fra lokalmenyen.

 3 Klikk på Arkiver.

Slik arkiverer du en kopi av et regneark i Mac OS X versjon 10.6.x (Snow Leopard) 
eller eldre:�
Velg Arkiv > Arkiver som, og angi navn og plassering. m

Regnearket med det nye navnet forblir åpent. Hvis du vil arbeide med den forrige 
versjonen, velger du Arkiv > Åpne sist brukte og velger den forrige versjonen fra 
undermenyen.

Du kan også automatisere opprettingen av en sikkerhetskopiversjon av regnearket 
hver gang du arkiverer, der navnet og plasseringen er de samme som for originalen, 
men med «Sikkerhetskopi av» foran filnavnet. Les «Automatisk arkivere en 
sikkerhetskopi» på side 36.

Finne en arkivversjon av et regneark
Hvis du har arkivert regnearket ditt flere ganger i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller 
nyere, blir alle de arkiverte versjonene automatisk lagt i et arkiv. Du kan bla i arkivet for 
å finne tidligere versjoner som du vil gjenopprette eller hente ut innhold fra. Når du 
finner arkivversjonen du vil ha, kan du gjenopprette den som en fullt redigerbar kopi, 
eller du kan hente ut tekst, bilder eller dokumentinnstillinger du vil bruke på nytt.

Slik blar du i og gjenoppretter arkivversjoner av regnearket:
 1 Åpne regnearket som du vil finne tidligere versjoner av, og hold markøren over navnet 

til regnearket øverst i Numbers-programvinduet. 

En trekant vises.

 2 Klikk på trekanten, og velg Bla i alle versjoner.



Visningen endres for å vise øyeblikksbilder av alle arkiverte versjoner av regnearket 
med en stjernehimmel som bakgrunn. En tidslinje på høyre side av skjermen angir når 
den fremste versjonen til venstre ble arkivert.

Tidligere regnearkversjonerNåværende regnearkversjon

Klikk for å gjenopprette versjonen som 
vises på høyre side av skjermen.

Klikk for å gå ut av denne visningen uten 
å gjenopprette en eldre versjon.

Flytt langs tidslinjen for å se 
tidligere versjoner som er 

arkivert på ulike tidspunkter.

 3 Flytt håndtaket langs tidslinjen for å gå bakover i tid og se eldre versjoner av 
regnearket.

 4 Når du finner en versjon som du vil se nærmere på, klikker du på bildet av regnearket.

Versjonen flyttes til forgrunnen, hvor du kan vise forskjellige ark eller endre størrelse 
på visningen, markere objekter på ark, åpne inspektører og kopiere objekter og 
inspektørinnstillinger.

 5 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil utføre en komplett gjenoppretting av den tidligere versjonen, klikker  Â
du på Gjenopprett når versjonen du vil ha, er i forgrunnen. Det gjenopprettede 
regnearket vises på det vanlige skrivebordet og erstatter den forrige versjonen 
du arbeidet på før du valgte å vise tidligere versjoner. (Den versjonen blir deretter 
arkivert i tidslinjen, i tilfelle du vil gå tilbake til den.)

 38  Kapittel 2    Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark



 Kapittel 2    Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark 39

Hvis du vil gjenopprette kun et objekt eller en inspektørinnstilling fra den eldre  Â
versjonen, kopierer du objektet eller innstillingen ved å markere det du er ute 
etter, trykke på Kommando-C og deretter klikke på Gjeldende dokument for å vise 
nåværende versjon av regnearket. Gå til arket der du vil lime inn objektet du har 
kopiert, og klikk for å sette inn markøren der du vil at objektet skal vises på arket. 
Lim inn objektet ved å trykke på Kommando-V.

Hvis du vil sammenligne den tidligere versjonen side om side med den nåværende  Â
versjonen, klikker du på Gjeldende dokument.

 6 Klikk på Ferdig for å gå tilbake til det vanlige skrivebordet.

Arkivere et regneark som en mal
Hvis du vil bruke et regneark du har opprettet, som et startpunkt for framtidige 
dokumenter, kan du arkivere regnearket som en mal. Når du arkiverer et regneark som 
en mal, vises malen i malvelgeren. 

Slik arkiverer du et regneark som en mal:�
Velg Arkiv > Arkiver som mal. m

Du finner mer informasjon i «Lage en mal» på side 252.

Arkivere Spotlight-søkeord for et regneark
Du kan arkivere informasjon som navnet på opphavspersonen og nøkkelord i 
Numbers-regneark, og deretter bruke Spotlight for å finne regneark som inneholder 
denne informasjonen. 

Slik arkiverer du Spotlight-termer:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen. 

 2 Skriv inn eller endre informasjon i Spotlight-feltene.



Du søker etter regneark som inneholder Spotlight-informasjon, ved å klikke på 
Spotlight-symbolet øverst til høyre i menylinjen og deretter skrive inn det du vil søke 
etter.

Lukke et regneark uten å avslutte Numbers
Når du er ferdig med å arbeide med et regneark, kan du lukke det uten å avslutte 
Numbers.

Slik kan du lukke det aktive regnearket og beholde programmet åpent:�
Hvis du vil lukke det aktive regnearket, velger du Arkiv > Lukk, eller klikker på  m

lukkeknappen øverst til venstre i Numbers-vinduet.

Hvis du vil lukke alle åpne regneark, trykker du på Tilvalg-tasten og velger Arkiv > Lukk  m

alle, eller klikker på det aktive regnearkets lukkeknapp.

Hvis du har gjort endringer siden du sist arkiverte regnearket, spør Numbers deg om 
du vil arkivere.

Organisere regneark ved hjelp av ark
Med ark kan du dele opp informasjon i oversiktlige grupper, som kapitler i en bok. Du 
kan for eksempel plassere diagrammer på samme ark som tabellene de henter data 
fra. Eller du kan plassere alle tabeller på ett ark og alle diagrammer på et annet. Du kan 
bruke ett ark til å holde oversikt over jobbrelaterte kontakter og et annet til venner og 
slektninger. 

Arkene i et regneark og tabeller og diagrammer på hvert ark vises i Ark-panelet til 
venstre i vinduet. 

Klikk for å vise eller 
skjule et arks tabeller og 

diagrammer i Ark-panelet.

Flytt til venstre eller 
høyre for å endre 
størrelse.

Klikk på en tabell eller 
et diagram i listen for å 
markere objektet og vise 
det på arbeidsområdet.

Kun tabeller og diagrammer vises for hvert ark, selv om regnearket inneholder tekst, 
bilder eller andre objekter.

Rekkefølgen på tabeller og diagrammer i Ark-panelet tilsvarer ikke nødvendigvis 
rekkefølgen på tabeller og diagrammer i regnearket. Du kan lese mer om dette i 
«Endre rekkefølge på ark og innhold i arkene» på side 42.
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Slik kan du vise objekter i et ark: 
Du kan vise og skjule alle tabeller og diagrammer i et ark ved å klikke på trekanten til  m

venstre for arket i panelet.

Hvis du vil vise innholdet i et ark, klikker du på arket i Ark-panelet.  m

Når du arbeider med en tabell eller et diagram i regnearket, markeres tabellen eller 
diagrammet i Ark-panelet.

Hvis du vil Går du til

Opprette og fjerne ark «Legge til og slette ark» på side 41

Flytte ark, endre rekkefølgen på tabeller og 
diagrammer og flytte tabeller og diagrammer 
mellom ark

«Endre rekkefølge på ark og innhold i arkene» på 
side 42

Gi et ark et navn «Endre navn på ark» på side 42

Legge til og slette ark
Slik kan du opprette og fjerne ark: 
Hvis du vil legge til et nytt ark, klikker du på Ark-knappen i verktøylinjen. Du kan også  m

velge Sett inn > Ark.

Et nytt ark med en forhåndsdefinert tabell legges til nederst i Ark-panelet. Du kan 
flytte arket ved å flytte det i Ark-panelet.

Når du legger til et ark, gir Numbers arket et standardnavn, men du kan gi det et nytt 
navn. Dette kan du lese om i «Endre navn på ark» på side 42.

Hvis du vil kopiere et ark, gjør du ett av følgende: m

Tilvalg-flytt arket du vil kopiere til ønsket plassering i Ark-panelet. Â

Lag en kopi ved å bruke Rediger > Dupliser. Kopien settes inn rett etter det markerte  Â
arket.

I Ark-panelet markerer du arket du vil kopiere, velger Rediger > Kopier, markerer  Â
arket du vil sette inn kopien etter, og velger Rediger > Lim inn.

Hvis du vil slette et ark og innholdet i det, markerer du arket i Ark-panelet og trykker  m

på slettetasten.



Endre rekkefølge på ark og innhold i arkene
I Ark-panelet kan du flytte på ark og endre rekkefølgen på tabeller og diagrammer i 
arkene. Du kan også flytte tabeller og diagrammer fra ett ark til et annet. 

Når du endrer rekkefølgen på tabeller og diagrammer i Ark-panelet, påvirkes ikke 
plasseringen deres på arbeidsområdet. I Ark-panelet kan du for eksempel plassere 
diagrammer ved siden av tabellene de henter informasjon fra, eller du kan føre opp 
tabeller i den rekkefølgen du vil arbeide med dem. Men på selve arbeidsområdet vil 
du kanskje vise disse objektene i en annen rekkefølge (for eksempel når du klargjør 
regnearket for utskrift).

Slik kan du endre rekkefølgen på ark i Ark-panelet:�
Flytt et ark ved å markere det og flytte det til en ny plassering i panelet. Ark byttes  m

mens du flytter.

Du kan også markere flere ark og flytte dem som en gruppe.

Hvis du vil kopiere (eller klippe ut) og lime inn ark, markerer du arkene, velger Rediger  m

> Klipp ut eller Rediger > Kopier, markerer arket du vil sette inn arkene etter, og velger 
Rediger > Lim inn.

Hvis du vil flytte én eller flere tabeller og ett eller flere diagrammer knyttet til et ark,  m

markerer du tabellene og diagrammene og flytter dem til en ny plassering i samme 
ark eller et annet ark.

Du kan også bruke klipp ut / lim inn- og kopier / lim inn-handlinger for å flytte tabeller 
og diagrammer i panelet.

Hvis du vil flytte et objekt i et ark i regnearket, markerer du objektet og flytter det til en 
annen plassering, eller du kan bruke klipp ut / lim inn- eller kopier / lim inn-handlinger. 
Hvis du vil plassere objekter på bestemte sider for utskrift eller oppretting av PDF, 
følger du instruksjonene i «Dele et ark inn i sider» på side 43.

Endre navn på ark
Navnene på arkene vises i Ark-panelet. Når du legger til et ark, får arket et 
standardnavn, men du kan gi dem navn som beskriver innholdet. 

Slik kan du endre navn på et ark:�
Dobbeltklikk på navnet i Ark-panelet, og gi arket et nytt navn. m

Marker arket i Ark-panelet eller et objekt på arket, og rediger navnet i Navn-feltet i  m

arkinspektøren.

Du kan også endre navn på tabeller og diagrammer i arkene. Du finner instruksjoner 
i «Navngi tabeller» på side 53 og «Plassere og formatere et diagrams tittel og 
forklaring» på side 148.
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Dele et ark inn i sider
Med utskriftsvisning kan du vise et ark som individuelle sider, flytte og endre størrelse 
på objekter til du er fornøyd med layouten for utskrift eller PDF-versjoner av arket. Du 
kan også legge til topp- og bunntekst, sidetall og mer. 

Klikk for å vise eller 
skjule utskriftsvisning.

Flytt for å gjøre alle objekter på 
arket større eller mindre.

Bunntekstområde

Topptekstområde 

Klikk for å velge et 
zoomnivå som lar deg 

vise flere eller færre sider.

Klikk for å vise sider i 
stående (vertikal) retning.

Klikk for å vise sider i 
liggende (horisontal) 

retning.

Slik kan du vise eller skjule utskriftsvisning:
Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg deretter Vis utskriftsvisning eller Skjul  m

utskriftsvisning.

Velg Arkiv > Vis utskriftsvisning eller Arkiv > Skjul utskriftsvisning.  m

Velg Vis > Vis utskriftsvisning eller Vis > Skjul utskriftsvisning. m

Klikk på sidesymbolet ved siden av sidezoomkontrollen nederst til venstre i  m

arbeidsområdet.

Når du bruker utskriftsvisning, blir antallet sider du kan vise i vinduet på én gang, 
bestemt av zoomnivået du velger fra lokalmenyen nederst til venstre.



Med arkinspektøren kan du angi egne sideattributter, for eksempel sideretning og 
marger, for hvert ark.

Gi arket et navn.

Gjør alle objekter på arket større eller mindre.

Angi sideretning og pagineringsrekkefølge.

Angi sidemarger.

Angi startsidetallet for arket.

Hvis du vil Går du til

Få sidestørrelsen til å passe med størrelsen på 
papiret du skal bruke

«Angi sidestørrelse for et regneark» på side 44

Få topp- og bunnteksten til å vises øverst og 
nederst på tabellen på hver side

«Legge til topptekst og bunntekst i et ark» på 
side 45

Justere størrelsen på og plasseringen av objekter 
på et ark

«Endre plasseringen av objekter på en side i 
utskriftsvisning» på side 45

Bruke horisontal eller vertikal layout for sider «Angi sideretning» på side 46

Angi om sider skal gis sidetall fra venstre til høyre 
eller fra topp til bunn.

«Angi rekkefølge for paginering» på side 46

Vise sidetall i topptekst og bunntekst «Gi sider sidetall» på side 46

Endre avstanden mellom kanten på arket og 
kanten på papiret

«Angi sidemarger» på side 47

Angi sidestørrelse for et regneark
Før du bruker utskriftsvisning, tilpasser du sidestørrelsen til størrelsen på papiret du 
skal bruke. 

Slik angir du sidestørrelse:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

 2 Velg en sidestørrelse fra Papirstørrelse-lokalmenyen.

 44  Kapittel 2    Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark



 Kapittel 2    Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark 45

Legge til topptekst og bunntekst i et ark
Du kan bruke samme tekst på flere sider i et ark. Repeterende informasjon som vises 
øverst på siden kalles topptekst, nederst kalles det bunntekst.

Du kan sette inn egen tekst i en topp- eller bunntekst, og du kan bruke formaterte 
tekstfelt. Formaterte tekstfelt gjør det mulig å sette inn tekst som oppdateres automatisk. 
Hvis du setter inn et datofelt, vises gjeldende dato hver gang du åpner regnearket. På 
samme måte holder sidetallfelt oversikt over sidetall når du legger til eller sletter sider. 

Slik definerer du innholdet i en topp- eller bunntekst:
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis utskriftsvisning.

 2 Hold markøren øverst eller nederst på en side for å vise topp- eller bunntekstområdene.

Du kan også klikke på Vis i verktøylinjen og velge Vis layout.

 3 Hvis du vil legge til tekst i en topp- eller bunntekst, setter du innsettingspunktet i topp- 
eller bunnteksten og skriver inn tekst.

 4 Hvis du vil sette inn sidetall eller andre verdier som kan endres, kan du lese 
instruksjonene i «Sette inn sidetall og andre verdier som kan endres» på side 195.

Endre plasseringen av objekter på en side i utskriftsvisning
Når du viser et ark i utskriftsvisning, kan du endre størrelsen på objekter, flytte dem rundt 
på siden eller til en annen side og fordele store tabeller på flere sider. 

Hvis du vil gå til utskriftsvisning, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis 
utskriftsvisning.

Slik kan du endre layouten for objekter på sidene til et markert ark:
Hvis du vil justere størrelsen på alle objekter i et ark for å endre antallet sider de bruker,  m

bruker du Innholdsskala-kontrollene i arkinspektøren.

Du kan også flytte Innholdsskala-skyveknappen nederst til venstre i arbeidsområdet for å 
endre størrelsen på alt innholdet i et ark.

Hvis du vil endre størrelsen på enkeltobjekter, markerer du objektene og flytter  m

markeringshåndtakene eller endrer verdiene i Størrelse-feltene i metrikkinspektøren.

Hvis du vil endre størrelsen på en tabell, leser du «Endre størrelse på en tabell» på side 52. 
Hvis du vil endre størrelsen på et diagram, leser du «Endre størrelse på eller rotere et 
diagram» på side 149. Hvis du vil endre størrelsen på andre objekter, leser du «Endre 
størrelse på objekter» på side 227.

I Utskriftsvisning vises tittelrader på hver side hvis en tabell går over mer enn én side.  m

Hvis du ikke vil at tittelrader og -kolonner skal vises når en tabell går over flere sider, 
fjerner du markeringen for «Gjenta tittelrader på hver side» eller «Gjenta tittelkolonner på 
hver side» i Tabell-menyen.

Du kan flytte objekter fra en side til en annen ved å flytte dem eller ved å klippe dem ut  m

og lime dem inn.



Angi sideretning
Du kan angi at sideretningen for et ark skal være stående (vertikal) eller liggende 
(horisontal). 

Slik angir du sideretning for et ark:�
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis utskriftsvisning.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på arkinspektørknappen, og klikk på en av 
sideretningsknappene i Sidelayout-området av panelet.

Du kan også klikke på en sideretningsknapp nederst til venstre i arbeidsområdet.

Angi rekkefølge for paginering
I Utskriftsvisning kan du angi om sider skal gis sidetall fra venstre til høyre eller fra 
topp til bunn. Denne rekkefølgen angir hvordan dokumentet skrives ut og eksporteres 
til PDF. 

Slik angir du rekkefølge for paginering:�
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på arkinspektørknappen, og klikk deretter på  m

knappen for topp-til-bunn eller venstre-til-høyre i Sidelayout-området av panelet.

Gi sider sidetall
Du kan vise sidetall i toppteksten eller bunnteksten på sidene. 

Slik gir du sidetall til sidene i et ark:�
 1 Marker arket.

 2 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis utskriftsvisning.

 3 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis layout slik at topp- og bunnteksten vises.

Du kan også vise topp- og bunntekst ved å holde markøren øverst eller nederst på en 
side.

 4 Klikk på den første topp- eller bunnteksten for å legge til et sidetall. Følg 
instruksjonene i «Sette inn sidetall og andre verdier som kan endres» på side 195.

 5 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på arkinspektørknappen, og angi deretter 
hvilket sidetall nummereringen skal begynne fra.

Hvis du vil fortsette nummereringen fra forrige ark som var markert, markerer du 
«Fortsett fra forrige ark».

Hvis du vil starte sidenummereringen fra et bestemt tall, bruker du Start på-feltet.
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Angi sidemarger
I utskriftsvisning har alle sidene i et ark marger (avstanden mellom kanten på arket og 
kanten på papiret). Disse margene vises med lysegrå linjer på skjermen når du bruker 
layoutvisning. 

Slik angir du sidemarger for et ark:�
 1 Marker arket i Ark-panelet.

 2 Klikk på Vis i verktøylinjen og velg Vis utskriftsvisning. Klikk deretter på Vis i 
verktøylinjen og velg Vis layout.

 3 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på arkinspektørknappen. 

 4 Du angir avstanden mellom layoutmargene og venstre, høyre, øverste og nederste 
kant på siden ved å skrive inn verdier i Venstre-, Høyre-, Øverst- og Nederst-feltene.

 5 Du angir avstanden mellom toppteksten eller bunnteksten og øverste eller nederste 
kant på siden ved å skrive inn verdier i Topptekst- og Bunntekst-feltene.

Hvis du vil skrive ut regnearket med det største utskriftsområdet som er mulig med 
skriveren du bruker, markerer du Bruk skrivermarger. Marginnstillinger du har angitt i 
arkinspektøren, ignoreres når du skriver ut.
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Dette kapitlet forklarer hvordan du legger til og formaterer 
tabeller og radene og kolonnene i tabeller.

Flere andre kapitler inneholder instruksjoner som fokuserer på bestemte sider ved 
tabeller. 

Hvis du vil Går du til

Håndtere tabellceller og innholdet i dem Kapittel 4, «Jobbe med tabellceller,» på side 80

Bruke tabellstiler til å formatere tabeller Kapittel 5, «Arbeide med tabellstiler,» på side 116

Bruke formler i tabellceller Kapittel 6, «Bruke formler i tabeller,» på side 120

Vise tabellcelleverdier i diagrammer Kapittel 7, «Opprette diagrammer fra data,» på 
side 137

Arbeide med tabeller
Bruke forskjellige teknikker til å lage tabeller og håndtere egenskaper, størrelse og 
plassering.

Hvis du vil Går du til

Sette inn tabeller «Legge til en tabell» på side 49

Bruke tabellverktøy «Bruke Tabell-verktøy» på side 49

Gjøre tabeller større eller mindre «Endre størrelse på en tabell» på side 52

Flytte tabeller «Flytte tabeller» på side 53

Tildele navn til tabeller «Navngi tabeller» på side 53

Legge til farger og andre visuelle effekter på 
tabeller

«Forbedre utseendet til tabeller» på side 54

Definere tabeller du kan bruke om igjen «Definere gjenbrukbare tabeller» på side 54

Dele tabeller i iWork-programmer «Kopiere tabeller fra ett iWork-program til et 
annet» på side 55

3Bruke tabeller
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Legge til en tabell
De fleste maler består av én eller flere forhåndsdefinerte tabeller, men du kan legge til 
tabeller i Numbers regnearket.

Slik legger du til en tabell:�
Klikk på Tabeller i verktøylinjen og velg en forhåndsdefinert tabell fra lokalmenyen. m

Du kan legge til dine egne forhåndsdefinerte tabeller i lokalmenyen. Du finner 
instruksjoner i «Definere gjenbrukbare tabeller» på side 54.

Velg Sett inn > Tabell >  m tabelltype.

Hvis du vil lage en ny tabell basert på én eller flere tilstøtende celler i en eksisterende  m

tabell, markerer du cellen(e) flytter markeringen til et tomt område på arket. Hvis du 
vil beholde verdiene i de markerte cellene i den opprinnelige tabellen, holder du nede 
Tilvalg-tasten mens du flytter.

Hvis du vil vite mer om teknikker for markering av celler, kan du lese «Markere tabeller 
og tabellkomponenter» på side 56.

Hvis du vil opprette en ny tabell basert på en hel rad eller kolonne i en eksisterende  m

tabell, klikker du på referansefanen tilknyttet raden eller kolonnen, holder nede 
referansefanen, flytter raden eller kolonnen til arket, og slipper deretter fanen. Hvis 
du vil beholde verdiene i kolonnen eller raden i den opprinnelige tabellen, holder du 
nede Tilvalg-tasten mens du flytter.

Bruke Tabell-verktøy
Du kan formatere tabeller og kolonner, rader, celler og celleverdier ved å bruke 
forskjellige Numbers-verktøy.

Slik håndterer du tabellegenskaper:�
Marker en tabell ved å klikke på navnet i Ark-panelet, og bruk deretter formatlinjen  m

til å formatere tabellen. «Markere en tabell» på side 56 beskriver andre måter du kan 
bruke til å markere en tabell.

Ordne tekst i tabellceller.

Formater cellekantlinjer.

Legg til bakgrunns-
farge i en celle.

Formater celleverdier.
Organiser topptekst 

og bunntekst.

Vis eller skjul navnet på en tabell.

Formater tekst i 
tabellceller.



Bruk tabellinspektøren til å få tilgang til tabellspesifikke kontroller, for eksempel feltene  m

for presis kontroll av kolonnebredde og radhøyde. Du åpner tabellinspektøren ved å 
klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke på tabellinspektørknappen.

Legg til et tabellnavn.

Slå sammen eller del 
opp markerte celler.

Juster størrelsen på 
rader og kolonner.

Angi stil, bredde og farge 
til cellekantlinjer.

Legg til en farge eller 
et bilde til en celle.

Endre funksjonen 
til retur- og 

tabulatortasten.

Legg til eller fjern 1–5 
tittelrader, tittelkolonner 
og bunnrader.

Bruk Celler-inspektøren til å formatere celleverdier. Du kan for eksempel vise et  m

valutasymbol i celler med pengeverdier. Celleformater avgjør hvordan celleverdier 
vises, men de endrer aldri den underliggende celleverdien som brukes i beregninger. 
En celle med den faktiske verdien 4,29 kan for eksempel vises som 4,3. Beregninger 
bruker likevel verdien 4,29.

Du kan også angi betinget formatering. Du kan for eksempel angi at en celle blir rød 
når verdien overstiger et bestemt tall.

Du åpner celleinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke 
på celleinspektørknappen.

Knappen øverst i 
inspektørvinduet åpner de ti 
inspektørene: Dokument, ark, 
tabell, celle, diagram, tekst, 
grafikk, metrikk, hyperkobling 
og QuickTime.
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Bruk grafikkinspektøren til å lage visuelle spesialeffekter, for eksempel skygger. Du  m

åpner grafikkinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke på 
grafikkinspektørknappen.

Bruk tabellstiler til å justere utseendet til tabeller raskt og konsekvent. Hvis du vil vite  m

mer, leser du «Bruke Tabellstiler» på side 116.

Bruk referansefanene og håndtakene som vises når du markerer en tabellcelle til  m

å omorganisere en tabell raskt, markere alle cellene i en rad eller kolonne, legge til 
rader og kolonner, og annet. «Markere en tabellcelle» på side 56 beskriver hvordan du 
markerer en tabellcelle.

Flytt tabellhåndtaket for 
å flytte tabellen.

Referansefanebokstaver kan brukes 
for å referere til kolonner.

Klikk på kolonnehåndtaket for 
å legge til en kolonne. Flytt det 
for å legge til flere.

Referansefanet
all kan brukes 
for å referere 

til rader.

Flytt kolonne- og radhåndtaket 
ned for å legge til rader. Flytt det 
til høyre for å legge til kolonner. 
Flytt det diagonalt for å legge til 
rader og kolonner samtidig.

Klikk på radhåndtaket for å legge til en 
rad. Flytt det for å legge til flere.

Du bruker også referansefaner når du arbeider med formler (les «Referere til celler i 
formler» på side 129).

Du kan gå til en kontekstmeny ved å markere en tabell eller én eller flere celler og  m

deretter holde nede Kontroll-tasten og klikke igjen.

Du kan også bruke lokalmenyene på referansefanene for kolonner og rader.



Bruk Formelredigering og formellinjen for å legge til og redigere formler. Les « m Legge 
til og redigere formler ved hjelp av Formelredigering» på side 124, og «Legge til og 
redigere formler ved hjelp av formellinjen» på side 125.

Bruk funksjonsnavigering for å legge til og redigere funksjoner. Hvis du vil ha mer  m

informasjon, leser du «Legge til funksjoner i formler» på side 126.

Endre størrelse på en tabell
Du kan forstørre eller forminske tabeller ved å dra i markeringshåndtakene eller ved 
å bruke metrikkinspektøren. Du kan også endre størrelsen på en tabell ved å endre 
størrelsen på kolonnene og radene i tabellen.

Før du endrer størrelse på en tabell, markerer du den ved å klikke på navnet i Ark-
panelet eller bruker en av de andre teknikkene i «Markere en tabell» på side 56. 

Slik endrer du størrelsen på en markert tabell:�
Dra i et av de firkantede markeringshåndtakene som vises når tabellen markeres.  m

Hvis du vil begrense størrelsesforholdet for en tabell, holder du nede Skift-tasten mens 
du flytter.

Hvis du vil ta utgangspunkt i tabellens midtpunkt, holder du nede Tilvalg-tasten mens 
du drar.

Hvis du vil endre størrelsen på tabellen i én retning, drar du i et sidehåndtak i stedet 
for et hjørnehåndtak.

Hvis du vil endre størrelsen ved å angi nøyaktig størrelse, markerer du en  m

tabell eller tabellcelle, klikker på Inspektør i verktøylinjen, og klikker deretter på 
metrikkinspektørknappen. Ved hjelp av metrikkinspektøren kan du angi en ny bredde 
og høyde, og du kan endre tabellens avstand fra margene ved hjelp av Posisjon-
feltene.

Hvis du vil endre størrelse ved å justere dimensjonene til radene og kolonnene, leser  m

du «Endre størrelse på tabellrader og -kolonner» på side 66.
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Flytte tabeller
Du kan flytte en tabell ved å dra den eller ved å bruke metrikkinspektøren.

Slik flytter du en tabell:
Hvis tabellen ikke er markert, eller hvis hele tabellen er markert, holder du nede  m

museknappen når markøren er over kanten på tabellen, og flytter tabellen.

Hvis en tabellcelle er markert, flytter du tabellen ved hjelp av tabellhåndtaket øverst til 
venstre. 

Hvis du vil begrense bevegelsen til horisontal, vertikal eller 45 grader, holder du nede  m

Skift-knappen mens du flytter.

Hvis du vil flytte tabellen på en mer nøyaktig måte, klikker du på en hvilken  m

som helst celle. Deretter klikker du på Inspektør i verktøylinjen, klikker på 
metrikkinspektørknappen og bruker deretter Plassering-feltene til å endre plassering 
for tabellen.

Hvis du vil kopiere en tabell og deretter flytte kopien, holder du nede Tilvalg-tasten og  m

holder nede museknappen når markøren er på kanten av en umarkert tabell eller en 
hel tabell som er markert. Deretter flytter du.

Navngi tabeller
Alle Numbers-tabeller har et navn som vises i Ark-panelet og som også kan vises over 
tabellen hvis ønskelig. Standardnavnet (Tabell 1, Tabell 2 og så videre) kan endres, 
skjules og formateres. 

Slik kan du arbeide med tabellnavn:�
Hvis du vil endre navnet, dobbeltklikker du på det i Ark-panelet og skriver inn det nye  m

navnet.

Du kan også klikke i tabellen og endre navnet ved å bruke Navn-feltet i 
tabellinspektøren.

To tabeller kan ikke ha samme navn på ett ark.

Hvis du vil vise tabellnavnet på arbeidsområdet, klikker du i tabellen og markerer Navn  m

i formatlinjen eller tabellinspektøren.

Hvis du vil skjule tabellnavnet på arket, fjerner du markeringen for Navn.

Hvis du vil formatere et navn som vises på arbeidsområdet, markerer du tabellen,  m

klikker på tabellnavnet på arbeidsområdet for å aktivere navnet for formatering og 
bruker formatlinjen, Fonter-vinduet ellet Tekst-panelet i tekstinspektøren. 

Hvis du vil øke avstanden mellom tabellnavnet og tabellinnholdet, markerer du Navn i  m

tabellinspektøren, klikker på navnet på arket, og bruker deretter tekstinspektøren til å 
endre Etter avsnitt-avstanden.



Forbedre utseendet til tabeller
Du kan legge til farger, bruke bilder og andre formateringsalternativer til å forbedre 
det visuelle utseendet til tabellene dine.

Slik kan du forbedre utseendet til en tabell:�
Du kan fylle bakgrunne til hele tabellen eller enkeltceller med forskjellige fargeeffekter  m

eller med et bilde. Du finner instruksjoner i «Fylle objekter med farge eller bilder» på 
side 233.

Du kan endre tykkelsen og fargen til kantlinjene rundt en tabell og cellene, som  m

beskrevet i «Formatere tabellcellekantlinjer» på side 90.

Du kan endre attributtene til tekst i tabellceller, inkludert topptekst- og  m

bunntekstceller. Les «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 172 og «Stille inn 
tekstjustering, avstand og farge» på side 178.

Når du har skapt en visuell effekt du vil gjenbruke, kan du kopiere den og lime den inn. 
Marker tabellen eller cellene med effektene du vil gjenbruke, velg Format > Kopier stil, 
marker tabellen eller cellene du vil formatere, og velg deretter Format > Lim inn stil. 
Du kan også bruke tabellstiler til å gjenta formatering du har brukt på en tabell, som 
beskrevet i «Bruke Tabellstiler» på side 116.

Definere gjenbrukbare tabeller
Du kan legge til dine egne tabeller i menyen med forhåndsdefinerte tabeller som 
vises når du klikker Tabeller i verktøylinjen eller velger Sett inn > Tabell. Gjenbrukbare 
tabeller har tabellstilen og oppbygningen du vil ha, og kan ha innhold (titteltekst, 
formler og så videre). 

Slik definerer du en gjenbrukbar tabell:
 1 Marker en tabell.

 2 Definer en tabellstil for tabellen. 

Tabellstilen bestemmer formatering av kantlinjer, bakgrunn og tekst i tabellens celler.

En måte å definere en tabellstil på er å følge instruksjonene i «Kopiere og lime inn 
tabellstiler» på side 118 og «Endre egenskapene til en tabellstil» på side 117.

Du kan også ta i bruk tabellens tilpassede oppbygning og innhold i den gjenbrukbare 
tabellen, men gi den tabellens originale standardstil i stedet for din egen. Trinn 7 
beskriver hvordan du bruker dette alternativet.

 3 Definere tabellens oppbygning.

Hvis du vil endre størrelsen på tabellen, kan du lese «Endre størrelse på en tabell» på 
side 52 og «Endre størrelse på tabellrader og -kolonner» på side 66.

Hvis du vil definere kolonner og rader, kan du lese «Arbeide med rader og kolonner i 
tabeller» på side 60.

Hvis du vil dele eller slå sammen tabellceller, kan du lese «Dele tabellceller» på side 89 
eller «Slå sammen ruter i en tabell» på side 88.
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 4 Legg til og formater innhold du vil gjenbruke. Du finner instruksjoner i «Legge til 
innhold i tabellceller» på side 80. Formler du legger til bør kun referere til celler i 
tabellen du definerer.

 5 Velg Format > Avansert > Kopier tabell.

 6 Skriv inn et navn for tabellen.

 7 Marker «Bruk standardstilen fra dokumentet» hvis du vil at tabellen skal bruke 
standardtabellstilen som brukes når tabellen legges til i regnearket. Hvis ikke, brukes 
tabellstilen du definerte i trinn 2.

 8 Klikk på OK.

En kopi av den gjenbrukbare tabellen kan nå legges til i det gjeldende regnearket ved 
på velge den fra menyen med forhåndsdefinerte tabeller som vises når du klikker på 
Tabeller i verktøylinjen, eller velger Sett inn > Tabell.

Hvis du vil omorganisere, endre navn på eller slette tabeller i menyen, velger du 
Format > Avansert > Organiser tabeller. Dobbeltklikk på et navn for å endre navnet til 
en forhåndsdefinert tabell. Marker tabellen, og klikk på pil opp- eller pil ned-knappen 
for å flytte den oppover eller nedover i tabellisten. Klikk på Slett-knappen (–) for å 
fjerne en tabell. Klikk på Ferdig når du er klar.

Tabell- og menyendringene gjelder kun gjeldende regneark. Hvis du ønsker at 
gjenbrukbare tabeller og menyendringer skal være tilgjengelige i andre regneark, 
arkiverer du regnarket som en mal i henhold til instruksjonene i «Arkivere en 
egendefinert mal» på side 257.

Kopiere tabeller fra ett iWork-program til et annet
Du kan kopiere en tabell fra ett iWork-program til et annet.

Tabellen beholder utseendet, data og andre egenskaper, men ikke alle Numbers-
funksjoner støttes av alle programmer:

Rader og kolonner som er skjult i Numbers, fjernes. Â

Kommentarer lagt til tabellceller i Numbers, kopieres ikke. Â

Slik kopierer du en tabell fra ett iWork-program til et annet:
 1 Marker tabellen du vil kopiere, som beskrevet i «Markere en tabell» på side 56 .

 2 Velg Rediger > Kopier.

 3 I det andre programmet klikker du der du vil sette inn den kopierte tabellen. Deretter 
velger du Rediger > Lim inn.



Markere tabeller og tabellkomponenter
Du markerer tabeller, rader, kolonner, tabellceller og tabelcellekantlinjer før du jobber 
med dem.

Hvis du vil Går du til

Markere tabeller «Markere en tabell» på side 56

Marker en tabellcelle. «Markere en tabellcelle» på side 56

Markere en gruppe med tabellceller «Markere flere tabellceller» på side 57

Markere en rad eller kolonne «Markere en rad eller kolonne i en tabell» på 
side 58

Markere cellekantlinjer «Markere tabellcellekantlinjer» på side 58

Markere en tabell
Når du markerer en tabell, vises markeringshåndtak på kanten av tabellen.

Slik markerer du en tabell:�
Klikk på tabellnavnet i Ark-panelet. m

Hvis tabellcellen ikke er markert, flytter du markøren til kanten av tabellen. Markøren  m

endres slik at den inkluderer et svart kors, og du kan klikke for å markere tabellen.

Hvis en tabellcelle eller et kantlinjesegment er markert, klikker du på tabellhåndtaket  m

øverst til venstre for å markere tabellen. Du kan også trykke Kommando-returtasten

Markere en tabellcelle
Når du markerer en celle, framheves kantlinjen til den markerte cellen.

Når du markerer en celle vises også referansefaner langs toppen og sidene av tabellen. 

Slik markerer du en tabellcelle:�
 1 Flytt markøren over cellen. Pekeren endres til et hvitt kors. 

 2 Klikk på cellen. 

Når en celle er markert, bruker du tabulator-, retur-, og piltastene for å flytte 
markeringen til en tilstøtende celle. Hvis du fjerner markeringen i avkrysningsruten 
for «Returtast flytter til neste celle» under Tabellvalg i tabellinspektøren, endres 
egenskapene til retur- og tabulatortasten. Fjern markeringen hvis du vil at returtasten 
skal fungere som en linjeskift i cellen, som er mest praktisk når du skriver tekstavsnitt i 
en celle.
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Slik markerer du Hvis «Returtast»-valget er 
markert

Hvis «Returtast»-valget ikke er 
markert

Neste celle til høyre Trykk på tabulatortasten.
Hvis du trykker på 
tabulatortasten når den siste 
cellen i en kolonne er markert, 
legges en ny kolonne til.
Hvis du legger til eller endrer 
data i den siste kolonnen, 
trykker du to ganger på 
tabulatortasten for å legge til en 
ny kolonne.

Trykk på tabulatortasten.
Hvis du i den siste kolonnen 
trykker på tabulatortasten, 
markeres den første cellen i den 
neste raden.
Hvis du trykker på 
tabulatortasten i den siste cellen 
i en tabell, legges det til en ny 
rad.

Forrige celle Trykk Skift-tabulatortasten. Trykk Skift-tabulatortasten.
Hvis du i den første cellen 
trykker på Skift-tabulatortasten, 
markeres den siste cellen.

Neste celle nedover Trykk på nedoverpilen eller 
returtasten.
Hvis du har brukt 
tabulatortasten til å navigere 
mellom celler og trykker på 
returtasten, markeres cellen 
under den cellen hvor du 
begynte å navigere med 
tabulatortasten.
Hvis du trykker på returtasten 
når den siste cellen på en rad er 
markert, legges en ny rad til.
Hvis du legger til eller endrer 
data i den siste cellen, trykker 
du to ganger på returtasten for 
å legge til en ny rad.

Trykk på nedoverpil.

Neste celle oppover Trykk på oppoverpilen eller 
Skift-returtasten.

Trykk på oppoverpilen eller 
Skift-returtasten.

Markere flere tabellceller
Du kan markere tilstøtende eller ikke-tilstøtende celler.

Slik markerer du flere celler:
Hvis du vil markere tilstøtende tabellceller, markerer du én celle og holder nede Skift- m

tasten mens du markerer tilstøtende celler.

Du kan også klikke på en celle, holde knappen nede og flytte markeringen til flere 
celler.

Hvis du vil markere ikke-tilstøtende celler, holder du nede Kommando-tasten mens du  m

markerer celler. Kommando-klikk hvis du vil fjerne markeringen til en celle.



Markere en rad eller kolonne i en tabell
Marker rader og kolonner ved hjelp av referansefanene. 

Slik markerer du en hel rad eller kolonne:�
 1 Marker en hvilken som helst tabellcelle slik at referansefanene vises.

 2 Gjør ett av følgende:

Marker en kolonne ved å klikke på kolonnens referansefane (over kolonnen). Â

Marker en rad ved å klikke på radens referansefane (til venstre for raden). Â

Markere tabellcellekantlinjer
Marker cellekantlinjesegmentene når du vil formatere dem, eller flytt dem for å endre 
størrelse på rader og kolonner. Et enkelt kantlinjesegment er én side av en celle. Et langt 
kantlinjesegment består av alle tilstøtende kantlinjesegmenter.

Ett (horisontalt) 
kantlinjesegment

Et langt (vertikalt) 
kantlinjesegment

Et langt (horisontalt) 
kantlinjesegment

Ett (vertikalt) 
kantlinjesegment

Etter at du har markert kantlinjesegmenter, kan du formatere fargen og streken, som 
beskrevet i «Formatere tabellcellekantlinjer» på side 90, eller flytte dem for å endre 
størrelse på rader og kolonner, som beskrevet i «Endre størrelse på tabellrader og 
-kolonner» på side 66. 

Slik markerer du kantlinjesegmenter:
Hvis du raskt vil markere kantlinjesegmenter til formatering, markerer du en tabell, rad,  m

kolonne eller celle.
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Klikk på Kantlinje-knappen i formatlinjen, og velg et alternativ fra lokalmenyen.

Kantlinjeknappen

Du kan også bruke Cellekantlinje-knappene i tabellinspektøren til å markere et 
kantlinjesegment.

Hvis du vil markere kantlinjesegmenter for enten formatering eller endring av størrelse  m

på rader og kolonner, bruker du kantlinjemarkeringsmodus. Velg Tillat markering av 
kantlinjer fra Kantlinje-lokalmenyen i formatlinjen, eller velg Tabell > Tillat markering 
av kantlinjer, og velg deretter tabellen du vil arbeide med.

Musepekeren endrer form når den er over et horisontalt eller vertikalt segment. 
Musepekeren ser ut som om den befinner seg på begge sider av segmentet.

Markøren ser slik ut når den 
flyttes over et vertikalt segment.

Markøren ser slik ut når den 
flyttes over et vertikalt segment.

Hvis du vil markere et langt segment, klikker du på den horisontale eller vertikale linjen 
til et segment. Hvis du vil endre markeringen til et enkeltsegment, klikker du på nytt.

Hvis du vil legge et enkelt segment eller langt segment til markeringen, holder du nede 
Skift- eller Kommando-tasten mens du klikker.

Hvis du vil fjerne markeringen for et markert enkeltsegment, klikker du det mens du 
holder Skift- eller Kommando-tasten nede.

Hvis du vil bytte fram og tilbake mellom markering av enkeltsegmenter og lange 
segmenter, klikker du på en ramme.

Hvis du vil avslutte kantlinjemarkeringsmodus, velger du Ikke tillat markering av 
kantlinjer fra Kantlinje-lokalmenyen i formatlinjen, eller velger Tabell > Ikke tillat 
markering av kantlinjer.



Arbeide med rader og kolonner i tabeller
Du kan raskt legge til eller fjerne rader og kolonner, lage tittelrader eller -kolonner eller 
bunnrader og mer. 

Når du setter inn, fjerner, endrer størrelse på, skjuler eller viser rader eller kolonner i 
en tabell, er det mulig at andre objekter på arket flyttes for å unngå overlapping eller 
for å opprettholde relative objektplasseringer. Hvis du vil forhindre automatisk flytting 
av objekter, velger du Numbers > Valg og fjerner markeringen for «Flytt objekter 
automatisk når tabellstørrelsen endres».

Hvis du vil Går du til

Sette inn nye rader i en tabell «Legg til rader i en tabell» på side 61

Sette inn nye kolonner i en tabell «Legg til kolonner i en tabell» på side 62

Flytte eller kopiere rader og kolonner til en annen 
plassering i samme eller en annen tabell

«Omorganisere rader og kolonner» på side 62

Slette rader og kolonner «Slette tabellrader og kolonner» på side 63

Bruke tittelrader og tittelkolonner «Legge til tittelrader eller tittelkolonner for 
tabeller» på side 63

Frys tittelrader og -kolonner slik at de forblir 
synlige når du blar gjennom radene og 
kolonnene i en tabell

«Fryse tittelrader eller tittelkolonner i tabeller» på 
side 65

Bruke bunntekstrader «Legge til bunnrader for tabeller» på side 65

Endre størrelse på rader og kolonner «Endre størrelse på tabellrader og -kolonner» på 
side 66

Tildele en annen bakgrunnsfarge til annenhver 
rad i en tabell

«Forskjellig farge i annenhver rad» på side 67

Skjule markerte rader og kolonner «Skjule tabellrader og -kolonner» på side 68

Sortere rader i stigende eller synkende rekkefølge 
basert på verdiene i cellene i en eller flere 
kolonner

«Sortere rader i en tabell» på side 69

Skjule rader som ikke inneholder bestemte 
verdier

«Filtrere rader i en tabell» på side 70

Ordne rader i kategorier og underkategorier for å 
framheve egenskaper de har felles

«Opprette tabellkategorier» på side 71
«Definere tabellradkategorier og 
-underkategorier» på side 72
«Fjerne tabellkategorier og -underkategorier» på 
side 76
«Håndtere tabellkategorier og 
-underkategorier» på side 77
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Legg til rader i en tabell
Du kan legge til rader inne i en tabell eller i utkanten av tabellen.

Hvis en tabell inneholder en bunnrad, legges rader som legges til nederst i tabellen, 
over bunnraden. Hvis tabellen har tilknyttede filtreringskriterier, kan du ikke legge 
til nye rader før du avslutter radfiltrering. Les«Filtrere rader i en tabell» på side 70 for 
instruksjoner. 

Hvis alle vanlige celler i en kolonne over den nye raden inneholder samme formel eller 
cellekontroll, gjentas formelen eller cellekontrollen i den nye raden. 

Slik legger du til rader:�
Hvis du vil legge til en rad over den markerte cellen, trykker du på Tilvalg-oppoverpil. m

Hvis du vil legge til en rad under den markerte cellen, trykker du på Tilvalg-nedoverpil.

Du kan legge til en enkeltrad over eller under en bestemt rad ved å holde markøren  m

over referansefanen for å vise menypilen, klikke på pilen og deretter velge Legg til rad 
over eller Legg til rad under fra lokalmenyen. 

Du kan også klikke i en rad og deretter velge Tabell > Legg til rad over eller Tabell > 
Legg til rad under.

Hvis du vil legge til flere rader, velger du antall rader du vil legge til (velg tre rader hvis  m

du vil legge til tre rader). Hvis du vil legge til rader etter en bestemt rad, forsikrer du 
deg om at den nederste raden som er markert er den du vil legge til de nye radene 
etter. Hvis du vil legge til rader før en bestemt rad, forsikrer du deg om at den øverste 
raden som er markert er den du vil legge til de nye radene før. Deretter velger du 
Tabell > Legg til rad over eller Tabell > Legg til rad under. 

Hvis du vil legge til en rad på slutten av tabellen, trykker du på returtasten når den  m

siste cellen er markert. Hvis du nettopp har lagt til eller endret en celleverdi og du 
fortsatt redigerer cellen, trykker du to ganger på returtasten.

Hvis «Returtast flytter til neste celle» under Tabellvalg i tabellinspektøren ikke er 
markert, trykker du på tabulatortasten fra den siste cellen på raden.

Hvis du vil legge til en eller flere rader ved slutten av tabellen, kan du bruke  m

radhåndtaket nederst til venstre, som er synlig når en celle er markert.

Hvis du vil legge til en rad på slutten av tabellen, klikker du én gang på radhåndtaket.

Hvis du vil legge til flere rader på slutten av en tabell, flytter du radhåndtaket eller 
kolonne- og radhåndtaket (nederst til høyre) nedover.

Hvis du vil legge til rader og kolonner samtidig, flytter du kolonne- og radhåndtaket 
diagonalt. 

Du kan dele celler i to like rader. « m Dele tabellceller» på side 89 beskriver hvordan.



Legg til kolonner i en tabell
Slik legger du til kolonner:�
Hvis du vil legge til en kolonne etter den markerte cellen, trykker du på Tilvalg- m

høyrepil.

Hvis du vil legge til en kolonne før den markerte cellen, trykker du på Tilvalg-venstrepil. 

Hvis du vil legge til en enkeltkolonne, holder du markøren over en kolonnes  m

referansefane for å vise menypilen. Klikk på pilen, og velg deretter Legg til kolonne før 
eller Legg til kolonne etter fra lokalmenyen. Du kan også markere en kolonne og velge 
disse kommandoene fra Tabell-menyen.

Hvis du vil legge til flere kolonner, velger du antallet kolonner du vil legge til (velg  m

tre kolonner hvis du vil legge til tre kolonner). Hvis du vil legge til kolonner etter 
en bestemt kolonne, forsikrer du deg om at den kolonnen lengst til høyre som er 
markert er den du vil legge til de nye kolonnene etter. Hvis du vil legge til kolonner 
før en bestemt kolonne, forsikrer du deg om at den kolonnen lengst til venstre 
som er markert er den du vil legge til de nye radene før. Deretter velger du en av 
kommandoene over.

Når «Returtast flytter til neste celle» under Tabellvalg i tabellinspektøren er markert,  m

kan du bruke tabulatortasten for å legge til en kolonne til høyre i tabellen.

Trykk på tabulatortasten når den siste cellen er markert. Hvis du nettopp har lagt 
til eller endret en celleverdi og du fortsatt redigerer cellen, trykker du to ganger på 
tabulatortasten.

Hvis du vil legge til en eller flere kolonner på høyre side i en tabell, kan du bruke  m

kolonnehåndtaket øverst til høyre, som er synlig når en celle er markert.

Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for tabellen, klikker du én gang på 
kolonnehåndtaket.

Hvis du vil legge til flere kolonner til høyre av en tabell, flytter du kolonnehåndtaket eller 
kolonne- og radhåndtaket (nederst til høyre) til høyre.

Hvis du vil legge til rader og kolonner samtidig, flytter du kolonne- og radhåndtaket 
diagonalt. 

Du kan dele celler i to like kolonner. « m Dele tabellceller» på side 89 forklarer hvordan.

Omorganisere rader og kolonner
Ved hjelp av en rad eller kolonnes referansefane kan du flytte eller kopiere raden eller 
kolonnen til en annen plassering i samme tabell eller til en annen tabell. 

Slik omorganiserer du rader og kolonner:�
Hvis du vil flytte en kolonne eller rad til en annen plassering i samme tabell eller til  m

en annen tabell, klikker du på referansefanen for kolonnen eller raden, holder nede 
knappen og flytter deretter referansefanen. Slipp fanen når den uthevede linjen 
markerer der du vil sette inn kolonnen eller raden.
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Hvis du vil sette inn en kopi av en rad eller en kolonne et annet sted i tabellen eller i  m

en annen tabell, klikker du på referansefanen, holder nede knappen og holder nede 
Tilvalg-tasten og referansefanen mens du flytter kolonnen eller raden til ønsket 
plassering.

Du kan også kopiere eller flytte en enkeltcelle eller en gruppe tilstøtende celler 
innenfor samme tabell eller mellom tabeller. Du finner instruksjoner i «Kopiere og 
flytte celler» på side 90.

Slette tabellrader og kolonner
Det er flere teknikker for å slette én eller flere rader eller kolonner i en tabell.

Slik sletter du rader og kolonner:�
Marker én eller flere rader eller kolonner eller en celle i en rad eller kolonne, og velg  m

Tabell > Slett rad eller Tabell > Slett kolonne.

Hvis du vil legge til en enkeltrad eller -kolonne, holder du markøren over  m

referansefanen for raden eller kolonnen for å vise menypilen, og velger deretter Slett 
rad eller Slett kolonne fra lokalmenyen.

Hvis du vil slette flere tilstøtende rader eller kolonner, markerer du radene eller  m

kolonnene, og velger Slett markerte rader eller Slett markerte kolonner fra 
lokalmenyen til den markerte radens eller kolonnens referansefane.

Flytt radhåndtaket nederst til venstre eller kolonnehåndtaket nederst til høyre oppover  m

for å slette tomme rader.

Hvis du vil fjerne rader med innhold, holder du nede Tilvalg-tasten mens du flytter.

Hvis du vil slette tomme kolonner, flytter du kolonnehåndtaket øverst til høyre innover. m

Hvis du vil fjerne kolonner med innhold, holder du nede Tilvalg-tasten mens du flytter.

Legge til tittelrader eller tittelkolonner for tabeller
Du bruker tittelrader og -kolonner når du vil merke dataene i rader og kolonner. 
Tittelrader og -kolonner formateres slik at de skiller seg ut fra andre rader og kolonner. 
Tittelrad er alltid rett over den øverste vanlige raden. Tittelkolonner er alltid rett til 
venstre for den vanlige kolonnen lengst til venstre. 

Du kan bruke så mange som fem tittelrader og fem tittelkolonner. Flere titler er 
nyttig når du vil tildele navn til to eller flere tittelkolonner eller tittelrader. Hvis du 
vil formatere en tittel slik at den strekker seg over flere rader eller kolonner, slår du 
sammen tittelcellene som beskrevet i «Slå sammen ruter i en tabell» på side 88. 



Hvis en tabell inneholder både tittelrader og tittelkolonner, betraktes cellen(e) øverst 
til venstre som en del av tittelraden. Tittelkolonner vises under eventuelle tittelrader.

Tittelrader og tittelkolonner kan stilles inn slik at de vises ved begynnelsen av tabellen 
og på hver side hvis tabellen strekker seg over flere enn én side. I utskriftsvisning 
klikker du på den tilsvarende tittelknappen i formatlinjen, og velger «Gjenta tittelrader 
på hver side». Hvis en tabell går over flere sider og du redigerer teksten eller endrer 
utseendet til tittelraden eller -kolonnen ett sted, endres dette konsekvent i hele 
tabellen. 

Hvis du vil vite mer utskriftsvisning, kan du lese « Â Dele et ark inn i sider» på side 43.

Hvis du vil vite mer om å vise titler når du ikke arbeider i utskriftsvisning, kan du lese  Â
«Fryse tittelrader eller tittelkolonner i tabeller» på side 65.

Slik legger du til eller sletter tittelrader og -kolonner:�
Hvis en tabell ikke har tittelrader eller -kolonner, markerer du tabellen og klikker på en  m

Tittel-knapp i formatlinjen for å legge til en.

Klikk på den igjen for å fjerne tittelen. 

Klikk på trekanten ved siden av en Tittel-knapp i verktøylinjen, og velg deretter hvor  m

mange tittelrader og -kolonner du vil legge til fra lokalmenyen. Velg 0 hvis du vil fjerne 
alle tittelrader eller tittelkolonner.

Legg til tittelkolonne.

Legg til tittelrader.

Hvis du vil slette en tittelrad eller tittelkolonne, holder du markøren over  m

referansefanen til en tittelrad eller tittelkolonne for å se menypilen. Klikk på pilen, og 
velg deretter Slett rad eller Slett kolonne fra lokalmenyen.

Marker en tabell eller et element i tabellen. Klikk på Inspektør i verktøylinje, klikk på  m

tabellinspektørknappen, og klikk deretter på en av Tittel og bunn-knappene. Velg 
antallet tittelrader eller tittelkolonner fra lokalmenyen.
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Marker en tabell eller et element i den, og velg deretter Tabell > Tittelrader, eller   m

Tabell > Tittelkolonner. Velg deretter antallet tittelrader eller tittelkolonner fra 
undermenyen.

Konverter den øverste vanlige raden eller den vanlige raden lengst til venstre, til en  m

tittelrad eller tittelkolonne. Hold markøren over referansefanen til en vanlig rad eller 
kolonne for å se menypilen. Klikk på pilen, og velg deretter Konverter til tittelrad eller 
Konverter til tittelkolonne fra lokalmenyen. Disse kommandoene er kun tilgjengelige 
når det er fire eller færre eksisterende tittelrader og tittelkolonner.

Tittelceller spiller en viktig rolle når du skal gjøre formler i tabellceller enklere å lese og 
opprette. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Referere til celler i formler» på side 129.

Fryse tittelrader eller tittelkolonner i tabeller
Når du ikke er i utskriftsvisning (som viser tittelrader og -kolonner på hver side), kan 
du sikre at tittelcellene er synlige når du navigerer gjennom dokumentet, ved å bruke 
frysefunksjonen.

Slik kan du fryse og oppheve frysing av tittelrader og -kolonner for en tabell:� 
Marker tabellen eller et element i den, klikk på radtittel- eller kolonnetittel-knappen  m

i formatlinjen, og marker eller opphev markeringen av Frys tittelkolonner eller Frys 
tittelrader i lokalmenyen. 

Du får også tilgang til disse kommandoene fra tittelknappene i tabellinspektøren.

Marker tabellen eller et element i den, og velg Tabell > Tittelkolonner, eller Tabell >  m

Tittelrader. Deretter kan du markere eller oppheve markeringen av Frys tittelkolonner 
eller Frys tittelrader.

Legge til bunnrader for tabeller
Bruk bunnrader når du vil framheve de nederste radene i en tabell. Bunnrader 
formateres slik at de skiller seg ut fra andre (vanlige) rader. En bunnrad består av den 
nederste cellen i hver kolonne.

Du kan bruke opptil fem bunnrader. Hvis du vil formatere en bunnrad slik at den 
strekker seg over flere kolonner, slår du sammen bunncellene som beskrevet i «Slå 
sammen ruter i en tabell» på side 88. 



Slik legger du til eller sletter bunnrader:�
Hvis en tabell ikke har bunnrader, markerer du tabellen og klikker på en Bunn-knapp i  m

formatlinjen for å legge til en.

Klikk på den igjen for å fjerne bunnraden. 

Klikk på trekanten ved siden av en bunnknappen i verktøylinjen, og velg deretter hvor  m

mange bunnrader du vil legge til fra lokalmenyen. Velg 0 for å fjerne alle bunnradene.

Legg til bunnrader.

Hvis du vil slette en bunnrad, holder du markøren over referansefanen for bunnraden  m

for å vise menypilen, og klikker deretter på Slett rad fra lokalmenyen. 

Marker en tabell eller et element i tabellen. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på  m

tabellinspektørknappen og klikk deretter på bunnknappen. Velg antall bunnrader fra 
lokalmenyen.

Marker en tabell eller et element i den, og velg deretter Tabell > Bunnrader. Deretter  m

velger du antallet bunnrader fra undermenyen.

Endre størrelse på tabellrader og -kolonner
Endre størrelse på alle rader og kolonner slik at de er like store, eller endre størrelse 
kun på enkelte rader og kolonner i en tabell.

Slik endrer du størrelse på rader og kolonner:�
Hvis du vil at alle radene skal være like store, markerer du tabellen eller en eller flere  m

kolonner og velger deretter Tabell > Fordel rader likt.
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Hvis du vil at alle kolonnene skal være like store, markerer du tabellen eller en eller  m

flere rader og velger deretter Tabell > Fordel kolonner likt. 

Hvis du vil endre størrelsen på en enkeltlinje, flytter du den nederste kantlinjen til  m

radens referansefane opp eller ned.

Du kan også markere raden og bruke Radhøyde-feltet i tabellinspektøren.

Hvis du vil endre størrelsen på en enkeltkolonne, flytter du den høyre kantlinjen til  m

kolonnens referansefane til høyre eller venstre.

Du kan også markere en celle og bruke Kolonnebredde-feltet i tabellinspektøren.

Hvis du vil at flere rader skal være like store, markerer du én eller flere celler i raden og  m

velger Tabell > Fordel rader likt. Radene trenger ikke å være tilstøtende.

Du kan også flytte den nederste kantlinjen til referansefanen til en av radene opp eller 
ned eller bruke Radhøyde-feltet i tabellinspektøren.

Hvis du vil at flere kolonner skal være like store, markerer du én eller flere celler i  m

kolonnen og velger Tabell > Fordel kolonner likt. Kolonnene trenger ikke å være 
tilstøtende.

Du kan også flytte den høyre kantlinjen til referansefanen til en av kolonnene til 
venstre eller høyre eller bruke Kolonnebredde-feltet i tabellinspektøren.

Hvis du vil redusere størrelsen på en rad eller kolonne for å fjerne ubrukt plass når  m

celleverdier ikke fyller cellene sine, markerer du en celle og klikker en av Tilpass-
knappene i tabellinspektøren. Du kan også dobbeltklikke på referansefaneseparatoren 
til en kolonne eller rad.

Hvis innholdet i cellen trunkeres når du endrer størrelsen, kan du lese «Vise innhold 
som er for stor for tabellcellen» på side 84.

Hvis du vil endre størrelse på kolonnene og radene ved å flytte kantlinjesegmenter,  m

velger du Tillat markering av kantlinjer fra Kantlinje-lokalmenyen i formatlinjen, eller 
Tabell > Tillat markering av kantlinjer og velger deretter tabellen du vil arbeide med.

Marker tabellen, og flytt deretter en horisontal eller vertikal kantlinje.

Forskjellig farge i annenhver rad
Hvis du bruker fargebakgrunner i annenhver rad, får tabellen et stripete utseende.

Slik får du farge i annenhver rad:�
 1 Marker tabellen eller et element i den.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen.

 3 Marker Farge i annenhver rad.

 4 Klikk på det tilstøtende fargefeltet for å åpne Farger-vinduet. Deretter velger du fargen 
som skal vises i annenhver rad. Du finner instruksjoner i «Farger-vinduet» på side 25.

 5 Hvis du vil endre fyllegenskapene for de andre radene, bruker du Cellebakgrunn-
kontrollene i tabellinspektøren. Du finner instruksjoner i «Fylle objekter med farge eller 
bilder» på side 233.



Skjule tabellrader og -kolonner
Du kan skjule bestemte rader eller kolonner når du vil unngå å vise eller bruke 
dem, men heller ikke vil slette dem. Når en rad eller kolonne er skjult, kan den ikke 
reformateres, slås sammen, deles eller manipuleres på annen måte. Imidlertid påvirkes 
ikke formler som bruker en skjult celle, og sortering tar hensyn til skjulte verdier. 

Når en rad eller kolonne er skjult, ser du et mellomrom i radnumrene eller 
kolonnebokstavene i referansefanene.

Slik kan du skjule og oppheve skjuling av rader og kolonner:
Hvis du vil skjule en enkeltrad eller -kolonne, velger du Skjul rad eller Skjul kolonne fra  m

lokalmenyen på referansefanen for raden eller kolonnen.

Hvis du vil skjule flere rader eller kolonner, markerer du radene eller en celle i hver av 
dem og velger Skjul markerte rader eller Skjul markerte kolonner fra lokalmenyen på 
en referansefane. 

Hvis du vil vise alle skjulte rader og kolonner i en tabell, markerer du tabell eller et  m

element i den, og velger deretter Tabell > Vis alle skjulte rader eller Tabell > Vis alle 
skjulte kolonner.

Du kan også velge disse kommandoene fra lokalmenyen på en hvilken som helst 
referansefane.
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Hvis du vil vise skjulte rader rett over en rad eller skjulte kolonner rett til venstre for  m

en kolonne, klikker du på referansefanen for raden eller kolonnen, og velger deretter 
«Vis de skjulte radene radnumre» eller «Vis de skjulte kolonnene kolonnebokstaver» fra 
lokalmenyen. 

Hvis du vil vise rader eller kolonner skjult i et markert område med rader eller  m

kolonner, markerer du området og velger deretter Vis skjulte rader fra lokalmenyen for 
en hvilken som helst markert rad eller kolonne.

Rader eller kolonner som er skjult i Numbers-tabeller fjernes når tabellene kopieres til 
andre iWork-programmer.

Rader og kolonner som inneholder sammenslåtte celler, kan ikke skjules.

Sortere rader i en tabell
Du kan organisere verdier i noen celler eller alle cellene i en kolonne. De kan 
organiseres i stigende eller synkende rekkefølge. Rader som inneholder sorterte celler, 
får ny rekkefølge. Tittelceller sorteres ikke. 

Sortering tar hensyn til verdier i skjulte rader og kolonner.

Slik kan du sortere:�
Hvis du vil sortere en hel tabell ved å endre plassering på cellene i en kolonne,  m

velger du Sortering i stigende rekkefølge eller Sortering i synkende rekkefølge fra 
lokalmenyen på kolonnens referansefane.

Du kan også klikke i en tabell og deretter klikke på Omorganiser i verktøylinjen, eller 
velge Vis flere valg fra lokalmenyen i en referansefane for å åpne Omorganiser-vinduet. 
Klikk på Sorter-trekanten for å vise sorteringskontrollene. Velg «Sorter hele tabellen» 
fra lokalmenyen, og velg deretter en kolonne og sorteringsrekkefølge fra de andre 
lokalmenyene.



Hvis du kun vil sortere en del av en tabell, markerer du radene du vil sortere, åpner  m

Omorganiser-vinduet og velger «Sorter markerte rader» fra lokalmenyen. Deretter 
velger du kolonnen du skal sortere etter og sorteringsrekkefølge fra de andre 
lokalmenyene. 

Hvis du vil sortere verdier på nytt etter at du har endret dem, åpner du Omorganiser- m

vinduet og klikker på Sorter nå.

Hvis du vil sortere tabellen etter en kolonne og deretter etter en annen kolonne, åpner  m

du Omorganiser-vinduet og velger et alternativ fra de tre lokalmenyene. Deretter 
klikker du på Legg til-knappen (+) og angir valg for den andre sorteringen.

Hvis du vil bruke flere sorteringskriterier, klikker du på Legg til-knappen (+) igjen.

Følgende tabell beskriver hvordan forskjellige datatyper sorteres i stigende eller 
synkende rekkefølge.

Datatype Stigende rekkefølge Synkende rekkefølge

Tekst aA–åÅ Åå–Aa

Datoer År (tidligste først), deretter 
måned (januar først) og dag 
(1–31)

År (nyeste først), deretter måned 
(desember først) og dag (31–1)

Numbers –2, –1, 0, 1 og så videre 1, 0, –1, –2 og så videre

Celler med kun tekst, blandet 
med celler med kun tall

–2, –1, 0, 1 og så videre, deretter 
aA–åÅ

Åå–Aa, deretter 1, 0, –1, –2 og 
så videre

Celler som inneholder en 
blanding av tekst og tall

Verdier som begynner med tall 
først (1å, 1Å, a1, A1)

Verdier som begynner med 
tekst først (A1, a1, 1A, 1å)

Tomme celler Nederst Nederst

Boolske verdier (TRUE, FALSE) Under tekst, men over tomme 
celler

Over tekst

Filtrere rader i en tabell
Du kan skjule rader i en tabell som ikke inneholder verdiene du angir. 

Når du sorterer tabellceller, tas det hensyn til skjulte rader.

Slik angir du kriterier for rader du vil vise:�
 1 Klikk i tabellen.

 2 Klikk på Omorganiser i verktøylinjen eller velg Vis flere alternativer fra lokalmenyen på 
en referansefane for å åpne Omorganiser-vinduet.

 3 Klikk på Filter-trekanten for å vise filterkontrollene.
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 4 Velg kolonnen med verdiene du vil bruke til å opprette filterkriterier.

 5 Bruk de gjenstående kontrollene til å definere kolonneverdien for rader du vil vise.

 6 Hvis du vil bruke ytterligere filterkriterier, klikker du på Legg til-knappen (+) for å 
definere de du vil legge til.

Hvis du velger «er i de øverste n verdier» eller «er i de nederste n verdier», vil alle 
verdiene som er blant de høyeste eller laveste n vises, noe som kan være mer enn n.

Merk:  Du kan ikke legge til nye rader i tabellen før du avslutter filtrering. Hvis du 
vil avslutte filtrering av rader i tabellen, fjerner du markeringen for «Vis rader som 
oppfyller følgende» i Omorganiser-vinduet.

Opprette tabellkategorier
Du kan organisere en tabell i kategorier. Du kan opprette kategorier ved å markere 
bestemte rader for en kategori, eller du kan la Numbers opprette kategorier og 
underkategorier automatisk ved hjelp av verdiene i en eller flere kolonner i tabellen 
(kategoriverdikolonner). Når du bruker kategoriverdikolonner, er det mulig at rader 
flyttes til andre kategorier hvis verdiene i kategorikolonnene endres. 

Hver kategori eller underkategori vises med en kategorirad over den. Du klikker på 
trekanten i nærheten av den venstre kanten av kategoriraden for å vise eller skjule 
kategorien.

Kategorirad for kontormøbler

Kategorirad for utemøbler

Kategorirad for biblioteksmøbler

Kategorirader har spesielle egenskaper som hjelper deg med å håndtere kategoriene. 
Du kan legge til nye kategorier, fjerne kategorier og utføre andre handlinger ved  Â
hjelp av cellereferanse-lokalmenyen for en kategorirad. Hvis du velger Utvid alle eller 
Slå sammen alle, blir alle kategorier utvidet eller slått sammen ved nivået for raden 
du valgte kommandoen fra.

Lokalmeny for 
cellereferanse for 

denne kategoriraden



Du kan vise automatisk beregnede verdier (for eksempel delsummer og radantall) i  Â
kategoriradceller. 

Beregnet radantall

Hvis du vil Går du til

Opprette kategorier og underkategorier «Definere tabellradkategorier og 
-underkategorier» på side 72

Fjerne kategorier «Fjerne tabellkategorier og -underkategorier» på 
side 76

Legge til eller fjerne rader fra kategorier, vise 
automatisk beregnede verdier i celler i en 
kategorirad, flytte en kategori, endre nivået for en 
kategori, utvide eller slå sammen kategorirader 
og utføre andre kategorihåndteringsoppgaver 

«Håndtere tabellkategorier og 
-underkategorier» på side 77

Definere tabellradkategorier og -underkategorier
Du kan også få Numbers til å opprette kategorier eller underkategorier basert på 
verdier i en eller flere kolonner i tabellen. Eller du kan sette sammen rader i kategorier 
manuelt ved å sette inn kategorirader mellom tabellrader. Du kan opprette kategorier 
basert på sammenhengende eller usammenhengende tabellrader du har markert.

Opprette tabellkategorier manuelt
Når du oppretter kategorier manuelt ved å sette inn en kategorirad, legges en ny 
kolonne (kategoriverdikolonnen) til i tabellen for å vise unike plassholderverdier for 
hver kategori. Plassholderverdien brukes i kategoriraden for å identifisere kategorien.

Kategoriverdikolonne
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Det er mulig at du vil skjule kolonnen (klikk på lokalmenyen i referansefanen, og velg 
Skjul kolonne). Hvis du vil endre plassholdernavnet i en kategorirad til et mer forståelig 
navn, redigerer du navnet akkurat som vanlig tekst i en celle.

Når du oppretter kategorier, bruker du verdier i en kolonne
Når du kategoriserer en tabell ved å bruke verdiene i en kolonne, oppretter Numbers 
en egen kategori for hver unike verdi i kolonnen. Kolonnen med verdiene du bruker til 
å opprette kategorier, er kategoriverdikolonnen. Alle radene med den samme verdien i 
kategoriverdikolonnen plasseres sammen i en kategori. Den delte verdien brukes som 
kategorinavnet i kategoriraden.

Kategorirad

Kategoriverdikolonne

Hvis du endrer en verdig i kategoriverdikolonnen, flyttes raden til en annen kategori 
hvis verdien eksisterer andre steder i kategoriverdikolonnen. Hvis ikke, opprettes en ny 
kategori for den nye verdien.

Du kan også velge å skjule en kategoriverdikolonne, men det kan være lurt å la 
kolonnen være synlig i tilfelle du må endre verdier i den. Det er også mulig at du ikke 
vil endre navnet i kategoriraden. Når du endrer navnet på kategoriraden, erstattes alle 
verdiene i kategoriverdikolonnen for kategorien med det nye navnet, og overskriver 
andre verdier i cellene.

Slik kan du opprette kategorier og underkategorier:�
Hvis du vil dele en tabells rader på et bestemt sted, velger du Sett inn kategori fra  m

lokalmenyen på referansefanen for den nederste raden i kategorien du vil opprette. 
Hvis du for eksempel vil dele en tabell med 9 rader i to kategorier med de fem første 
radene i den første kategorien, velger du Sett inn kategori fra lokalmenyen for rad 5.



Hvis du vil plassere et område med sammenhengende eller usammenhengende rader  m

i en kategori, markerer du radene og velger «Opprett kategori fra markerte rader» fra 
lokalmenyen i referansefanen for en av de markerte radene.

Hvis du vil kategorisere rader med samme verdi i en bestemt kolonne, velger du  m

«Kategoriser etter denne kolonnen» fra lokalmenyen i referansefanen for kolonnen. 
Når en verdi i kolonnen endres, plasseres raden i en annen kategori basert på den nye 
celleverdien. 

Du kan også bruke Omorganiser-vinduet. Klikk i tabellen og deretter på Omorganiser 
i verktøylinjen, eller velg Vis flere valg fra lokalmenyen i en referansefane 
for å åpne Omorganiser-vinduet. Klikk på Kategorier-trekanten for å vise 
kategoriseringkontrollene. Fra den første lokalmenyen velger du navnet på kolonnen 
du vil bruke som kategoriverdikolonne. 

Velg navnet på kolonnen du vil 
bruke som kategoriverdikolonne.

Tabellkategorier opprettes basert på unike verdier i den valgte kolonnen.

Kategorirad

Kategoriverdikolonne
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Hvis kategoriverdikolonnen inneholder datoer, kan du velge en datoenhet fra den 
andre lokalmenyen.

Kategorikolonne som 
inneholder datoer

Velg en datoenhet.

Datoenheten du velger styrer hvordan radene kategoriseres og hvordan kategorien 
identifiseres i kategoriraden. 

Kategorirader viser år 
fordi «år» er markert i 
Omorganiser-vinduet.

Hvis du vil opprette en underkategori, åpner du Omorganiser-vinduet og klikker på  m

Legg til-knappen (+) ved siden av kategorien eller underkategorien du vil legge til den 
nye underkategorien under. Deretter velger du kolonnen med verdiene du vil bruke 
for underkategorien.

Klikk for å legge til underkategori.



Hver underkategori har sin egen kategorirad i tabellen.

Underkategorirad

Hvis du vil legge til en kategori eller underkategorier over eller under en eksisterende  m

kategori eller underkategori, velger du Legg til kategori over eller Legg til kategori 
under i cellereferanselokalmenyen for kategorien eller underkategorien. 

Hvis du sletter en verdi fra en kategoriverdikolonne, plasseres den tilhørende raden i 
en kategori med tomme verdier i kolonnen.

Hvis du sletter alle rader fra en kategori, fjernes kategorien fra tabellen.

Fjerne tabellkategorier og -underkategorier
Du kan midlertidig fjerne kategorier og underkategorier, eller du kan slutte å bruke 
dem helt. 
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Slik fjerner du kategorisering for rader:
Hvis du midlertidig vil fjerne kategorisering for alle radene i en tabell, klikker du i  m

tabellen og klikker deretter Omorganiser i verktøylinjen eller velger Vis flere valg fra 
lokalmenyen på en referansefane for å åpne Omorganiser-vinduet. Fjern markeringen 
for «Sett inn kategorier fra følgende». Hvis du vil gjenopprette kategorisering, markerer 
du «Sett inn kategorier fra følgende».

Du kan også velge Tabell > Deaktiver alle kategorier. Hvis du vil gjenopprette 
kategoriene, velger du Tabell > Aktiver alle kategorier.

Hvis du vil avslutte kategorisering i en tabell, klikker du på Slett-knappen (–) ved siden  m

av hver kategori og underkategori i Omorganiser-vinduet.

Du kan også klikke på lokalmenyen for cellereferanse for en kategorirad på øverste 
nivå, og deretter velge Slett kategorier.

Hvis du vil slutte å bruke en bestemt kolonne som en kategoriverdikolonne, klikker du  m

på Slett-knappen (–) ved siden kolonnen i Omorganiser-vinduet.

Du kan også velge Slett kategorier for denne kolonnen fra lokalmenyen i kolonnens 
referansefane.

Håndtere tabellkategorier og -underkategorier
Du kan bruke følgende teknikker til å håndtere kategorier:�
Hvis du vil flytte en rad fra en kategori til en annen, markerer du raden og flytter den  m

til den nye kategorien.

Hvis du vil flytte en kategori innenfor en tabell, klikker du på referansefanen for 
kategoriraden og flytter kategorien til den nye plasseringen.

Hvis du vil flytte en kategori opp eller ned et nivå, klikker du på Omorganiser i  m

verktøylinjen eller velger Vis flere valg fra lokalmenyen i en referansefane for å åpne 
Omorganiser-vinduet. Klikk på Flytt opp- eller Flytt ned-knappen ved siden av en 
kolonne.

Du kan også klikke på referansefanelokalmenyen for en kategorirad og deretter velge 
Oppgrader (for å flytte en kategori til et høyere nivå) eller Degrader (for å flytte den til 
et lavere nivå).

Hvis du vil formatere en kategorirad, markerer du én eller flere celler og bruker  m

deretter formatlinjen eller grafikkinspektøren til å endre bakgrunnsfyll og tekststil. 
Endringene tas i bruk på alle celler i den gjeldende kategoriraden og i alle andre 
kategorirader på samme nivå.



Hvis du vil vise verdier som beregnes automatisk ved hjelp av celleverdier i kolonnen  m

til en kategori eller underkategori, klikker du på en kategoriradcelle og deretter på 
trekanten. 

Klikk på en trekant for å 
velge en beregningstype.

Velg en numerisk beregningstype (Delsum, Gjennomsnitt og så videre) for å vise 
resultatene til operasjoner på tallverdier (bortsett fra verdier for dato, tid og varighet). 
Velg Antall for å vise antallet celler med innhold. 

Antall celler som ikke er tomme

Hvis du vil vise beregningstypen som vises, velger du Vis funksjonsnavn fra 
lokalmenyen etter at du velger beregningstype.

Funksjonsnavn vises

Hvis du vil fjerne innholdet i en celle i en kategorirad, velger du Tom fra cellens  m

lokalmeny.

Hvis du vil vise kategoriens navn i cellen, velger du Kategorinavn i stedet. 

Hvis du vil legge til en ny rad i en kategori eller underkategori, velger du Legg til  m

rad over eller Legg til rad under fra en rads cellereferanselokalmeny. Når den nye 
raden er lagt til, tildeles cellene i kategoriverdikolonnene verdier for kategorien eller 
underkategorien der raden ble satt inn.
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Hvis du vil skjule rader, markerer du dem og velger Skjul markerte rader fra  m

lokalmenyen på referansefanen for en rad.

Vanlige rader i det markerte området skjules, men kategorirader forblir synlige.

Hvis du vil utvide eller slå sammen alle kategorier eller underkategorier på samme  m

nivå, velger du Utvid alle eller Slå sammen alle fra cellereferanselokalmenyen for en 
hvilken som helst rad på nivået du vil utvide eller slå sammen.

Hvis du vil utvide eller slå sammen alle kategorier og underkategorier for alle nivåer,  m

holder du nede Tilvalg-tasten mens du klikker på trekanten ved venstre kant av en 
hvilken som helst kategorirad.

Hvis en eller flere kategorier på samme nivå er slått sammen, utvides alle kategorier hvis 
du Tilvalg-klikker.

Hvis en eller flere kategorier på samme nivå er utvidet, slås alle kategorier sammen hvis 
du Tilvalg-klikker.
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Dette kapitlet forklarer hvordan du arbeider med tabellceller 
og innholdet i tabellceller.

Legge til innhold i tabellceller
Du kan bruke en rekke teknikker for å legge til innhold i tabellceller.

Hvis du vil Går du til

Legge til, erstatte, kopiere, lime inn og flytte 
tabellcelleverdier

«Legge til og redigere tabellcelleverdier» på 
side 80

Formatere og justere tekst i tabellceller og bruke 
funksjoner for søk/erstatt og stavekontroll

«Arbeide med tekst i tabellceller» på side 81

Arbeide med tallverdier i tabellceller «Arbeide med tall i tabellceller» på side 82

Bruke autofylling for å automatisk duplisere en 
celleverdi i tilstøtende celler

«Autoutfylle tabellceller» på side 83

Legge til og redigere tabellcelleverdier
Du kan legge til, endre og slette innholdet i celler.

Slik legger du til og redigerer verdier:�
Hvis cellen er tom, markerer du den og skriver inn en verdi. « m Markere en tabellcelle» på 
side 56 beskriver hvordan du markerer celler.

Hvis du vil erstatte bestemt innhold som allerede er i en celle, markerer du cellen.  m

Deretter dobbeltklikker du for å markere innholdet du vil erstatte. Hvis du vil erstatte 
mer innhold, holder du nede Skift-tasten og markerer mer innhold. Skriv inn tekst som 
erstatter det markerte innholdet.

Hvis du vil erstatte alt innholdet i cellen, markerer du cellen og skriver inn ny tekst. m

Hvis «Returtast flytter til neste celle» ikke er markert i Tabellinspektør, markerer du 
cellen og trykker på retur- eller Enter-tasten. Nå markeres alt i cellen, og du kan skrive 
inn ny tekst.
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Hvis du vil skrive inn innhold i celler som allerede har innhold, markerer du cellen.  m

Deretter klikker du der du vil sette innsettingspunktet, og begynner å skrive.

Hvis du vil angre endringer som har blitt gjort siden cellen ble markert, trykker du på  m

Esc.

Hvis du vil slette innholdet i tabellceller, rader eller kolonner, markerer du cellene,  m

radene eller kolonnene. Deretter trykker du på slettetasten eller velger Rediger > Slett.

Hvis du vil slette innhold, bakgrunnsfyll og eventuelle stilinnstillinger, velger du 
Rediger > Fjern alt. Standardstilen brukes på markeringen.

Hvis du vil kopiere, lime inn og flytte celleverdier, leser du instruksjoner i « m Kopiere og 
flytte celler» på side 90

Hvis du vil legge til formler og funksjoner til celler, leser du instruksjoner i « m Lage egne 
formler» på side 124.

Arbeide med tekst i tabellceller
Du kan justere formatet og justeringen av tekst i tabellceller, og du kan bruke 
funksjoner for søk/erstatt og stavekontroll.

Når du skriver tekst i en celle, viser Numbers tekst som kan brukes til å fullføre 
celleinnholdet basert på lignende tekst andre steder i tabellen. Du kan bruke den 
foreslåtte teksten hvis den passer, eller du kan fortsette å skrive for å overstyre 
forslag. Hvis du vil deaktivere automatiske forslag, fjerner du markeringen for «Vis 
autofullføringsliste i tabellkolonner» i Generelt-panelet i Numbers-valg. 

Her er teknikker for å jobbe med tekst i tabellceller:
Hvis du vil sette inn et linjeskift, trykker du på Tilvalg-returtasten. m

Hvis du vil sette inn et avsnittsskift når «Returtast flytter til neste celle» under  m

Tabellvalg i tabellinspektøren ikke er markert, trykker du på returtasten. Hvis den er 
markert, trykker du på Tilvalg-returtasten.

Du kan også klikke på formellinjen og klikke på linjeskiftknappen i formatlinjen.

Hvis du vil sette inn en tabulator i tabellen, trykker du på Tilvalg-tabulatortasten. m

Du kan også klikke på formellinjen og klikke på tabulatorknappen i formatlinjen.

Hvis du vil justere tekstjustering, bruker du justeringsknappene i formatlinjen. m

Juster tekst til venstre eller høyre, sentrer tekst, bruk 
rette marger eller juster tekst til venstre og tall til høyre.

Juster teksten øverst, i midten 
eller nederst i cellene.

Tekstinspektøren inneholder ytterligere tekstformateringsalternativer (klikk på 
Inspektør i verktøylinjen, og klikk på tekstinspektørknappen). 



Hvis du vil vite mer, leser du «Stille inn tekstjustering, avstand og farge» på side 178. 

Hvis du vil styre fontattributter, bruker du tekstformateringsknappene i formatlinjen. m

Velg en font.

Velg en skrifttype.

Velg fontstørrelse.

Velg tekstfarge.

Du kan også bruke Fonter-vinduet (klikk på Fonter i verktøylinjen). 

Hvis du vil vite mer, leser du «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 172.

Hvis du vil utføre stavekontroll, følger du instruksjonene i « m Søke etter feilstavede 
ord» på side 197.

Hvis du vil søke etter og ha valget om å endre tekst i celler, følger du instruksjonene i  m

«Søke etter og erstatte tekst» på side 199.

Hvis du vil unngå at Numbers tolker det du skriver som et tall, bruker du tekstformatet.  m

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Bruke tekstformatet i tabellceller» på side 101.

Merk:  Tekststrenger ignoreres i funksjoner som bruker verdier til å utføre beregninger.

Arbeide med tall i tabellceller
Enkelte tabelloperatorer, for eksempel formler og funksjoner som utfører matematiske 
beregninger, er avhengig av celler som inneholder tallverdier.

Her er teknikker for å jobbe med tall i tabellceller:
I en tallcelle bruker du kun tall (0 til 9) og ett av følgende tegn: plusstegn (+),  m

minustegn (–), venstre eller høyre parentes ( ), skråstrek (/), valutasymbol (for eksempel 
$), prosenttegn (%), punktum (.), stor E eller liten e.

Du kan skrive enkelte tegn (for eksempel %) i en celle, eller du kan bruke et  m

celleformat. Dette beskrives i «Formatere tabellcelleverdier for visning» på side 92.

Hvis du vil angi et negativt nummer, skriver du et minustegn (-) foran. m

Når du skriver inn et tall som er for stort til å vises i cellen, konverterer Numbers tallet:
Når et desimaltall ikke passer inn i en celle, rundes tallet av.  Â
1,77777777777777777777 blir for eksempel til 1,77777777777778.

Når et heltal ikke passer inn i en celle, vises tallet med vitenskapelig notasjon.  Â
77777777777777777777 blir for eksempel til 7.777778E+19.

Vitenskapelig notasjon viser tall ved å bruke en eksponent opphøyd i 10. 
Eksponenten vises etter E.

Hvis det fremdeles ikke er plass til det konverterte nummeret, forkortes det. Les «Vise 
innhold som er for stor for tabellcellen» på side 84 for forslag.

Du finner instruksjoner for å bruke formler og funksjoner i tabellceller i «Lage egne 
formler» på side 124.
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Autoutfylle tabellceller
Med autoutfylling kan du angi at innholdet som er i én eller flere celler, automatisk skal 
legge til verdier i tilstøtende celler. 

Slik autoutfyller du tabellceller:�
Hvis du vil lime inn innholdet og fyllet fra én celle til tilstøtende celler, markerer du  m

cellen og drar fyllhåndtaket (en liten sirkel nederst til høyre i cellen) over cellene hvor 
du vil lime inn innholdet.

Alle data, celleformater, formler eller fyll tilknyttet den markerte cellen limes inn, men 
kommentarer limes ikke inn. Hvis målcellen inneholder data, overskrives dette med 
dataene i cellen du limer inn.

Hvis du vil lime inn innholdet og fyllet fra en celle til én eller flere celler i samme rad  m

eller kolonne, markerer du én eller flere tilstøtende celler og velger ett av følgende: 

Sett inn > Fyll > Fyll mot høyre:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
markerte cellen lengst mot venstre.

Sett inn > Fyll > Fyll mot venstre:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
markerte cellen lengst mot høyre.

Sett inn > Fyll > Fyll oppover:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
nederste markerte cellen.

Sett inn > Fyll > Fyll nedover:�  Tildeler markerte celler den verdien som er i den 
øverste markerte cellen.

Alle data, celleformater, formler eller fyll tilknyttet den markerte cellen limes inn, men 
kommentarer limes ikke inn. Hvis målcellen inneholder data, overskrives dette med 
dataene i cellen du limer inn.

Du også legge til verdier til celler basert på verditeksturer. Hvis en celle for eksempel  m

inneholder en ukedag eller en måned, kan du markere cellen og deretter dra til høyre 
eller nedover. Neste dag eller måned legges da automatisk til i den tilstøtende cellen.

Hvis du vil lage nye verdier basert på tallmønster, markerer du én eller flere celler før 
du drar cellen(e). Hvis for eksempel to markerte celler inneholder henholdsvis 1 og 2, 
legges 3 og 4 automatisk til når du drar gjennom de to tilstøtende cellene. Og hvis to 
markerte celler inneholder henholdsvis 1 og 4, legges 7 og 10 automatisk til når du 
drar gjennom de to tilstøtende cellene (verdier økes med 3).

Autoutfylling skaper ikke et vedvarende forhold mellom cellene i gruppen. Etter 
autoutfylling kan du endre cellene uavhengig av hverandre.



Vise innhold som er for stor for tabellcellen
Når en celle er for liten til å vise hele innholdet, skjer dette: 

Hvis innholdet er et tall eller en dato, vises en klippeindikator. Â

Klippindikatoren

For andre typer verdier vises ikke klippeindikatoren. Du kan kun se innhold som er  Â
synlig innenfor cellens grenser.

Slik håndterer du innhold som ikke passer i en celle:�
Hvis du vil la verdien i en celle flyte over i tilstøtende celler, fjerner du markeringen for  m

Bryt i formatlinjen eller markeringen for «Bryt tekst i celle» i celleinspektøren. Tall og 
datoer blir klippet i stedet for å flyte over, også når bryting er deaktivert. 

Hvis de tilstøtende cellene er tomme, viser de overflytende innhold. Men hvis de 
inneholder data, vises ikke innhold som ikke passer, og klippeindikatoren vises.

Hvis du vil at innholdet skal brytes, og ikke flyte over, markerer du Bryt i formatlinjen 
eller Bryt tekst i celle i celleinspektøren.

Hvis celleverdier ikke er synlige fordi kolonner er for smale, kan du bruke Tilpass- m

knappen ved siden av Kolonnebredde-kontrollene i tabellinspektøren for å gjøre 
verdier synlige. Marker en celle, én eller flere kolonner eller tabellen, og klikk deretter 
på Tilpass-knappen.

Du kan også endre størrelsen på en kolonne ved å flytte den høyre kanten 
av referansefanen til høyre, eller ved å bruke Kolonnebredde-kontrollene i 
tabellinspektøren.

Hvis celleverdier ikke er synlige fordi rader er for smale, kan du bruke Tilpass-knappen  m

ved siden av Radhøyde-kontrollene i tabellinspektøren for å gjøre verdier synlige. 
Marker en celle, én eller flere rader eller tabellen, og klikk deretter på Tilpass-knappen. 
Når radinnhold legges til eller fjernes, endres radhøyden automatisk og tilpasser seg 
innholdshøyden.

Du kan også endre størrelsen på en rad ved å klikke på den nederste kanten 
av referansefanen og flytte nedover, eller ved å bruke Radhøyde-kontrollene i 
tabellinspektøren.

Du kan også endre størrelsen på kolonner og rader for å få plass til innhold ved hjelp  m

av referansefanene.

Hvis du vil øke høyden til en rad slik at det største innholdet får plass, dobbeltklikker 
du på den nederste kanten til radens referansefane. Kolonnebredde endres ikke 
automatisk når du endrer innhold.

Hvis du vil øke bredden til en kolonne slik at det største innholdet får plass, 
dobbeltklikker du på den høyre kantlinjen til kolonnens referansefane.
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Bruke betinget formatering til å overvåke tabellcelleverdier
Betinget formatering endrer utseendet til en celle når cellen inneholder en bestemt 
verdi, som refereres til som en testverdi. 

Hvis du vil bruke betinget formatering, markerer du en eller flere celler, og definerer 
deretter en eller flere regler. Reglene spesifiserer hvilke visuelle effekter som skal 
knyttes til celler når de inneholder testverdien.

Du kan for eksempel definere en regel som fyller en celle med blått når den 
inneholder 0, en regel som viser cellens verdi i uthevet svart hvis den er større enn 0, 
og en regel som fyller en celle med rødt hvis verdien er lavere enn 0. 

Regler som gjelder flere celler, utløser betinget formatering i alle celler som inneholder 
testverdien.

Hvis du vil Går du til

Opprette regler «Definere betingede formatregler» på side 85

Fjerne all betinget formatering fra celler, 
endre regler, finne celler som bruker samme 
betinget formatering, kopiere/lime inn betinget 
formatering mellom tabeller 

«Endre og håndtere betinget formatering» på 
side 87

Definere betingede formatregler
En betinget formatering-regel brukes til å gjenkjenne når celler inneholder en 
testverdi, som kan være en bestemt verdi du oppgir eller en verdi som tilsvarer en 
verdi som befinner seg i en bestemt tabellcelle. Regelen angir formateringen som skal 
brukes på cellene når de inneholder testverdien.

Slik definerer du regler:
 1 Marker én eller flere celler.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på celleinspektørknappen, og klikk deretter på 
«Vis regler».

Du kan også velge Format > Vis betingede formatregler.

 3 Velg et alternativ fra «Velg en regel»-lokalmenyen.



Alternativene i den øverste delen av menyen gjelder for tallverdier. Alternativene i den 
midterste delen gjelder for tekstverdier. «Med datoer»-alternativet gjelder for datoer.

 4 Hvis du vil angi en bestemt testverdi, skriver du det inn i verdifeltet til høyre for 
lokalmenyen. 

Du kan også bruke verdien i en tabellcelle som en testverdi. Hvis du vil gjøre det, 
klikker du på den lille blå sirkelen i verdifeltet.

Klikk for å markere en tabellcelle.

 Cellereferansefeltet vises. 

Angi en cellereferanse ved å klikke i en tabellcelle. Du kan også skrive inn en 
cellereferanse og trykke på returtasten. Les «Referere til celler i formler» på side 129 for 
informasjon om hvordan du skriver cellereferanser.

Mellom-regelen krever at du angir to testverdier. Formateringen brukes hvis ett av 
tallene eller et tall mellom dem vises i cellen eller cellene.

For «Med datoer»-regelen velger du alternativer fra lokalmenyene på begge sider av 
testverdifeltet før du angir en testverdi.

 5 Når du vil angi formateringen som skal brukes når cellene inneholder testverdien, 
klikker du på Rediger.
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Tekstfargefelt:�  Klikk på det for å velge fargen som skal brukes på celleverdier.

Fontstilknapper:�  Klikk på B for å vise celleverdier med uthevet skrift, klikk på I for å 
vise dem i kursiv, klikk på U for å understreke celleverdier, eller klikk på T for å ta i bruk 
gjennomstreket tekst.

Fyllfargefelt:�  Klikk for å velge en cellefyllfarge.

Når du klikker, viser Eksempel-ruten effekten av valgene dine. Når du er fornøyd med 
effekten, klikker du på Ferdig.

 6 Hvis du vil legge til en regel til, klikker du på Legg til-knappen (+) og gjentar trinn 3 til 5.

Hvis flere enn én regel er definert for en celle og cellens verdi tilfredsstiller betingelsene 
til flere regler:

Tekstfargen som brukes er fargen knyttet til den øverste regelen med tekstfarge  Â
angitt.

Fontstilen som brukes er fonstilen knyttet til den øverste regelen med fontstil angitt. Â

Fyllfargen som brukes er fyllfargen knyttet til den øverste regelen med fyllfarge angitt. Â

Etter at tekstfargen du har angitt brukes på en celleverdi, hvis du skriver inn ny tekst i 
cellen etter å ha satt inn et innsettingspunkt og endret tekstfargen i formatlinje eller 
tekstinspektøren, vises den nye teksten med den nye tekstfargen, men den eksisterende 
teksten beholder fargen du angir i regelen. 

Endre og håndtere betinget formatering
Her er noen teknikker du kan bruke:� 
Hvis du vil finne alle cellene i en tabell som har samme betinget formatregler som en  m

bestemt celle, markerer du cellen, klikker på «Vis regler» i celleinspektøren og klikker 
deretter på «Marker alle». Celler med tilsvarende regler markeres i tabellen.

Hvis du vil fjerne all betinget formatering knyttet til celler i en tabell, markerer du  m

cellene, klikker på «Vis regler» i celleinspektøren og klikker deretter på Fjern alle regler. 

Hvis du vil bruke de samme betingede formatreglene i celler i andre tabeller, markerer  m

du en celle med regler du vil gjenbruke, velger Rediger > Kopier, markerer en eller flere 
celler i en annen tabell og velger deretter Rediger > Lim inn. 



Hvis du vil legge til eller fjerne en betinget formatregel, klikker du på Legg til- (+) eller  m

Slett-knappen (–) i Betinget format-vinduet. 

Hvis du vil endre en regel, redefinerer du lokalmenyalternativene, testverdier  m

eller formatering. Her er noen måter å jobbe med testverdier som er angitt som 
cellereferanser på: 

Hvis du vil slette en testverdi som er en cellereferanse, klikker du i testverdifeltet og 
trykker på slettetasten.

Hvis du vil bytte ut en cellereferanse med en annen, klikker du i testverdifeltet i den 
samme tabellen eller i en annen tabell.

Hvis du vil bytte ut en teksttestverdi med en cellereferanse, klikker du i testverdifeltet, 
klikker på den lille blå sirkelen og klikker deretter på en tabellcelle. 

Legge bilder eller farger til tabellceller
Du kan legge til grafikk eller farger til individuelle tabellceller eller til en hel tabell.

Slik legger du til farge eller et bilde til en tabellcelle:�
 1 Marker cellen.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på Tabellinspektør.

 3 Hvis du vil legge til et bilde, velger du Bildefyll fra Cellebakgrunn-lokalmenyen. Du 
finner instruksjoner i «Fylle et objekt med et bilde» på side 236.

 4 Hvis du vil legge til bakgrunnsfarge, velger du Fargefyll fra Cellebakgrunn-
lokalmenyen. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Fylle et objekt med en farge» på 
side 233 og «Fylle et objekt med blandede farger (forløpninger)».

Slå sammen ruter i en tabell
Når du slår sammen tabellceller, kombineres tilstøtende celler til én. Kantlinjene fjernes, 
og cellene behandles som én celle.

Slik slår du sammen ruter i en tabell:�
 1 Marker to eller flere tilstøtende tabellceller. Cellene du markerer må utgjøre et 

rektangel, og cellene må være kun tittelceller, kun bunnceller eller kun vanlige celler.

 2 Velg Tabell > Slå sammen celler.

Du kan også klikke på Slå sammen-knappen i tabellinspektøren.

Hvis du vil gjøre om sammenslåing av celler, markerer du en celle som er sammenslått 
og fjerner markeringen for Slå sammen celler i Tabell-menyen, eller klikker på Fjern 
sammenslåing-knappen i tabellinspektøren.
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Dette skjer med celleinnholdet når celler slås sammen:
Hvis du slår sammen celler som tilstøter hverandre horisontalt, og som inneholder  Â
kun tekst eller en blanding av tekst, slås tall, formaterte verdier og formler sammen 
med det opprinnelige innholdet som tekst delt av tabulatorer. 

Hvis du slår sammen celler som tilstøter hverandre vertikalt, og som inneholder kun 
tekst eller en blanding av tekst, slås tall, formaterte verdier og formler sammen med 
det opprinnelige innholdet som tekst delt av linjeskiftet.

Når du slår sammen kolonneceller, får cellebakgrunnen fargen eller bildet til den  Â
øverste cellen. 

Når du slår sammen radceller, får cellebakgrunnen fargen eller bildet til cellen lengst 
til venstre.

Når en celle som inneholder tekst, et tall, en formel eller et celleformat, slås sammen  Â
med en tom celle, beholder den nye cellen inneholdet i cellen som ikke er tom.

Når en celle som inneholder et tallformat slås sammen med en tom celle, beholder  Â
den nye cellen tallformatet.

Rader og kolonner som inneholder sammenslåtte celler, kan ikke skjules. 

Dele tabellceller
Deling av celler deler hver markerte celler i to like store deler, horisontalt (rader) og 
vertikalt (kolonner). Begge de nye cellene har identiske bakgrunnsfarger eller -bilder. 
Eventuell tekst i den opprinnelige cellen, står igjen i den øverste cellen eller cellen 
lengst til venstre.

Slik deler du celler horisontalt eller vertikalt:�
 1 Marker én eller flere tabellceller. Hvis du vil dele en hel rad eller kolonne, markerer du 

alle cellene i raden eller kolonnen.

 2 Hvis du vil dele celler i rader, velger du Tabell > Del opp i rader. Hvis du vil dele celler i 
kolonner, velger du Tabell > Del opp i kolonner.

Du kan også klikke på Del-knappen i tabellinspektøren.

 3 Hvis du vil lage mindre og mindre enheter, gjentar du trinn 1 og 2 for de delte cellene.

Hvis du vil slå sammen delte celler, følger du instruksjonene i «Slå sammen ruter i en 
tabell» på side 88.



Formatere tabellcellekantlinjer
Du kan endre tykkelse på linjene og fargen til tabellcellekantlinjer. Du kan også skjule 
cellekantlinjen i en hvilken som helst celle.

Slik formaterer du tabellcellekantlinjer:
 1 Marker cellekantlinjesegmentene du vil formatere. Du finner instruksjoner i «Markere 

tabellcellekantlinjer» på side 58.

 2 Bruk kontrollene i formatlinje eller i tabellinspektøren.

Klikk for å velge en 
gjennomstrekingsfarge.

Klikk for å velge en gjennomstrekingstype.

Klikk for å velge en linjetykkelse.

Strek-lokalmenyen:�  Gjør det mulig å velge en strekstil. Hvis du vil skjule kantlinjene, 
velger du Ingen.

Linjetykkelse:  Justerer strekens tykkelse.

Fargefelt:�  Gjør det mulig å velge en strekfarge.

Når du klikker på fargefeltet i formatlinjen, vises en fargematrise. Velg en farge ved å 
klikke på den i matrisen, eller klikk på Vis farger for å åpne Farger-vinduet og få flere 
fargevalg.

Når du klikker på fargefeltet i tabellinspektøren, åpnes Farger-vinduet. I «Farger-
vinduet» på side 25 finner du instruksjoner for bruk av dette verktøyet.

Kopiere og flytte celler
Slik kopierer du og flytter celler:
Hvis du vil flytte celler innenfor en tabell, til en annen tabell eller til lerretet, markerer  m

du en celle eller flere tilstøtende celler, og flytter deretter markeringen (der markøren 
endres til en liten hånd) til målcellene markeres. Verdier i målcellene erstattes, og 
verdiene på opprinnelsesstedet fjernes.

Hvis du vil kopiere celler innenfor en tabell, til en annen tabell eller til lerretet, flytter  m

du markerte celler mens du holder Tilvalg-tasten nede. Eventuelle verdier i målcellene 
erstattes, og verdiene på opprinnelsesstedet beholdes.
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Du kan også kopiere celler ved å markere dem, velge Rediger > Kopier, markere 
målcellene og deretter velge Rediger > Lim inn.

Du kan lime inn innholdet fra én celle i flere celler som ikke nødvendigvis grenser 
til den kopierte cellen eller til hverandre. Når du har kopiert en celle, markerer du 
målcellene og velger Rediger > Lim inn. Cellens innhold kopieres til alle målcellene i 
samme eller en annen tabell, og erstatter annet innhold.

Hvis du vil sette inn kopierte celler uten å overskrive målceller, velger du Sett inn >  m

Kopierte kolonner eller Sett inn > Kopierte rader når du har markert målcellene.

Kopierte kolonner:�  Legger til nye kolonner for å få plass til kopierte celler.

Kopierte rader:�  Legger til nye rader for å få plass til kopierte celler.

Når du limer inn innholdet fra en celle i en annen celle, blir også kommentarer som er 
knyttet til innholdet, limt inn. 

Hvis du sletter innholdet i en celle, fjernes kommentarer som er knyttet til cellen.

Les «Omorganisere rader og kolonner» på side 62 for å lære hvordan du kopierer og 
flytter rader og kolonner ved hjelp av referansefanene.

Les «Kopiere eller flytte formler og verdiene de har beregnet» på side 134 for å lære 
hvordan du dupliserer eller flytter en celle som inneholder en formel.

Legge til kommentarer i tabellceller
Bruk kommentarer til å oppbevare informasjon om tabellceller. 

Slik arbeider du med kommentarer:�
Hvis du vil legge til en kommentar for en celle, markerer du cellen og klikker  m

på Kommentar i verktøylinjen, eller velger Sett inn > Kommentar. Skrive tekst i 
kommentarruten.

Hvis du vil flytte en kommentar, flytter du den. m

Hvis du vil skjule alle kommentarer, velger du Vis > Skjul kommentarer. Et gult merke  m

vises i alle tabellceller som inneholder en kommentar.

Hvis du vil skjule én kommentar, klikker du på Minimer-knappen (-) øverst til venstre i 
kommentarruten eller klikker på kommentarmerket. Du kan vise en skjult kommentar 
midlertidig ved å holde markøren over merket.

Hvis du vil vise alle kommentarer, velger du Vis > Vis kommentarer. m

Hvis du vil vise en skjult kommentar, klikker du på merket.

Hvis du vil slette en kommentar, klikker du på X øverst til høyre i kommentarruten. m

Hvis du vil inkludere kommentarer når du skriver ut, viser du kommentarer du vil skrive  m

ut og velger Arkiv > Skriv ut.



Formatere tabellcelleverdier for visning
Du kan formatere en celle slik at verdien vises på en bestemt måte. Du kan for 
eksempel ta i bruk valutaformatet i celler som inneholder pengeverdier, slik at de også 
viser et valutasymbol (for eksempel $, £ eller ¥) foran tallene i cellene. 

Når du bruker et celleformat, angir du bare visningsegenskapene til en verdi. Når 
verdien brukes i formler, brukes selve verdien, ikke den formaterte verdien. Det eneste 
unntaket er når det er for mange tall som følger et desimaltegn, da tallet rundes av.

Slik kan du arbeide med celleformater:�
Du tar i bruk celleformater ved å markere én eller flere celler og deretter bruke  m

formatlinjen eller Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren til å velge formatet.

Hvis du vil legge til en verdi i en tom celle med et format, markerer du cellen og skriver  m

inn en verdi. Formatet tas i bruk når du går ut av cellen.

Hvis du sletter en verdi fra en celle med et format, slettes ikke cellens format. Hvis  m

du vil slette formatet, tar du i bruk formatet Automatisk. Hvis du vil slette veriden og 
formateringen, velger du Rediger > Fjern alt.

Etter at du har definert et celleformat, kan du bruke formatet på flere celler ved å  m

bruke autoutfylling. Du finner instruksjoner i «Autoutfylle tabellceller» på side 83.

Hvis du vil se det uformaterte innholdet i en celle der formatering er tatt i bruk,  m

markerer du cellen og viser verdien i formellinjen.

Bruk dette celleformatet Når du vil Les mer her

automatisk Automatisk formatere innhold 
basert på tegnene det 
inneholder

«Bruke det automatiske formatet 
i tabellceller» på side 93

tall Formater visningen av et talls 
desimalplasser, tusenskilletegn 
og negative verdier.

«Bruke Nummer-formatet i 
tabellceller» på side 95

valuta Formater visningen av 
pengeverdier

«Bruke valutaformatet i 
tabellceller» på side 95

prosent Vis tallverdier etterfulgt av 
%-symbolet

«Bruke prosentformatet i 
tabellceller» på side 96

dato og tid Formater hvordan dato og tid-
verdier vises

«Bruke dato og tid-formatet i 
tabellceller» på side 97

varighet Formater visning av uke-, dag-
, time-, minutt-, sekund-, og 
mikrosekundverdier

«Bruke det varighetsformatet i 
tabellceller» på side 98
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Bruk dette celleformatet Når du vil Les mer her

brøk Formater visningen av verdier 
som er mindre enn 1

«Bruke brøkformatet i 
tabellceller» på side 99

tallsystem Formater visningen av tall 
ved hjelp av konvensjonene 
til et bestemt tallsystem (for 
eksempel desimal eller binær)

«Bruke tallsystemformatet i 
tabellceller» på side 99

vitenskapelig Formater visningen av tall ved 
å bruke en eksponent opphøyd 
i 10

«Bruke det vitenskapelige 
formatet i tabellceller» på 
side 100

tekst Vis celleinhold nøyaktig slik du 
skriver det

«Bruke tekstformatet i 
tabellceller» på side 101

cellekontroller (avkrysningsruter, 
skyvekontroll, trinnkontroll, eller 
lokalmeny)

Styr hvilke verdier en celle kan 
inneholde

«Bruke en avkrysningsrute, 
skyvekontroll, trinnkontroll eller 
lokalmeny i tabellceller» på 
side 101

tilpasset Definer ditt eget celleformat «Bruke dine egne formater 
for visning av verdier i 
tabellceller» på side 103

Bruke det automatiske formatet i tabellceller
Når du legger til en ny celle, vises innholdet med formatet automatisk.

Dette innholdet i en celle er tildelt formatet 
automatisk

Formateres slik for visning

Et tall Desimalplasser og kommaer beholdes som de 
skrives inn. 
1,000,000.008 blir for eksempel til 1,000,000.008.

En valutaverdi Verdien som vises, har 0 desimalplasser hvis 
verdien er et heltall (kr 50). Hvis verdien er noe 
annet, vises 2 desimalplasser. Hvis det er flere enn 
2 desimalplasser, brukes avrunding
1,000.0075 blir for eksempel til 1,000.01.

En datoverdi Verdien formateres med datoformatet som er 
angitt i Systemvalg (søk etter «datoformat» i 
Systemvalg) og behandles som en datoverdi i 
formler. Hvis du vil vise datoformatene i Numbers, 
åpner du celleinspektøren og velger «Dato og 
tid» fra Celleformat-lokalmenyen. Deretter velger 
du Dato-lokalmenyen. 
En tosifret årsverdi større enn 50 vises med 
prefikset 19; ellers brukes prefikset 20. 
For eksempel vises 1/1 som 1. jan. 2008 og jan. 05 
som 5. jan. 2008.



Dette innholdet i en celle er tildelt formatet 
automatisk

Formateres slik for visning

En boolsk verdi Verdiene «sann» og «usann» konverteres til 
«TRUE» og «USANN». Disse cellene kan brukes i 
boolske operasjoner i formler. 

En prosentverdi Et tall etterfulgt av %-tegnet vises som skrevet, 
og i formler behandles verdien som en 
prosentverdi. Et mellomrom før %-tegnet kreves 
ikke.
Du kan for eksempel skrive 5% eller 5 %.

En vitenskapelig verdi Visningsformatet avrunder verdien til to 
desimalplasser.
1.777E3 vises for eksempel som 1.78+E3.

En varighetsverdi Et tall etterfulgt av en varighetssuffiks (w eller 
uker, d eller dager, h eller timer, m eller minutter, s 
eller sekunder, ms eller millisekunder) behandles 
som en varighetsverdi i formler. Suffikset vises i 
den forkortede formen.
2 uker vises for eksempel som 2w.

En brøkverdi Verdien formateres som en dato hvis den 
tilsvarer en av formatene som er tilgjengelig 
for datoverdier. Hvis ikke, brukes nøyaktigheten 
«Opptil tre sifre» for visning. 
For eksempel vises 1/1 som 1. jan. 2008.

Hvis et annet format brukes på en celle, kan du endre formatet til automatisk ved å 
markere cellen og velge Automatisk fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen.

Du kan også bruke celleinspektøren.

Slik tar du i bruke Automatisk-formatet ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Automatisk fra Celleformat-lokalmenyen.
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Bruke Nummer-formatet i tabellceller
Bruk nummerformatet til å formatere hvordan desimaler, tusenskilletegn og negative 
verdier vises.

Hvis du vil definer et nummerformat som viser to desimalplasser, tusenskilletegn, og 
negative tall med negativsymbolet, markerer du en eller flere celler og klikker deretter 
Nummerformat-knappen i formatlinjen. Bruk Reduser antall desimalplasser- og Øk 
antall desimalplasser-knappene til å endre antallet desimalplasser.

Knapp for tallformat

Hvis du vil ha større kontroll over nummerformatet, bruker du celleinspektøren.

Slik definerer du et nummerformat ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Tall fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. 

Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien. 
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises 
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

 5 Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen 
ved siden av Desimaler-feltet.

 6 Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller 
fjerner markeringen.

Bruke valutaformatet i tabellceller
Bruk valutaformatet til å formatere hvordan pengeverdier vises.

Hvis du vil definere et valutaformat som viser to desimalplasser, et tusenskilletegn og 
negative tall med negativsymbolet, markerer du en eller flere celler og klikker deretter 
Valutaformat-knappen i formatlinjen. Bruk Reduser antall desimalplasser- og Øk antall 
desimalplasser-knappene til å endre antallet desimalplasser.

Øk antall 
desimalplasser

Reduser antall 
desimalplasser

Knapp for 
valutaformat

Hvis du vil ha større kontroll over valutaformatet, bruker du celleinspektøren.



Slik definerer du et valutaformat ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Valuta fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil angi et valutasymbol, velger du et alternativ fra Symbol-lokalmenyen.

Du kan maksimere antallet alternativer i Symbol-lokalmenyen ved å velge Numbers 
> Valg, og deretter markere «Vis fullstendig valutaliste i celleinspektør» i Generelt-
panelet. 

 5 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. 
Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien. 
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises 
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

 6 Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen 
ved siden av Desimaler-feltet.

 7 Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller 
fjerner markeringen.

 8 Hvis du vil vise valutasymbolet i kanten av cellen, markerer du Regnskapsstil.

Bruke prosentformatet i tabellceller
Bruk prosentformatet til å vise tallverdier etterfulgt av prosentsymbolet (%). 

Hvis verdien brukes i en formel, brukes versjonen med desimaltall. En verdi som vises 
som 3,00 %, brukes som 0,03 i en formel.

Hvis du skriver inn 3 % i en celle formatert med automatisk formatering og deretter 
bruker prosentformatet i cellen, vises verdien som 3 %. Men hvis du skriver inn 3 % i 
en celle formatert med automatisk formatering og deretter bruker prosentformatet i 
cellen, vises verdien som 300 %.

Hvis du vil definere et prosentformat som viser to desimalplasser, et tusenskilletegn og 
negative tall med negativsymbolet, markerer du en eller flere celler og klikker deretter 
Prosentformat-knappen i formatlinjen. Bruk Reduser antall desimalplasser- og Øk antall 
desimalplasser-knappene til å endre antallet desimalplasser.

Øk antall 
desimalplasser

Reduser antall 
desimalplasser

Knapp for 
prosentformat

Hvis du vil ha større kontroll over prosentformatet, bruker du celleinspektøren.
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Slik definerer du et prosentformat ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Prosent fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. 

Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien. 
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises 
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

 5 Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen 
ved siden av Desimaler-feltet.

 6 Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller 
fjerner markeringen.

Hvis cellen du formaterer allerede inneholder en verdi, antas det at verdien er en 
desimalverdi. Verdien konverteres deretter til en prosentverdi. 3 blir for eksempel  
til 300 %.

Bruke dato og tid-formatet i tabellceller
Bruk dato og tidformatet til å vise dato og/eller klokkeslett.

Hvis du vil definere et dato og tid-format, markerer du en eller flere celler, klikker på 
Celleformater-knappen i formatlinjen, velger Dato og tid fra lokalmenyen, og velger 
deretter et alternativ fra undermenyen. 

Knapp for celleformat

Velg Mer for å bruke 
malens standardformat 
for dato og tid og åpne 
celleinspektøren. 

Hvis du vil ha større kontroll over dato og tid-formatet, bruker du celleinspektøren.

Slik definerer du et dato og tid-format ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.



 3 Velg «Dato og tid» fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil angi hvordan du vil at datoer skal formateres, velger du et format fra Dato-
lokalmenyen.

 5 Hvis du vil angi hvordan du vil at klokkeslett skal formateres, velger du et format fra 
Tid-lokalmenyen.

Bruke det varighetsformatet i tabellceller
Bruk varighetsformatet for verdier som beskriver tidsperioder, for eksempel uker, dager, 
timer, minutter, sekunder eller millisekunder.

Hvis du vil definere et nummerformat, markerer du en eller flere celler, velger Varighet 
fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen, og bruker deretter celleinspektøren til å 
angi formatet. 

Slik definerer du et varighetsformat for markerte celler ved hjelp av 
celleinspektøren:�

 1 Marker cellen(e).

 2 Hvis celleinspektøren ikke allerede er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og 
deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Varighet fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Bruk Enheter-kontrollen til å markere enhetene du vil vise for en varighetsverdi. 

Som standard vises timer, minutter og sekunder (t, m, og s). 

Hvis du vil velge én enhet, flytter du venstre eller høyre ende av skyvekontrollen mot 
midten til den ikke kan bli kortere. Deretter klikker du midt på skyvekontrollen og 
flytter den over enheten du vil bruke.

Hvis du vil velge flere enn én enhet, endrer du størrelsen og flytter skyvekontrollen til 
den er over enhetene du vil bruke.

 5 Velg et visningsformat fra Format-lokalmenyen.
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Bruke brøkformatet i tabellceller
Bruk brøkformatet til å angi hvordan verdier mindre enn 1 skal vises. 27,5 vises for 
eksempel som 27 1/2 når formatet er Halvdeler, og som 27 4/8 når formatet er 
Åttendedeler.

Hvis du vil definere et brøkformat, markerer du en eller flere celler, velger Brøker 
fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og velger deretter et format fra 
undermenyen. 

Knapp for celleformat

Du kan også bruke celleinspektøren.

Slik definerer du et brøkformat for markerte celler ved hjelp av celleinspektøren:
 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Brøker fra Celleformater-lokalmenyen.

 4 Velg et visningsformat fra Nøyaktighet-lokalmenyen.

Bruke tallsystemformatet i tabellceller
Bruk tallsystemformatet til å representere tall med konvensjonene til tallsystemer fra 
base 2 til base 36. Når du bruker base 2, 8 eller 16, kan du vise negative verdier ved å 
sette et minustegn foran eller i toer-komplement-representasjon; negative verdier i alle 
andre baser vises ved hjelp av minustegnet.

I dette tallsystemet Vises 100 slik –100 vises slik hvis 
minustegnet brukes

–100 vises slik hvis 
toer-komplement 
brukes

Base 2 1100100 –1100100 10011100

Base 8 144 –144 634

Base 10 100 –100 –100

Base 16 64 –64 9C



Hvis du vil definere et tallsystemformat, markerer du en eller flere celler, velger 
Tallsystem fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen, og bruker deretter 
celleinspektøren til å angi formatet.

Slik definerer du et tallsystemformat for markerte celler ved hjelp av 
celleinspektøren:�

 1 Marker cellen(e).

 2 Hvis celleinspektøren ikke allerede er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og 
deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Tallsystem fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Bruk Base-feltet til å angi basisverdien for det tallsystemet du vil bruke.

 5 Hvis du vil angi hvor mange sifre som skal vises, bruker du Sifre-feltet.

 6 Hvis du valgte base 2, 8 eller 16, velger du et alternativ for visning av negative verdier. 

Minustegn:�  Viser negative verdier med et ledende minustegn.

Toer-komplement:�  Viser negative verdier ved hjelp av toer-komplement.

Negative verdier i alle de andre tallsystemene vises alltid med et ledende minustegn.

Bruke det vitenskapelige formatet i tabellceller
Bruk det vitenskapelige formatet til å vise tall ved å bruke en eksponent opphøyd i 10. 
Eksponenten vises etter en «E». Verdien 5,00 i vitenskapelig formatet vises for eksempel 
som 5,00E+00. Og verdien 12345 vises som 1,23E+04. 

Hvis du vil definere et vitenskapelig format med to desimalplasser, markerer du én 
eller flere celler, klikker på Celleformater-knappen i formatlinjen og velger deretter 
Vitenskapelig fra lokalmenyen. 

Hvis du vil ha større kontroll over antallet desimalplasser, bruker du celleinspektøren.
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Slik definerer du et vitenskapelig format for en eller flere celler ved hjelp av 
celleinspektøren:�

 1 Marker cellen(e).

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

 3 Velg Vitenskapelig fra Celleformat-lokalmenyen.

 4 Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Bruke tekstformatet i tabellceller
Bruk tekstformatet når du vil at alt innholdet i en celle skal behandles som tekst, selv 
når det er tall. Når et tekstformat bruke i en celle, vises verdien nøyaktig som du skriver 
det.

Slik kan du definere et tekstformat for en eller flere markerte celler:
Klikk på Celleformater-knappen i formatlinjen, og velg Tekst. m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på celleinspektørknappen, og velg deretter Tekst  m

fra Celleformat-lokalmenyen.

Bruke en avkrysningsrute, skyvekontroll, trinnkontroll eller lokalmeny 
i tabellceller
Du kan legge til en avkrysningsrute, skyvekontroll, trinnkontroll eller lokalmeny i en 
celle: 

Avkrysningsrute:�  Nyttig for celler der verdier viser en av to tilstander, for eksempel på 
eller av, eller ja eller nei.

Skyvekontroll:�  Nyttig når du skal raskt utføre store endringer på tall slik at du kan se 
effektene av endringene på andre celler i tabellen eller i et diagram.

Trinnkontroll:�  Brukes for å øke eller redusere tall i bestemte trinn.

Lokalmeny:�  Brukes for å forhåndsdefinere verdiene en celle kan inneholde.

Når en celle er formatert til å bruke en avkrysningsrute eller lokalmeny, kan du legge 
til eller endre innholdet i en celle kun ved hjelp av kontrollen. Hvis en celle har en 
skyveknapp eller trinnkontroll, kan du skrive inn verdier i cellen eller bruke kontrollen.



Slik kan du legge til kontroller for celler:�
Hvis du vil legge til en avkrysningsrute, markerer du cellen eller cellene. m

Klikk på Avkrysningsrute-knappen i formatlinjen. Uavkryssede avkrysningsruter legges 
til de markerte cellene.

Knapp for avkrysningsrute

Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på 
celleinspektørknappen. Velg Avkrysningsrute fra Celleformat-lokalmenyen, og velg 
deretter utgangstilstanden Markert eller Ikke markert).

Hvis du vil legge til en skyvekontroll, klikker du på Celleformater-knappen i  m

formatlinjen, og velger deretter Skyvekontroll fra lokalmenyen. En skyvekontrollen 
med standardinnstillinger som er synlig i celleinspektøren, opprettes.

Du kan også åpne celleinspektøren og velge Skyvekontroll fra Celleformat-
lokalmenyen.

I celleinspektøren kan du endre standardinnstillingene hvis det er nødvendig:

Minimum og Maksimum:�  Angir de laveste og høyeste celleverdiene.

Trinn:�  Angir mengden celleverdien øker eller minker når du flytter skyvekontrollen 
(eller piltastene) ett trinn.

Posisjon:  Gjør det mulig å plassere skyvekontrollen til høyre for cellen eller nederst i 
cellen.

Vis som:�  Tar i bruk et tall-, valuta-, prosent-, brøk- eller tallsystemformat eller 
vitenskapelig format for celleverdiene.

Desimaler:�  Angir hvor mange desimalplasser som skal vises.

Hvis du vil legge til en lokalmeny, klikker du på Celleformater-knappen i formatlinjen  m

og velger deretter Lokalmeny for å opprette en lokalmeny med standardinnstillinger.

Du kan også åpne celleinspektøren og velge Lokalmeny fra Celleformat-lokalmenyen.

I celleinspektøren redigerer du plassholderoppføringene i listen ved å markere dem og 
deretter skrive inn verdiene du vil ha.
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Hvis du vil legge til et objekt i listen, klikker du på Legg til-knappen (+) og skriver inn 
objektet. Hvis du angir et tall, behandles det som et tall, ikke som tekst.

Hvis du fjerne et objekt, markerer du det og klikker på Slett-knappen (–).

Hvis du vil legge til en trinnkontroll, klikker du på Celleformater-knappen i formatlinjen  m

og velger deretter Trinnkontroll i lokalmenyen for å opprette en trinnkontroll med 
standardinnstillinger.

Du kan også åpne celleinspektøren og velge Trinnkontroll fra Celleformat-lokalmenyen.

I celleinspektøren kan du endre standardinnstillingene hvis det er nødvendig:

Minimum og Maksimum:�  Angir de laveste og høyeste celleverdiene.

Trinn:�  Angir mengden celleverdien øker eller minker når du klikker på trinnkontrollen 
(eller en piltast) én gang.

Vis som:�  Tar i bruk et tall-, valuta-, prosent-, brøk- eller tallsystemformat eller 
vitenskapelig format for celleverdiene.

Desimaler:�  Angir hvor mange desimalplasser som skal vises.

Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller
Du kan opprette dine egne celleformater for visning av tall-, tekst- og dato/tid-verdier. 
Celleformater du oppretter, som kalles tilpassede formater, vises i listen i Celleformater-
lokalmenyen i formatlinjen.

Tilpassede formater vises også i listen i Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.

Hvis du vil Går du til

Definer et tilpasset tallformat som bruker valuta, 
desimalplasser og annen visningsformatering på 
et tall i en tabellcelle 

«Opprette et tilpasset tallformat» på side 104
«Definere heltallelementet i et tilpasset 
nummerformat» på side 106
«Definere desimalerelementet i et tilpasset 
nummerformat» på side 107
«Definere skaleringen til et tilpasset 
nummerformat» på side 108

Definer tilpasset tallformatering som varierer med 
verdien til et tall i en tabellcelle

«Knytte betingelser til et tilpasset tallformat» på 
side 110

Definer et tilpasset dato/tid-format, som angir 
dag, måned, år, time, minutt og andre sider av en 
dato/tid-verdi i en tabellcelle 

«Opprette en tilpasset dato/tid-format» på 
side 112

Definer tekst du vil vise ved siden av en verdi i en 
tabellcelle

«Opprette et tilpasset tekstformat» på side 113

Håndter de tilpassede formatene du oppretter «Endre et tilpasset celleformat» på side 114
«Omorganisere, endre navn på og slette 
tilpassede celleformater» på side 115



Opprette et tilpasset tallformat
Slik definerer du ditt eget visningsformat for tall i tabellceller:

 1 Marker én eller flere celler.

 2 Gjør ett av følgende:

Velg tilpasset fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen.  Â

Velg tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.  Â

Velg Format > Opprett tilpasset celleformat. Â

Formatfelt

Flytt elementene 
til formatfeltet.

 3 Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.

 4 Definer tallformatet ved å flytte elementene (i blått) fra Tall og tekst-ruten til 
formatfeltet over ruten. 

Klikk på en trekant for å velge 
et formateringsalternativ.
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Heltall:�  Legg til dette elementet når du vil formatere sifre til venstre for et desimalpunkt. 
Hvis du vil vite mer, leser du «Definere heltallelementet i et tilpasset nummerformat» på 
side 106.

Valuta:�  Legg til dette elementet for å vise et valutasymbol. Hvis du vil identifisere 
symbolet du vil bruke, klikker du på trekanten som er synlig på elementet når det er 
i formatfeltet og velger et symbol. Du kan øke antall alternativer i lokalmenyen ved å 
velge «Vis fullstendig liste med valutaer i celleinspektøren» i Numbers-valg.

Desimaler:�  Legg til dette elementet for å formatere hvordan desimalsifre vises. Hvis 
du vil vite mer, leser du «Definere desimalerelementet i et tilpasset nummerformat» på 
side 107.

Mellomrom:�  Bruk dette elementet til å styre mellomrommet som vises mellom 
elementer. Klikk på trekanten som er synlig på elementet når det er i formatfeltet, og 
velg et alternativ. Normal legger til et standardmellomrom, Bred setter inn et bredt 
mellomrom og Smal setter inn en sjettedel av et bredt mellomrom. Du kan legge til mer 
enn ett mellomrom i formatfeltet med disse valgene, men kun ett av mellomrommene 
kan være fleksibelt. Dette alternativet venstrejusterer de foregående elementene og 
høyrejusterer etterfølgende elementer.

Skalering:�  Bruk dette elementet til å endre størrelsen på visningsverdien for et tall. Du 
kan for eksempel vise verdier over 100 som antall hundrer (1000 vises som 10). Hvis du 
vil vite mer, leser du «Definere skaleringen til et tilpasset nummerformat» på side 108.

 5 Hvis du vil vise en forhåndsdefinert tekst før eller etter et element, plasserer du 
innsettingspunktet i formatfeltet og skriver inn teksten. Du kan klikke på et hvilket 
som helst element og deretter bruke venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere 
innsettingspunktet. 

 6 Hvis du vil slette et element i feltet, markerer du det og trykker på slettetasten. 

Hvis du vil flytte elementet i feltet klikker du på det og flytter det.

 7 I Navn-feltet skriver du inn et navn for tallformatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og i Celleformat-
lokalmenyen i celleinspektøren. 

 8 Klikk på OK for å arkivere tallformatet og bruke det på de markerte cellene.

Her er et eksempel på et tallformat:

Balanse:-$ #,### .## 
Bindestreken er et mellomromelement som er stilt inn til å vise ett normalt  Â
mellomrom mellom valutasymbolet og tallet.

Dollartegnet er et valutaelement.  Â

#,### er et heltallelement som viser tall større enn 999 med et tusenskilletegn. Â

.## er et desimalelement. Â



Når du skriver dette tallet i en celle med 
ovenstående format

Vises tallet slik

10000000 Balanse: $ 10,000.000

0.95 Balanse: $ 0.95

.666 Balanse: $ 0.67

Definere heltallelementet i et tilpasset nummerformat
Heltallelementet gjør det mulig å tilpasse visning av heltall i en tabellcelle.

Når du har lagt til et heltallelement til et tilpasset tallformat, kan du markere det, 
klikke på trekanten og bruke alternativene i lokalmenyen til å tilpasse elementets 
visningsegenskaper. 

Les «Opprette et tilpasset tallformat» på side 104 for å lære hvordan du legger til et 
heltallelement.

Slik kan du bruke heltallelementets lokalmeny:�
Hvis du vil vise eller skjule tusenskilletegnet, velger du Vis skilletegn eller Skjul  m

skilletegn.

Hvis du vil vise nuller eller mellomrom foran heltallet når det har færre enn et bestemt  m

antall sifre, velger du «Vis nuller for ubrukte sifre» eller «Bruk mellomrom for ubrukte 
sifre». Deretter øker eller reduserer du antallet nuller eller bindestreker som vises i 
formatfeltet. Velg Legg til siffer, Fjern siffer, eller «Antall sifre» fra lokalmenyen, eller bruk 
oppoverpil- eller nedoverpiltastene til å angi antallet sifre.

Når du velger Vises dette tallet Slik

Vis skilletegn 10000000 10 000 000

Skjul skilletegn 10000000 10000000

«Vis nuller for ubrukte sifre» og 
sett «Antall sifre» til 6

100 000100

 106  Kapittel 4    Jobbe med tabellceller



 Kapittel 4    Jobbe med tabellceller 107

Definere desimalerelementet i et tilpasset nummerformat
Desimalerelementet gjør det mulig å tilpasse visning av desimalsifre i en tabellcelle. 
Desimalsifre er tallene som vises til høyre for et desimalpunkt.

Når du har lagt til et desimalelement til et tilpasset tallformat, kan du markere det, 
klikke på trekanten og deretter bruke alternativene i lokalmenyen til å tilpasse 
elementets visningsegenskaper. 

Les «Opprette et tilpasset tallformat» på side 104 for å lære hvordan du legger til et 
desimalerelement.

Slik kan du bruke desimalerelementets lokalmeny:�
Hvis du vil vise desimalsifre som tall, velger du Desimaler.  m

Hvis du vil representere ubrukte desimalsifre når antallet er lavere enn et bestemt 
antall sifre, velger du Vis etterfølgende nuller eller «Bruk mellomrom for etterfølgende 
nuller». Deretter øker eller reduserer du antallet nuller eller bindestreker som vises i 
formatfeltet. Velg Legg til siffer, Fjern siffer, eller «Antall sifre» fra lokalmenyen, eller bruk 
oppoverpil- eller nedoverpiltastene til å angi antallet sifre.

Hvis flere desimalsifre enn antallet du angir settes inn i en tabellcelle, rundes de av for 
å samsvare med antallet sifre du har angitt.

Hvis du vil vise desimalsifre som en brøk, velger du Brøker. m

Hvis du vil angi en brøkenhet (for eksempel fjerdeler), klikker du på elementets trekant 
igjen og velger et alternativ fra lokalmenyen.

Hvis du vil unngå å vise desimalsifre når de settes inn i en tabellcelle, legger du ikke til  m

desimalrelementet til formatfeltet.

Viste verdier avrundes til nærmeste heltall når desimalverdier settes inn i en celle.



Når du velger Vises dette tallet Slik

Desimaler og Vis etterfølgende 
nuller og Antall sifre til 6

100,975 100,975000

Brøker og velg «Opptil to sifre 
(23/24)»-alternativet

100,975 100 39/40
Et mellomrom vises 
mellom heltallet og 
brøken når du legger til et 
mellomromelement mellom 
heltall- og desimalerelementer i 
formatfeltet.

Brøker og velg Fjerdedeler-
alternativet

100,16 100 1/4

Definere skaleringen til et tilpasset nummerformat
Skaleringelementet gjør det mulig å vise et tall i en tabellcelle som prosentandel, 
vitenskapelig notasjon eller andre verdistørrelsekonvensjoner.

Slik bruker du skaleringelementet:�
 1 Legg det til som beskrevet i «Opprette et tilpasset tallformat» på side 104.

 2 Marker det i formatfeltet, klikk på trekanten, og velg deretter et alternativ.

Når du legger til et format som inkluderer et skaleringselement i en celle som allerede 
inneholder en verdi, beholdes den opprinnelige verdien (den vises forskjellig). Når du 
legger til det samme formatet i en tom celle og deretter legger til en verdi i cellen, tar 
verdien hensyn til skaleringen du har angitt. Følgende tabell illustrerer disse tilfellene.
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For dette 
skaleringsalternativet 

Når du skriver inn 
12000 i en tabellcelle

Den virkelige verdien 
er

Den viste verdien er

Prosent Og deretter legger til 
alternativet

1200000 % 1200000

 Etter å ha lagt til 
alternativet

1200000 % 12000

Prosent (%) Og deretter legger til 
alternativet

1200000 % 1200000 %

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 % 12000 %

Hundreder Og deretter legger til 
alternativet

12000 120

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 120

Hundreder (C) Og deretter legger til 
alternativet

12000 120C

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 120C

Tusener Og deretter legger til 
alternativet

12000 12

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 12

Tusener (K) Og deretter legger til 
alternativet

12000 12K

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 12K

Millioner Og deretter legger til 
alternativet

12000 0

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0

Millioner (M) Og deretter legger til 
alternativet

12000 0M

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0M

Milliarder Og deretter legger til 
alternativet

12000 0

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0



For dette 
skaleringsalternativet 

Når du skriver inn 
12000 i en tabellcelle

Den virkelige verdien 
er

Den viste verdien er

Milliarder (B) Og deretter legger til 
alternativet

12000 0B

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0B

Billioner Og deretter legger til 
alternativet

12000 0

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0

Billioner (T) Og deretter legger til 
alternativet

12000 0T

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 0T

Vitenskapelig Og deretter legger til 
alternativet

12000 1E+0,4

 Etter å ha lagt til 
alternativet

12000 1E+0,4

Knytte betingelser til et tilpasset tallformat
Du knytter betingelser til et tilpasset tallformat for å variere en tabellcelles 
visningsegenskaper basert på hva som settes inn i cellen.

Her er et tallformat som har fire betingelser. Den øverste betingelsen brukes hvis tallet 
som settes inn ikke tilfredsstiller noen av de andre betingelsene.
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Når du skriver denne verdien i en celle med 
ovenstående format

Vises verdien slik

15000 Skyldig: $0015.00K

0 Betalt

–500 Kreditt: $ (0000.50K)

Konto avsluttet Merk: Konto avsluttet

Slik oppretter du et tilpasset tallformat med betingelser:�
 1 Marker én eller flere celler.

 2 Gjør ett av følgende:

Velg tilpasset fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen.  Â

Velg tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.  Â

Velg Format > Opprett tilpasset celleformat. Â

 3 Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.

 4 Klikk på Legg til-knappen (+) til høyre for formatfeltet for å legge til en betingelse.

 5 Velg et betingelsesalternativ fra lokalmenyen over det nye formatfeltet.

 6 Definer tallformatet du vil bruke når et tall tilfredsstiller betingelsen ved å legge til 
elementer i formatfeltet. 

Les «Opprette et tilpasset tallformat» på side 104 for informasjon om hvordan du 
bruker formatfeltet.

 7 Gjenta trinnene 4 til 6 etter behov for å definere alle betingelsene.

Merk:  Hvis du vil fjerne en betingelse, klikker du på Slett-knappen (+) til høyre for 
formatfeltet.



 8 I det øverste formatfeltet definerer du visningsformatet du vil bruke hvis et tall ikke 
tilfredsstiller noen av betingelsene.

Du kan bruke Skrevet tekst-elementet til å vise forhåndsdefinert tekst hvis en 
tekstverdi settes inn i stedet for et tall. Hvis du vil vite mer, leser du «Opprette et 
tilpasset tekstformat» på side 113.

 9 I Navn-feltet skriver du inn et navn for tallformatet, og klikker deretter OK for å arkivere 
det og bruke det på markerte celler.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og i 
Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren. 

Opprette en tilpasset dato/tid-format
Slik definerer du egne visningsformater for dato/tid-verdier i tabellceller:

 1 Marker én eller flere celler.

 2 Gjør ett av følgende:

Velg tilpasset fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen.  Â

Velg tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.  Â

Velg Format > Opprett tilpasset celleformat. Â

 3 Velg Dato og tid fra Type-lokalmenyen.

 4 Definer dato/tid-formatet ved å flytte elementene (i blått) fra Dato- og tidelementer-
ruten til formatfeltet over ruten. 
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 5 Når et element er i formatfeltet, klikker du på trekanten og velger et 
formateringsalternativ fra lokalmenyen.

 6 Hvis du vil vise en forhåndsdefinert tekst før eller etter et element, plasserer du 
innsettingspunktet i formatfeltet og skriver inn teksten. Du kan klikke på et hvilket 
som helst element og deretter bruke venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere 
innsettingspunktet. 

 7 Hvis du vil sette inn et mellomrom mellom elementer, setter du inn et 
innsettingspunkt og trykker på mellomsromstasten en eller flere ganger. 

 8 Hvis du vil slette et element i feltet, markerer du det og trykker på slettetasten. 

Hvis du vil flytte et element i feltet klikker du på det og flytter det.

 9 I Navn-feltet skriver du inn et navn for dato/tid-formatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og i 
Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren. 

 10 Klikk på OK for å arkivere dato/tid-formatet og bruke det på de markerte cellene.

Når du setter inn en dato- eller tidverdi i en formatert celle, brukes formatet hvis 
verdien som settes inn, inneholder en bindestrek (-) eller en skråstrek (/).

Når du skriver denne verdien i en celle med 
ovenstående format

Vises verdien slik

4/16/99 16. april 1999 er den 106. dagen i året

2-23 23. februar 2008 er den 54. dagen i året

Des. 15 2010 Des. 15 2010

Opprette et tilpasset tekstformat
Du kan definere tekst å vise før eller etter en verdi som er satt inn i en tabellcelle når 
ingen andre formater er brukt på cellen.

Slik definerer du tekst som skal vises i tabellceller:
 1 Marker én eller flere celler. 

 2 Gjør ett av følgende:

Velg tilpasset fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen.  Â

Velg tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.  Â

Velg Format > Opprett tilpasset celleformat. Â



 3 Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.

 4 Flytt tekstelementet (blått) fra Dato- og tidelementer-ruten til det tomme formatfeltet 
over ruten. (Slett kun eventuelt eksisterende elementer i feltet før du flytter inn Skrevet 
tekst-elementet.) 

 5 Sett et innsettingspunkt før eller etter elementet, og skriv deretter inn teksten, med 
mellomrom hvis det er nødvendig. Du kan klikke på elementet og deretter bruke 
venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere innsettingspunktet.

Når du skriver «Må oppdatere adresse» i et felt med dette formatet, vises verdien slik: 
Varsle kunde: Må oppdatere adresse.

 6 I Navn-feltet skriver du inn et navn for tekstformatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og i 
Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren. 

 7 Klikk på OK for å arkivere tekstformatet og bruke det på de markerte cellene.

Endre et tilpasset celleformat
Slik kan du endre tilpassede formater og bruke endringer på tabellceller:�
Hvis du vil endre elementene tilknyttet et tilpasset format som er brukt på celler,  m

markerer du cellene og klikker på Vis format i celleinspektøren. 

Hvis du vil slette et element, markerer du elementet i formatfeltet og trykker deretter på 
slettetasten.

Hvis du vil legge til et element, flytter du et element til formatfeltet.

Hvis du vil flytte et element, flytter du det rundt i formatfeltet.

Hvis du vil redefinere et element, klikker du på elementets trekant og velger deretter et 
alternativ fra lokalmenyen. 

Etter at du har utført endringene, gjør du ett av følgende:
Hvis du vil arkivere det endrede formatet og bruke det i markerte celler med det  Â
samme navnet, klikker du på OK og deretter på Erstatt.

Hvis du vil arkivere det endrede formatet som et nytt format og bruke det i  Â
markerte celler, endrer du formatnavnet og klikker deretter på OK.

Hvis du vil ta i bruk det endrede formatet i umarkerte tabellceller, markerer du  Â
cellene og velger navnet på formatet fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen 
eller i Celleformat-menyen i celleinspektøren. 

Hvis du vil endre et tilpasset formatnavn, bruker du dialogruten for organisering av  m

tilpassede celleformater. Hvis du vil vise dialogruten, klikker du på Organiser formater i 
Tilpasset format-dialogruten, eller velger Format > Organiser tilpassede celleformater. 
Deretter dobbeltklikker du på navnet, skriver inn endringene og klikker på OK.
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Når du endrer navnet på et tilpasset format, forblir det forrige navnet knyttet til cellene 
det ble brukt på, og det forrige navnet fjernes fra listen over tilpassede formater. Hvis 
du vil knytte det nye formatnavnet med disse cellene, markerer du cellene og velger 
det nye navnet fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen eller i Celleformat-menyen 
i celleinspektøren. 

Omorganisere, endre navn på og slette tilpassede celleformater
Du bruker dialogruten for organisering av tilpassede celleformater til å organisere dine 
tilpassede celleformater. Dialogruten viser alle de tilpassede formatene tilgjengelig i 
dokumentet.

Slik organiserer du tilpassede celleformater:�
 1 Hvis dialogruten for organisering av tilpassede celleformater ikke er åpent, klikker du 

på Organiser formater eller velger Format > Organiser tilpassede celleformater for å 
åpne det. 

 2 Gjør ett av følgende:

Endre navn på et tilpasset format ved å dobbeltklikke på formatet og skrive inn 
endringene.

Endre plassering på tilpassede formater i lokalmenyene ved å markere et format og 
deretter klikke på én av pilene nedenfor listen for å flytte formatet opp eller ned i 
listen.

Slett et tilpasset format ved å markere et format og deretter klikke på Slett-tasten (-) 
nedenfor listen. 

 3 Klikk på OK for å arkivere endringene og lukke dialogruten.
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Dette kapitlet forklarer hvordan du bruker tabellstiler til raskt 
og konsekvent organiserer utseendet til tabeller.

Numbers-malene inneholder en rekke tabellstiler klare til bruk. Du kan også modifisere 
stilene i maler eller opprette egne stiler.

Bruke Tabellstiler
Du bruke forskjellige visuelle egenskaper til å skille mellom forskjellige tabeller i 
Numbers-regnearket. Du kan for eksempel formatere en tabell med inndata og 
forutsetninger til å ha blå bakgrunn og kantlinjer, samtidig som en tabell som 
inneholder utregninger bruker grå bakgrunn og kantlinjer.

Den enkleste måten å endre utseendet til en tabell på, er å gi den en tabellstil. 
Tabellstiler sikrer også at tabellene er konsekvent formatert. En tabellstil er 
forhåndsdefinert formatering du kan bruke på tabeller. En tabellstil forhåndsdefinerer 
følgende egenskaper:

Tabellbakgrunn (farge eller bilde) og bakgrunnens opasitet Â

Streken, fargen og opasiteten til den utvendige kantlinjen til vanlige celler og de  Â
utvendige kantlinjene til tittelraden, tittelkolonnen og bunnraden.

Bakgrunnen (farge eller bilde og opasitet) og tekstegenskapene til tabellceller,  Â
inkludert tittel- og bunnceller

Hvis du vil Går du til

Formatere en tabell ved hjelp av en tabellstil «Angi tabellstiler» på side 117

Endre stil for en tabell «Endre egenskapene til en tabellstil» på side 117
«Kopiere og lime inn tabellstiler» på side 118

Endre standard tabellstil for en tabell «Bruke standard tabellstil» på side 118

Arkivere formateringen du bruker på en tabell, 
som en ny tabellstil

«Opprette nye tabellstiler» på side 118

Endre navn på en tabellstil «Endre navn på en tabellstil» på side 119

Fjerne en tabellstil fra et regneark «Slette en tabellstil» på side 119

5Arbeide med tabellstiler
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Angi tabellstiler
Etter at du har angitt en tabellstil til en tabell, kan du endre formateringen som stilen 
definerer. En slik endring kalles for overstyring. Hvis du senere angir en annen stil til 
tabellen, kan du beholde eller fjerne eventuelle overstyringer.

Slik angir du en tabellstil:�
Hvis du vil erstatte den eksisterende stilen i en tabell og fjerne eventuelle  m

overstyringer, klikker du på pilen til høyre for stilen du vil bruke og velger deretter 
Fjern og bruk stil.

Du kan også velge Format > Bruk tabellstil på nytt.

Hvis du vil erstatte den eksisterende stilen i en tabell, men fjerne eventuelle  m

overstyringer, markerer du tabellen og klikker deretter på navnet til en stil i Stiler-
panelet til venstre i vinduet. Du kan også markere en tabell, klikke på pilen til høyre for 
stilen du vil bruke og velge Bruk stil.

Du kan også flytte et stilnavn fra Stiler-panelet til en tabell. I dette tilfellet trenger du 
ikke å markere tabellen.

Hvis du vil erstatte stilen til alle tabeller i et ark, men beholde eventuelle overstyringer,  m

flytter du et stilnavn fra Stiler-panelet til et arksymbol i Ark-panelet.

Endre egenskapene til en tabellstil
Du kan endre tabellens utseende ved å endre egenskapene definert av tabellens 
tabellstil.

Slik endrer du egenskapene til tabellstiler:�
Hvis du vil endre bakgrunnsfargen i tabeller, tittelceller eller vanlige celler, markerer du  m

tabellen eller cellene og klikker på Fyll-feltet i formatlinjen.

Hvis du vil utføre mer omfattende endringer til markeringen, kan du bruke 
Cellebakgrunn-kontrollene i tabellinspektøren. I «Fylle objekter med farge eller 
bilder» på side 233 finner du instruksjoner for disse kontrollene.

Hvis du vil endre opasiteten til bakgrunnen, bruker du Opasitet-kontrollene i 
grafikkinspektøren. Du finner instruksjoner i «Justere opasitet» på side 232.

Hvis du vil endre strektypen og fargene til tabellcellekantlinjer, følger du  m

instruksjonene i «Formatere tabellcellekantlinjer» på side 90.

Hvis du vil formatere tekst i én eller flere celler, markerer du cellene. m

Hvis du vil endre fargen på, justeringen av og avstanden mellom tekst i en celle, bruker 
du formatlinjen eller tekstinspektøren (klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk på 
tekstinspektørknappen). 

Hvis du vil endre fontegenskaper, bruker du Fonter-vinduet (klikk på Fonter i 
verktøylinjen).



Hvis du vil bruke endringene du har gjort, til å omdefinere tabellstilen for hele 
regnearket, klikker du på pilen til høyre for stilen. Deretter velger du «Definer stil 
fra tabell på nytt». Alle tabellene i regnearket som bruker stilen, blir oppdatert etter 
endringene du har utført, men overstyringer beholdes.

Hvis du vil lage en ny stil ved å bruke endringene som du har utført, klikker du på pilen 
til høyre for stilen og velger deretter Opprett ny stil.

Kopiere og lime inn tabellstiler
Du kan endre tabellens utseende ved å kopiere og lime inn tabell- og tabellcellestiler.

Slik kopierer du og limer inn tabellcellestiler:�
Hvis du vil kopiere en cellestil, markerer du cellen og velger Formater > Kopier stil. m

Hvis du vil bruke en kopiert cellestil i andre celler, markerer du cellene og velger  m

Format > Lim inn stil.

Hvis du vil lime inn en kopiert tabell ved å bruke regnearkets standard tabellstil, velger  m

du Rediger > «Lim inn, og tilpass stil».

Bruke standard tabellstil
Alle regneark har en tabellstil som er angitt som standard tabellstil. Det er tabellstilen 
som brukes i nye tabeller.

Slik endrer du standard tabellstil:�
Klikk på pilen til høyre for stilen som du vil bruke som standard tabellstil, og velg  m

deretter «Angi som standardstil for nye tabeller».

Hvis du vil bruke standard tabellstil for en gjenbrukbar tabell som du definerer, følger 
du instruksjonene i «Definere gjenbrukbare tabeller» på side 54.

Opprette nye tabellstiler
Du kan opprette nye tabellstiler ved å reformatere en tabell og arkivere formateringen 
som en ny tabellstil.

Slik oppretter du en ny tabellstil:�
 1 Følg instruksjonene i «Endre egenskapene til en tabellstil» på side 117 for å oppnå de 

visuelle effektene du vil ha.

 2 Marker tabellen, klikk på pilen til høyre for en stil i Stiler-panelet og velg deretter 
Opprett ny stil.
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 3 Skriv inn et navn for den nye tabellstilen, og klikk på OK.

Den nye tabellstilen vises nå i Stiler-panelet og kan brukes på tabeller i regnearket.

Hvis du vil gjøre en ny tabellstil tilgjengelig i andre regneark, oppretter du en mal 
fra regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Arkivere et regneark som en 
mal» på side 39.

Endre navn på en tabellstil
Du kan endre navnet på en tabellstil.

Slik endrer du navn på en tabellstil:�
 1 Klikk på pilen til høyre for stilen i Stiler-panelet.

 2 Velg Endre navn på stil.

 3 Rediger stilnavnet, og forsikre deg om at navnet er unikt.

 4 Trykk på returtasten.

Slette en tabellstil
Når du sletter en tabellstil som brukes i et regneark, må du velge en annen stil til å 
erstatte den.

Slik sletter du en stil:�
 1 Klikk på pilen til høyre for stilen i Stiler-panelet.

 2 Velg Slett stil.

 3 Hvis stilen du vil slette brukes i gjeldende regneark, velger du en stil å erstatte den 
med og klikker på OK.
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Dette kapitlet forklarer hvordan du utfører beregninger i 
tabellceller ved hjelp av formler.

Elementer i formler
En formel utfører en beregning og viser resultatet i cellen der du har plassert formelen. 
En celle som inneholder en formel, kalles en formelcelle.

Du kan for eksempel legge inn en formel i den nederste cellen i en kolonne som 
legger sammen tallene i alle de andre cellene i kolonnen. Hvis verdiene i cellene over 
formelen blir endret, oppdateres summen i formelcellen automatisk. 

En formel utfører beregninger ved hjelp av bestemte verdier du oppgir. Verdiene 
kan være tall eller tekst (konstanter) du skriver inn i formelen. Eller verdiene kan være 
verdier fra tabellceller du peker til i formelen ved hjelp av cellereferanser. Formler 
bruker operatorer og funksjoner for å utføre beregninger ved hjelp av verdier du 
oppgir: 
 Â Operatorer er symboler som innleder operasjoner, for eksempel aritmetiske 

operasjoner og sammenligningsoperasjoner. Du bruker symbolene i formler for 
å indikere operasjonen du vil bruke. For eksempel legger du sammen verdier 
med symbolet +, og med symbolet = kan du sammenligne to verdier for å fastslå 
hvorvidt de er like.

=A2 + 16:�  En formel som bruker er operator for å legge sammen to verdier.

=:�  Innleder alltid en formel.

A2:�  En cellereferanse. A2 refererer til den andre cellen i den første kolonnen.

+:�  En aritmetisk operator som legger sammen verdien som står før symbolet, med 
verdien som står etter det.

16:�  En numerisk konstant.

6Bruke formler i tabeller
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 Â Funksjoner er forhåndsdefinerte, navngitte operasjoner, som for eksempel SUMMER 
og GJENNOMSNITT. Hvis du vil bruke en funksjon, skriver du navnet på funksjonen 
og deretter, i parentes, de nødvendige argumentene. Argumenter spesifiserer 
verdiene som funksjonen bruker når den skal utføre beregninger.

=SUMMER(A2:A10):  En formel som bruker funksjonen SUMMER for å legge sammen 
verdiene i flere celler (ni celler i den første kolonnen).

A2:�A10:�  En cellereferanse som refererer til verdiene i cellene fra og med A2 til og 
med A10.

Hvis du vil Går du til

Viser summen, gjennomsnittet, 
minimumsverdien, maksimumsverdien eller 
antall verdier i markerte celler og alternativt 
arkivere formelen som brukes for å beregne disse 
verdiene

«Utføre raske beregninger» på side 122

Raskt legger til en formel som viser 
summen, gjennomsnittet, minimumsverdien, 
maksimumsverdien, antallet eller produktet av 
verdier i markerte celler

«Bruke forhåndsdefinerte hurtigformler» på 
side 123

Bruker verktøy og teknikker for å opprette og 
endre formler

«Legge til og redigere formler ved hjelp av 
Formelredigering» på side 124
«Legge til og redigere formler ved hjelp av 
formellinjen» på side 125
«Legge til funksjoner i formler» på side 126
«Fjerne formler» på side 129

Bruker de flere hundre funksjonene i iWork og se 
eksempler på hvordan funksjonene kan brukes 
innenfor økonomi, ingeniørarbeid, statistikk og 
andre sammenhenger

Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner» 
Hjelp > «Brukerhåndbok for iWork-formler og 
-funksjoner»

Legger til forskjellige typer cellereferanser i en 
formel

«Referere til celler i formler» på side 129
«Bruke tastaturet og musen til å opprette og 
redigere formler» på side 131
«Skille mellom absolutte og relative 
cellereferanser» på side 132

Bruker operatorer i formler «Aritmetiske operatorer» på side 133
«Sammenligningsoperatorer» på side 133

Kopierer eller flytter formler eller verdien som er 
resultatet av formelen, mellom tabellceller

«Kopiere eller flytte formler og verdiene de har 
beregnet» på side 134

Finner formler og elementer i dem «Vise alle formler i et regneark» på side 135
«Finne og erstatte formelelementer» på side 135



Utføre raske beregninger
Nederst til venstre i Numbers-vinduet kan du se resultatet av vanlige beregninger gjort 
med verdiene i to eller flere markerte tabellceller.

Slik utfører du raske beregninger:�
 1 Marker to eller flere celler i en tabell. Cellene trenger ikke å ligge inntil hverandre.

Resultatet av forskjellige beregninger gjort med verdiene i de markerte cellene vises 
nederst til venstre i vinduet.

Resultatene nederst til venstre 
er basert på verdiene i de to 
markerte cellene.

summer:�  Viser summen av numeriske verdier i markerte celler.

gj.sn.:  Viser gjennomsnittet av numeriske verdier i markerte celler.

min.:  Viser den minste numeriske verdien i markerte celler.

maks.:  Viser den største numeriske verdien i markerte celler.

antall:�  Viser antallet verdier i de markerte cellene som er numeriske verdier eller 
verdier for dato og tid.

Tomme celler og celler som inneholder verdityper som ikke er nevnt ovenfor, brukes 
ikke i beregningene.

 2 Hvis du vil utføre andre raske beregninger, markerer du andre celler.

Hvis en av beregningene er veldig nyttig, og du vil bruke den i en tabell, kan du legge 
den til som en formel i en tom tabellcelle. Flytt summer, gj.sn. eller et av de andre 
objektene nederst til venstre til en tom celle. Cellen må ikke være i samme tabell som 
cellene som brukes i beregningen.

 122  Kapittel 6    Bruke formler i tabeller



 Kapittel 6    Bruke formler i tabeller 123

Bruke forhåndsdefinerte hurtigformler
Hvis du vil utføre grunnleggende beregninger ved hjelp av verdier i tabellceller som 
grenser til hverandre, kan du markere cellene og deretter legge til en hurtigformel ved 
hjelp av lokalmenyen som vises når du klikker på Funksjon i verktøylinjen.

Summer:�  Beregner summen av numeriske verdier i markerte celler.

Gjennomsnitt:  Beregner gjennomsnittet av numeriske verdier i markerte celler.

Minimum:�  Fastslår den minste numeriske verdien i markerte celler.

Maksimum:�  Fastslår den største numeriske verdien i markerte celler.

Antall:�  Fastslår antallet verdier i de markerte cellene som er numeriske verdier eller 
verdier for dato og tid.

Produkt:�  Multipliserer alle numeriske verdier i markerte celler.

Du kan også velge Sett inn > Funksjon og bruke undermenyen som vises.

Tomme celler og celler som inneholder verdityper som ikke nevnes, blir ignorert.

Slik kan du legge til en hurtigformel:�
Hvis du vil bruke markerte verdier i en kolonne eller rad, markerer du cellene, klikker  m

på Funksjon i verktøylinjen og velger deretter en beregning fra lokalmenyen.

Hvis cellene er i samme kolonne, plasserer Numbers formelen i den første tomme 
cellen under de markerte cellene. Hvis det ikke finnes en tom celle, legger Numbers til 
en rad for å vise formelen.

Hvis cellene er i samme rad, plasserer Numbers formelen i den første tomme cellen til 
høyre for de markerte cellene. Hvis det ikke finnes en tom celle, legger Numbers til en 
kolonne for å vise formelen. 

Hvis du vil bruke  m alle verdiene i de vanlige cellene i en kolonne, klikker du på 
kolonnens tittelcelle eller referansefane, klikker på Funksjon i verktøylinjen og velger 
deretter en beregning fra lokalmenyen.

Numbers plasserer formelen i en bunntekstrad. Hvis det ikke finnes en bunnrad, legger 
Numbers til en.

Hvis du vil bruke  m alle verdiene i en rad, klikker du på radens tittelcelle eller 
referansefane, klikker på Funksjon i verktøylinjen og velger deretter en beregning fra 
lokalmenyen.

Numbers plasserer formelen i en ny kolonne.



Lage egne formler
Det finnes flere snarveisteknikker for å legge til formler som utfører enkle 
beregninger (les «Utføre raske beregninger» på side 122 og «Bruke forhåndsdefinerte 
hurtigformler» på side 123), men når du vil ha mer kontroll, bruker du 
formelverktøyene for å legge til formler.

Hvis du vil Går du til

Bruker Formelredigering for å arbeide med en 
formel

«Legge til og redigere formler ved hjelp av 
Formelredigering» på side 124

Bruker den justerbare formellinjen for å arbeide 
med en formel

«Legge til og redigere formler ved hjelp av 
formellinjen» på side 125

Bruker Funksjonsnavigering for å legge 
til funksjoner i formler når du bruker 
Formelredigering eller formellinjen

«Legge til funksjoner i formler» på side 126

Finner feil i formler «Håndtere feil og advarsler i formler» på side 129

Legge til og redigere formler ved hjelp av Formelredigering
Formelredigering har et tekstfelt med formelen din. Når du legger til cellereferanser, 
operatorer, funksjoner og konstanter i en formel, ser de slik ut i Formelredigering.

Alle formler må begynne 
med er lik-tegnet.

Summer-funksjonen

Referanser til celler ved 
hjelp av cellenavn.

En referanse til et 
område på tre celler.

Subtraksjonsope
ratoren.

Slik arbeider du med Formelredigering:�
Gjør ett av følgende for å åpne Formelredigering:  m

Marker en tabellcelle, og skriv inn er lik-tegnet (=).  Â

Dobbeltklikk på en tabellcelle som inneholder en formel. Â

Marker en tabellcelle, klikk på Funksjon i verktøylinjen, og velg deretter  Â
Formelredigering fra lokalmenyen.

Marker en tabellcelle, og velg deretter Sett inn > Funksjon > Formelredigering. Â

Marker en celle som inneholder en formel, og trykk deretter på Tilvalg-returtasten. Â

Formelredigering åpnes over den markerte cellen, men du kan flytte Formelredigering.

Hvis du vil flytte Formelredigering, holder du markøren over venstre side av  m

Formelredigering til den blir til en hånd. Deretter kan du flytte.
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Når du skal sette sammen formelen, gjør du følgende: m

Hvis du vil legge til en operator eller konstant i tekstfeltet, setter du inn  Â
innsettingspunktet og skriver. Du kan bruke piltastene for å flytte innsettingspunktet 
i tekstfeltet. I «Bruke operatorer i formler» på side 133 finner du mer informasjon 
om hvilke operatorer du kan bruke. Når formelen din krever en operator, og du ikke 
har lagt til en, settes operatoren + inn automatisk. Du kan markere operatoren + og 
bytte den ut med en annen operator. 

Hvis du vil legge til cellereferanser i tekstfeltet, setter du inn innsettingspunktet og  Â
følger instruksjonene i «Referere til celler i formler» på side 129.

Hvis du vil legge til funksjoner i tekstfeltet, setter du inn innsettingspunktet og  Â
følger instruksjonene i «Legge til funksjoner i formler» på side 126.

Hvis du vil fjerne et element fra tekstfeltet, markerer du elementet og trykker på  m

slettetasten.

Hvis du vil arkivere endringer, trykker du på returtasten eller klikker på Godta-knappen  m

i Formelredigering. Du kan også klikke på utsiden av tabellen.

Hvis du vil lukke Formelredigering og ikke arkivere endringene, trykker du på Escape-
tasten eller klikker på Avbryt-knappen i Formelredigering.

Legge til og redigere formler ved hjelp av formellinjen
Med formellinjen, som ligger under formatlinjen, kan du opprette og endre formler i 
en markert celle. Når du legger til cellereferanser, operatorer, funksjoner og konstanter 
i en formel, vises de slik.

Subtraksjonsoperatoren.

Referanser til celler ved 
hjelp av cellenavn.Summer-funksjonen

Alle formler må begynne 
med er lik-tegnet.

En referanse til et 
område på tre celler.

Slik arbeider du med formellinjen:
Hvis du vil legge til eller redigere en formel, markerer du cellen og legger til eller  m

endrer formelelementene i formellinjen. 

Gjør ett av følgende for å legge til elementer i formelen: m

Hvis du vil legge til en operator eller konstant, setter du inn innsettingspunktet  Â
i formellinjen og skriver. Du kan bruke piltastene for å flytte innsettingspunktet. 
I «Bruke operatorer i formler» på side 133 finner du mer informasjon om hvilke 
operatorer du kan bruke. Når formelen din krever en operator, og du ikke har lagt til 
en, settes operatoren + inn automatisk. Du kan markere operatoren + og bytte den 
ut med en annen operator.



Hvis du vil legge til cellereferanser i formelen, setter du inn innsettingspunktet og  Â
følger instruksjonene i «Referere til celler i formler» på side 129.

Hvis du vil legge til funksjoner i formelen, setter du inn innsettingspunktet og følger  Â
instruksjonene i «Legge til funksjoner i formler» på side 126.

Hvis du vil øke eller redusere visningsstørrelsen for formelelementer i formellinjen,  m

velger du et alternativ fra Tekststørrelse for Formel-lokalmenyen over formellinjen.

Hvis du vil øke eller redusere høyden på formellinjen, flytter du størrelseskontrollen 
nederst til høyre i formellinjen nedover eller oppover. Du kan også dobbeltklikke på 
størrelseskontrollene for å autotilpasse formelen.

Hvis du vil fjerne et element fra formelen, markerer du elementet og trykker på  m

slettetasten.

Hvis du vil arkivere endringer, trykker du på returtasten eller klikker på Godta-knappen  m

over formellinjen. Du kan også klikke på utsiden av formellinjen.

Hvis du ikke vil arkivere endringene du har gjort, klikker du på Avbryt-knappen over 
formellinjen.

Legge til funksjoner i formler
En funksjon er en forhåndsdefinert, navngitt operasjon (for eksempel SUMMER og 
GJENNOMSNITT) som du kan bruke for å utføre beregninger. En funksjon kan være ett 
av flere elementer i en formel, eller det kan være det eneste elementet i en formel.

Funksjoner deles inn i flere kategorier, fra økonomiske funksjoner som beregner 
rentesatser, investeringsverdier og annet, til statistikkfunksjoner som beregner 
gjennomsnitt, sannsynlighet, standardavvik og så videre. Hvis du vil lære om alle 
iWork-funksjonskategoriene og funksjonene deres og se flere eksempler på hvordan 
du bruker dem, velger du Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner», eller  
Hjelp > «Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner».
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Du kan skrive inn en funksjon i tekstfeltet i Formelredigering eller i formellinjen, men 
funksjonsnavigering er praktisk å bruke når du skal legge til en funksjon i en formel.

Marker en funksjon for 
å vise informasjon om 
den.

Søk etter en funksjon.

Sett inn den markerte funksjonen.

Marker en kategori 
for å vise funksjoner 
i den kategorien.

Panel til venstre:�  Inneholder en liste over funksjonskategorier. Marker en kategori 
for å vise funksjonene i kategorien. De fleste kategoriene er familier med beslektede 
funksjoner. Hvis du velger Alle-kategorien, vises en liste over alle funksjoner i alfabetisk 
rekkefølge. Hvis du velger Sist brukte-kategorien, vises en liste over de ti siste 
funksjonene som har blitt satt inn ved hjelp av Funksjonsnavigering.

Panel til høyre:�  Inneholder en liste over enkeltfunksjoner. Marker en funksjon for å 
vise informasjon om funksjonen, og for å legge den til i en formel.

Panel nede:�  Viser detaljert informasjon om den markerte funksjonen.

Slik legger du til en funksjon ved hjelp av funksjonsnavigering:
 1 Hvis du bruker formelredigering eller formellinjen, setter du inn innsettingspunktet der 

du vil legge til funksjonen. 

Merk:  Når formelen din krever en operator før eller etter en funksjon, og du ikke har 
lagt til en, settes operatoren + inn automatisk. Du kan markere operatoren + og bytte 
den ut med en annen operator. 



 2 Åpne funksjonsnavigering ved å gjøre ett av følgende: 

Klikk i formellinjen, og klikk deretter på funksjonsnavigeringsknappen. Â

Klikk på Funksjon-knappen i verktøylinjen og velg Vis funksjonsnavigering fra  Â
lokalmenyen.

Velg Sett inn > Funksjon > Vis funksjonsnavigering.  Â

Velg Vis > Vis funksjonsnavigering. Â

 3 Velg en funksjonskategori.

 4 Velg en funksjon ved å dobbeltklikke på den, eller ved å markere den og klikke på Sett 
inn funksjon.

 5 I formelredigering eller formellinjen bytter du ut argumentplassholderne i funksjonen 
som er satt inn, med en verdi.

Hjelp for argumentet «utstedt» 
vises når du holder markøren 
over plassholderen.

Plassholdere for valgfrie 
argumenter er lysegrå.

Klikk for å se en liste 
over gyldige verdier.

Hvis du vil se en rask beskrivelse av verdien til et argument, holder du markøren 
over argumentplassholderen. Du finner også informasjon om argumentet i 
funksjonsnavigeringsvinduet.

Hvis du vil angi en verdi som skal erstatte en argumentplassholder som har en trekant ved 
siden av seg, klikker du på trekanten og velger deretter en verdi fra lokalmenyen. Hvis 
du vil ha informasjon om en verdi i lokalmenyen, holder du markøren over verdien. 
Hvis du vil se hjelp for funksjonen, velger du Funksjon-hjelp.

Hvis du vil angi en verdi som skal erstatte en argumentplassholder, klikker du på 
argumentplassholderen og skriver inn en konstant eller setter inn en cellereferanse (les 
«Referere til celler i formler» på side 129 for instruksjoner). Hvis argumentplassholderen 
er lysegrå, er det valgfritt om du vil legge til en verdi. 
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Håndtere feil og advarsler i formler
Når en formel i en tabellcelle er ufullstendig, inneholder formel cellereferanser eller på 
annen måte er feil, eller når en importhandling gir en feil i en celle, viser Numbers et 
symbol i cellen. En blå trekant øverst til venstre i en celle angir én eller flere advarsler. 
En rød trekant midt i en celle betyr at det har oppstått en feil i formelen.

Slik viser du feil- og advarselsmeldinger:�
Klikk på symbolet. m

En oppsummering av feilene og advarslene som er knyttet til cellen, vises i et 
meldingsvindu.

Hvis du vil at Numbers skal gi deg en advarsel når en celle som refereres til i en formel, 
er tom, velger du Numbers > Valg og markerer «Vis advarsler når formler henviser til 
tomme celler» i Generelt-panelet.

Fjerne formler
Hvis du ikke lenger vil bruke en formel som er knytte til en celle, er det enkelt å fjerne 
formelen.

Slik fjerner du en formel fra en celle:
 1 Marker cellen.

 2 Trykk på slettetasten.

Hvis du vil se over formlene i et regneark for å bestemme deg for hva du skal slette, 
velger du Vis > Vis formelliste.

Referere til celler i formler
Du bruker cellereferanser for å identifisere celler som inneholder verdier du vil bruke 
i formler. Cellene kan være på samme tabell som formelcellen, eller de kan være i en 
annen tabell på samme ark eller et annet ark.

Cellereferanser har forskjellige formater, avhengig av faktorer som hvorvidt tabellen 
cellen er i, har tittelceller, om du vil referere til en enkeltcelle eller flere celler, og så 
videre. Her er en oversikt over formater du kan bruke til cellereferanser.



Hvis du vil referere til Bruker du dette formatet Eksempel

En hvilken som helst celle 
i tabellen som inneholder 
formelen

Referansefanebokstaven 
etterfulgt av referansefanetallet 
for cellen

C55 refererer til den femtifemte 
raden i den tredje kolonnen.

En celle i en tabell som har en 
tittelrad og en tittelkolonne 

Kolonnenavnet etterfulgt av 
radnavnet

2006 Inntekt refererer til en 
celle med 2006 i tittelraden og 
Inntekt i tittelkolonnen.

En celle i en tabell som har flere 
tittelrader eller -kolonner

Navnet på tittelradene eller 
-kolonnene du vil referere til

Hvis 2006 er en tittelcelle som 
går over to kolonner (Inntekt og 
Utgifter), refererer 2006 til alle 
cellene i Inntekt- og Utgifter-
kolonnene.

En serie med celler Sett inn et kolon (:) mellom den 
første og siste cellen i serien, og 
bruk referansefaneoppføringene 
til å identifisere cellene

B2:B5 refererer til fire celler i den 
andre kolonnen. 

Alle cellene i en rad Radnavnet eller radtall:radtall 1:1 refererer til alle cellene i den 
første raden.

Alle cellene i en kolonne Kolonnebokstaven eller -navnet C refererer til alle cellene i den 
tredje kolonnen.

Alle cellene i en serie med rader Sett inn et kolon (:) mellom 
radtallet eller -navnet på den 
første og siste raden i serien

2:6 refererer til alle cellene i fem 
rader. 

Alle cellene i en serie med 
kolonner

Sett inn et kolon (:) mellom 
kolonnebokstaven eller -navnet 
på den første og siste kolonnen 
i serien

B:C refererer til alle cellene i den 
andre og tredje kolonnen.

En celle i en annen tabell på 
samme ark

Tabellnavnet etterfulgt av 
to kolon (::) og deretter 
celleidentifikatoren 

Tabell 2::B5 refererer til celle B5 
i en tabell med navnet Tabell 
2. Tabell2::2006 Kurspåmelding 
referer til en celle ved navn.

En celle i en tabell på et annet 
ark

Arknavnet etterfulgt av to kolon 
(::), tabellnavnet hvis det er flere 
enn én celle i regnearket med 
samme navn, to kolon til, og 
deretter celleidentifikatoren

Ark 2::Tabell 2::2006 
Kurspåmelding refererer til en 
celle i en tabell med navnet 
Tabell 2 på et ark med navnet 
Ark 2.

Du kan utelate et tabell- eller arknavn hvis cellen eller celler det refererer til, har navn 
som er unike i regnearket.

Når du referer til en celle i tittelceller som går over flere rader eller kolonner, vil du se 
følgende:

Navnet i tittelcellen som ligger nærmest cellen som refererer til den, brukes. Hvis  Â
en tabell for eksempel har to tittelrader, og B1 inneholder «Hund» og B2 inneholder 
«Katt», og du arkiverer en formel som bruker «Hund», arkiveres «Katt» i stedet.

Hvis «Katt» brukes i en annen tittelcelle i regnearket, beholdes «Hund». Â
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Hvis du vil vite hvordan du setter inn en cellereferanse i en formel, leser du «Bruke 
tastaturet og musen til å opprette og redigere formler» på side 131. I «Skille mellom 
absolutte og relative cellereferanser» på side 132 finner du mer informasjon om 
absolutte og relative former for cellereferanser. Dette er viktig når du skal kopiere eller 
flytte en formel. 

Bruke tastaturet og musen til å opprette og redigere formler
Du kan skrive inn cellereferanser i formler, eller du kan sette inn cellereferanser ved 
hjelp av mus- eller tastatursnarveier.

Slik kan du sette inn cellereferanser:�
Hvis du vil bruke en tastatursnarvei for å oppgi en cellereferanse, plasserer du  m

innsettingspunktet i formelredigering eller formellinjen og gjør ett av følgende: 

Hvis du vil referere til en enkeltcelle, holder du nede Tilvalg-tasten og bruker  Â
piltastene for å markere cellen.

Hvis du vil referere til en serie med celler, holder du nede Skift-Tilvalg etter å ha  Â
markert den første cellen og til du har markert den siste cellen i serien.

Hvis du vil referere til celler i en annen tabell på samme ark eller et annet ark,  Â
markerer du tabellen ved å trykke Tilvalg-Kommando-Side ned eller Tilvalg-
Kommando-Side opp for å bla gjennom tabellene. Deretter bruker du en av 
teknikkene ovenfor for å markere én eller flere celler i tabellen.

Hvis du vil angi absolutte og relative attributter for en cellereferanse etter at  Â
du har satt den inn, klikker du på referansen og trykker Kommando-K for å bla 
gjennom valgene. Hvis du vil vite mer, leser du «Skille mellom absolutte og relative 
cellereferanser» på side 132. 

Hvis du vil bruke musen for å legge til en cellereferanse, plasserer du  m

innsettingspunktet i formelredigering eller formellinjen og gjør ett av følgende i 
samme tabell som formelcellen, eller i en annen tabell på samme ark eller et annet ark:

Hvis du vil referere til en enkeltcelle, klikker du på cellen. Â

Hvis du vil referere til alle cellene i en kolonne eller rad, klikker du på referansefanen  Â
for kolonnen eller raden.

Hvis du vil referere til en serie med celler, klikker du på en av cellene og flytter  Â
markøren opp, ned, til høyre eller til venstre for å markere eller endre størrelse på en 
celleserie. 

Hvis du vil angi absolutte og relative attributter for en cellereferanse etter at du  Â
har satt den inn, klikker du på referansen, klikker på trekanten og velger et av 
alternativene i lokalmenyen. Hvis du vil vite mer, leser du «Skille mellom absolutte 
og relative cellereferanser» på side 132. 

Hvis «Bruk navn på tittelceller som referanse» er markert i Generelt-panelet i Numbers-
valg, bruker cellereferansen som er satt inn, navn i stedet for referansefaneoppføringer.



Hvis du vil skrive inn en cellereferanse, plasserer du innsettingspunktet i  m

formelredigering eller formellinjen og skriver inn cellereferansen. Bruk ett av formatene 
fra «Referere til celler i formler» på side 129.

Når du oppgir en cellereferanse som inneholder navnet til en tittelcelle, en tabell eller 
et ark, og du har skrevet inn tre tegn, vises en liste med forslag hvis det du har skrevet, 
passer til ett eller flere navn i regnearket. Velg et navn fra listen, eller fortsett å skrive. 
Hvis du vil deaktivere navneforslag, velger du Numbers > Valg og fjerner markeringen 
for «Bruk navn på tittelceller som referanse» i Generelt-panelet.

Skille mellom absolutte og relative cellereferanser
Du kan bruke absolutte og relative former for cellereferanser for å angi hvilken celle du 
vil at referansen skal peke til hvis du kopierer eller flytter formelen. 

Hvis en cellereferanse er relativ (A1), endres ikke formelen når den flyttes. Hvis formelen 
klippes ut eller kopieres og deretter limes inn, endres cellereferansen slik at den har 
den samme relative plasseringen i forhold til formelcellen. Hvis for eksempel en formel 
som inneholder A1, vises i C4, og du kopier denne formelen til C5, blir cellereferansen i 
C5 til A2.

Hvis rad- og kolonnekomponentene i en cellereferanse er absolutte ($A$1), endres ikke 
cellereferansen når formelen flyttes eller kopieres. Du bruker dollartegnet ($) for å 
angi at en rad- eller kolonnekomponent er absolutt. Hvis for eksempel en formel 
som inneholder $A$1, vises i C4, og du kopierer denne formelen til C5 eller D5, er 
cellereferansen i C5 eller D5 fortsatt $A$1.

Hvis radkomponenten i en cellereferanse er absolutte ($A$1), er kolonnekomponenten 
relativ, og det er mulig at den endres slik at den beholder den relative plasseringen 
til formelcellen. Hvis for eksempel en formel som inneholder A$1, vises i C4, og du 
kopierer denne formelen til D5, blir cellereferansen i D5 til B$1.

Hvis kolonnekomponenten i en en cellereferanse er absolutte ($A1), er radkomponenten 
relativ, og det er mulig at den endres slik at den beholder den relative plasseringen 
til formelcellen. Hvis for eksempel en formel som inneholder $A1, vises i C4, og du 
kopierer denne formelen til C5 eller D5, blir cellereferansen i C5 eller D5 til $A2.

Hvis både formelcellen og cellene formelen refererer til er markert og du flytter 
markeringen, forblir formelen den samme uavhengig av de relative eller absolutte 
innstillingene for cellereferansene. 

Slik kan du angi om cellereferansekomponenter er absolutte:�
Oppgi cellereferansen ved hjelp av en av metodene som er beskrevet ovenfor. m

Klikk på trekanten for en cellereferanse, og velg et alternativ fra lokalmenyen.  m

Marker en cellereferanse, og trykk Kommando-K for å bla gjennom valgene. m
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Bruke operatorer i formler
Du kan bruke operatorer i formler for å utføre aritmetiske operasjoner og 
sammenligne verdier.
 Â Aritmetiske operatorer utfører aritmetiske operasjoner, for eksempel addisjon og 

subtraksjon, og viser resultatene i tall. Du finner mer informasjon i «Aritmetiske 
operatorer» på side 133.

 Â Sammenligningsoperatorer sammenligner to verdier og gir resultatet SANN eller 
USANN. Du finner mer informasjon i «Sammenligningsoperatorer» på side 133. 

Aritmetiske operatorer
Du kan bruke aritmetiske operatorer for å utføre aritmetiske operasjoner i formler. 

Når du vil Bruker du denne aritmetiske 
operatoren

Hvis for eksempel A2 
inneholder 20 og B2 
inneholder 2, vil formelen

Legge sammen to verdier + (plusstegn) A2 + B2 returnerer 22.

Trekke en verdi fra en annen 
verdi

– (minustegn) A2 – B2 returnerer 18.

Multiplisere to verdier * (asterisk) A2 * B2 returnerer 40.

Dele en verdi på en annen verdi / (skråstrek forover) A2 / B2 returnerer 10.

Opphøye en verdi i en annen 
verdi

^ (vinkeltegn) A2 ^ B2 returnerer 400.

Beregne en prosentverdi % (prosenttegn) A2% returnerer 0,2, som vises 
som 20 %.

Hvis du bruker en tekststreng sammen med en aritmetisk operator, får du en 
feilmelding. 3 + “hallo” er for eksempel ikke en korrekt aritmetisk operasjon.

Sammenligningsoperatorer
Du kan bruke sammenligningsoperatorer for å sammenligne to verdier i formler. 
Sammenligningsoperasjoner returnerer alltid verdien SANN eller USANN. 

Når du vil finne ut om Bruker du denne 
sammenligningsoperatoren

Hvis for eksempel A2 
inneholder 20 og B2 
inneholder 2, vil formelen

To verdier er like = A2 = B2 returnerer USANN.

To verdier ikke er like <> A2 <> B2 returnerer SANN.

Den første verdien er høyere 
enn den andre verdien

> A2 > B2 returnerer SANN.



Når du vil finne ut om Bruker du denne 
sammenligningsoperatoren

Hvis for eksempel A2 
inneholder 20 og B2 
inneholder 2, vil formelen

Den første verdien er lavere enn 
den andre verdien

< A2 < B2 returnerer USANN.

Den første verdien er høyere 
enn eller lik den andre verdien

>= A2 >= B2 returnerer SANN.

Den første verdien er lavere enn 
eller lik den andre verdien

<= A2 <= B2 returnerer USANN.

Tekststrenger er større enn tall. For eksempel gir “hallo” > 5 resultatet SANN.

SANN og USANN kan sammenlignes med hverandre, men ikke med tall eller 
tekststrenger. SANN > USANN og USANN < SANN, fordi SANN leses som 1 og USANN 
leses som 0. SANN = 1 gir resultatet USANN, og SANN = “noetekst” gir resultatet 
USANN.

Sammenligningsoperasjoner brukes først og fremst i funksjoner som HVIS, som 
sammenligner to verdier og deretter utfører andre operasjoner avhengig av hvorvidt 
sammenligningen returnerer SANN eller USANN. Hvis du vil ha mer informasjon om 
dette emnet, velger du Hjelp > Hjelp for iWork-formler og -funksjoner, eller Hjelp > 
Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner.

Kopiere eller flytte formler og verdiene de har beregnet
Her er teknikker for å kopiere og flytte celler som er knyttet til en formel: 
Hvis du vil kopiere den beregnede verdien i en formelcelle, men ikke formelen,  m

markerer du cellen, velger Rediger > Kopier, markerer cellen der du vil sette inn 
verdien, og velger Rediger > Lim inn verdier.

Hvis du vil kopiere eller flytte en formelcelle eller en celle som en formel refererer til,  m

følger du instruksjonene i «Kopiere og flytte celler» på side 90. 

Hvis tabellen er stor, og du vil flytte formelen til en celle som du ikke kan se, markerer 
du cellen, velger Rediger > «Marker for flytting», markerer den andre cellen og velger 
deretter Rediger > Flytt. Hvis for eksempel formelen =A1 er i celle D1, og du vil flytte 
den samme formelen til celle X1, markerer du D1, velger rediger > «Marker for flytting», 
markerer X1 og velger deretter Rediger > Flytt. Formelen =A1 vises i celle X1.

Hvis du kopierer eller flytter en formelcelle, endrer du cellereferanser som beskrevet i 
«Skille mellom absolutte og relative cellereferanser» på side 132, hvis nødvendig.

Hvis du flytter en celle som en formel refererer til, oppdateres cellereferansen i formelen 
automatisk. Hvis for eksempel en referanse til A1 brukes i en formel, og du flytter A1 til 
D95, blir cellereferansen i formelen til D95. 
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Vise alle formler i et regneark
Hvis du vil vise en liste med alle formlene i et regneark, velger du Vis > Vis formelliste, 
eller klikker på Formelliste i verktøylinjen. 

Plassering:�  Angir arket og tabellen formelen befinner seg i.

Resultater:�  Angir nåværende verdi beregnet av formelen.

Formel:�  Viser formelen.

Slik kan du bruke formellistevinduet:�
Klikk på formelen for å finne cellen som inneholder formelen. Tabellen vises over  m

formellistevinduet. Formelcellen er markert.

Dobbeltklikk på formelen for å redigere den. m

Hvis du vil endre størrelse på formellistevinduet, flytter du markeringshåndtakene  m

øverst til høyre i vinduet opp eller ned.

Hvis du vil finne formler som inneholder et bestemt element, skriver du elementet i  m

søkefeltet og trykker på returtasten.

Finne og erstatte formelelementer
Med Søk og erstatt-vinduet kan du søke gjennom alle formlene i et regneark for å 
finne og eventuelt endre elementer.

Slik kan du åpne Søk og erstatt-vinduet:�
Velg Rediger > Finn > Vis søk, og klikk deretter på Søk og erstatt. m



Velg Vis > Vis formelliste, og klikk på Søk og erstatt. m

Finn:� Skriv inn et formelelement (cellereferanse, operator, funksjon og så videre) du vil 
søke etter.

I:�  Velg Kun formler fra denne lokalmenyen.

Store/små bokstaver:  Marker dette valget for å skille mellom store og små bokstaver i 
søket.

Hele ord:�  Marker dette valget for kun finne elementer som inneholder alt som er i 
søkefeltet.

Erstatt:�  Du kan skrive inn noe du vil at det som står i søkefeltet, skal erstattes med.

Gjenta søk (sløyfe):  Marker dette valget for å fortsette å se etter det som er i 
søkefeltet, også etter å ha søkt gjennom hele regnearket.

Neste eller Forrige:�  Klikk for å gå til neste eller forrige forekomst av innholdet i 
søkefeltet. Når et element blir funnet, åpnes formelredigering og viser formelen som 
inneholder forekomsten.

Erstatt alle:�  Klikk for å erstatte alle forekomster av det som står i søkefeltet, med det 
som står i Erstatt-feltet.

Erstatt:�  Klikk for å erstatte nåværende forekomst av det som står i søkefeltet, med det 
som står i Erstatt-feltet.

Erstatt og finn:  Klikk for å erstatte nåværende forekomst av det som står i søkefeltet, 
og finne neste forekomst.
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Dette kapitlet beskriver hvordan du oppretter og formaterer 
elegante diagrammer fra data i tabeller.

Numbers inneholder verktøy du kan bruke til å opprette flotte diagrammer som 
kan brukes til å presentere noen av eller alle dataene i en eller flere tabeller. 
Standardinnstillingen er at utseendet til diagrammer koordineres med temaet du 
bruker, men du kan justere farger, teksturer, skygger, etiketter og annet for å skape 
utseendet du vil eller for å framheve forskjellige elementer i diagrammet.

Om diagrammer
Bruk et diagram når du vil presentere trender eller sammenhenger som kan være 
vanskeligere å se når du presenterer dataene i en tabell. I Numbers kan du velge 
blant et utvalg 2D- eller 3D-diagramtyper for å presentere dataene dine, blant annet 
sektordiagrammer, linjediagrammer, stolpediagrammer, kolonnediagrammer og 
områdediagrammer, avhengig av hva som passer best til dataene dine, eller du kan 
bruke et blandet diagram til å legge to diagramtyper oppå hverandre i samme figur. 
Du kan også presentere dataene dine i et todimensjonalt punktdiagram, ved hjelp av 
lineære eller logaritmiske skalaer.

Numbers inneholder følgende diagramtyper:

Diagramtype Symbol

Kolonne

Stablekolonne

Stolpe

7Opprette diagrammer fra data



Diagramtype Symbol

Stablestolpe

Linje

Område

Stableområde

Sektor

Punkt

Blandet

2 akser

3D-diagrammer kan være alle ovenstående 
diagramtyper, med unntak av punkt, blandet eller 
2-akse. Her er et 3D-sektordiagram.

Eksempel
Det er mulig du vil opprette et diagram som sammenligner hvordan fuglebestanden 
har endret seg i to samplingsregioner mellom 2007 og 2010. Disse dataene kan først 
presenteres i en tabell med rader for Region 1 og Region 2. Forskeren har telt antall 
fugler i hver region hvert å fra 2007 til og med 2010, og har dermed 4 datapunkter  
(eller verdier) for hver region.
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Hvis du presenterer disse dataene som et kolonnediagram, ser det ut som vist 
nedenfor:

Datasettene 
inneholder ett 
datapunkt (en 
stolpe) fra hver 
av dataseriene.

Diagramforklaringen viser de to 
dataseriene.

I dette diagrammet, kalles Region 1 og Region 2 dataserier fordi datapunktene (antallet 
fugler) fra hver region representeres av en serie kolonner med samme farge, ett for 
hvert år. Hver kolonne for Region 1 plasseres ved siden tilsvarende kolonne for Region 
2, og hvert sett med kolonner kalles et datasett eller en kategori (2007 er en kategori, 
2008 er en kategori og så videre).

Hvis du vil framheve andre sider ved dataene, kan du omstille dataene slik at 
datapunktene grupperes etter region i stedet for år. I dette tilfellet er datapunktene 
for hvert år representert som en serie kolonner (dataserier), i dette tilfellet har hver 
dataserie kun to datapunkter og gruppene med kolonner for hver region er kategorier. 
Dermed inneholder dette kolonnediagrammet to sett med fire kolonner (datapunkter), 
én kategori for Region 1 og ett datasett for Region 2.

Datasettene inneholder ett 
datapunkt (en stolpe) fra hver 
av de fire dataseriene.

Disse to 
stolpene 
representerer 
én dataserie.

Dataserier presenteres forskjellig i forskjellige diagramtyper: 
I  Â kolonnediagrammer og stolpediagrammer presenteres en dataserie som en serie 
kolonner eller stolper med samme fyll (farge eller mønster).

I et  Â linjediagram presenteres en dataserie som en enkeltlinje.



I et  Â områdediagram presenteres en dataserie som en områdefigur.

I et  Â sektordiagram presenteres kun ett datasett (det første datapunktet i hver serie) i 
diagrammet (det som er først i listen i tabellen).

I et  Â punktdiagram bestemmes hvert punkt på grafen av både en x- og en y-verdi. To 
kolonner med verdier plottes som x-koordinater og y-koordinater på en graf som 
representerer datapunktene i én dataserie.

Hvis du vil Går du til

Opprette og redigere et diagram ved hjelp av 
data i én eller flere tabeller

«Opprette et diagram fra tabelldata» på side 140

Formatere diagramtitler, forklaringer, akser og 
andre elementer 

«Formatere diagrammet» på side 148

Formatere sektordiagrammer, linjediagrammer og 
andre diagramtyper 

«Formatere bestemte diagramtyper» på side 158

Opprette et diagram fra tabelldata
Du kan legge til et diagram som viser alle dataene i en tabell eller data i markerte 
celler fra en eller flere tabeller. Hvis du endrer dataene i et diagrams tilknyttede 
tabellceller, oppdateres diagrammet automatisk.

Når du legger til et diagram, definerer Numbers enten tabellradene eller-kolonnene 
som standard dataserier. I de fleste tilfeller, hvis tabellen er firkantet eller om den er 
bredere enn den er høy, blir tabellradene standardserien, men du kan enkelt bytte 
dataserier og -sett etter at diagrammet er opprettet og legge til, fjerne og redigere 
diagramdataene når som helst. 

Hvis en tabell inneholder tittelrader eller -celler, bruker Numbers teksten i den første 
kolonnen eller raden som akseetiketter. Hvis ikke, brukes eksempeltekst for etiketter 
som du kan redigere senere.

Slik kan du legge til og markere data og opprette et diagram:�
Hvis du vil legge til et diagram basert på en hel tabell, markerer du tabellen, klikker på  m

Diagrammer i verktøylinjen, og velger en diagramtype fra lokalmenyen. 

I lokalmenyen er 
2D-diagrammer 
til venstre og 
3D-diagrammer til 
høyre.
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Veridene i tabellen plottes i diagrammet. Hvis tabellen er tom, er diagrammet tomt 
inntil du legger til verdier i tabellceller. 

Hvis du vil legge til et diagram basert på et område med tilstøtende tabellceller, klikker  m

du i en celle, og klikker og flytter for å markere andre celler. Du kan også markere den 
første cellen i området og holde nede Skift-tasten mens du markerer den siste cellen 
for å markere området. Deretter klikker du på Diagrammer i verktøylinjen og velger en 
diagramtype.

Hvis du vil legge til et diagram basert på celler som ikke er tilstøtende, holder du  m

nede Kommando-tasten mens du markerer cellene i tabellen. Deretter klikker du på 
Diagrammer i verktøylinjen og velger en diagramtype.

Hvis du vil legge til et diagram basert på data i flere enn én tabell, markerer du først  m

en enkelttabell eller et sammenhengende område med celler og oppretter et diagram. 
Deretter klikker du på Diagrammer i verktøylinjen og velger en diagramtype. Marker 
diagrammet og hold nede Kommando-tasten mens du klikker eller flytter celler i en 
annen tabell for å legge til dataene deres i diagrammet.

Hvis du vil legge til et plassholderdiagram du vil bruke for å legge til dataene dine  m

ved en senere anledning, forsikrer du deg om at ingenting er markert, klikker på 
Diagrammer i verktøylinjen, og velger en diagramtype. Et diagram og en ny tabell 
opprettes med plassholderdata.

Hvis du vil tegne et diagram, markerer du først tabellcellene diagrammet skal  m

referere til, og holder deretter nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Diagrammer 
i verktøylinjen. Velg en diagramtype. Når markøren endres til et trådkors, flytter du 
trådkorset over arbeidsområdet for å opprette et diagram med den størrelsen du vil 
ha. Hvis du vil beholde diagrammets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten 
mens du flytter.

Hvis du vil Går du til

Endre type for et diagram «Konvertere et diagram fra en type til en 
annen» på side 142

Flytte et diagram «Flytte et diagram» på side 143

Endre dataserier for et diagram «Bytte mellom tabellrader og -kolonner for 
diagramdataserier» på side 144
«Erstatte eller omorganisere dataserier i et 
diagram» på side 145



Hvis du vil Går du til

Endre data som vises i et diagram «Legge til mer data i et eksisterende diagram» på 
side 144
«Fjerne data fra et diagram» på side 146
«Inkludere skjulte tabelldata i et diagram» på 
side 145

Fjerne et diagram «Slette et diagram» på side 147

Kopiere et diagram inn i et Keynote- eller 
Pages-dokument og få diagrammet til å holdes 
oppdatert når data blir endret 

«Dele diagrammer med Pages- og Keynote-
dokumenter» på side 147

Konvertere et diagram fra en type til en annen
Du kan bytte diagramtype når som helst. Imidlertid kan enkelte diagramtyper benytte 
rad- og kolonnedataene forskjellig, som beskrevet nedenfor.

Slik konverterer du et diagram fra en type til en annen
 1 Marker diagrammet. 

 2 Gjør ett av følgende:

Velg en diagramtype fra lokalmenyen lengst til venstre i formatlinjen. Â

Kontroll-klikk på diagrammet, velg Diagramtype fra lokalmenyen og marker en  Â
diagramtype fra undermenyen.

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og velg  Â
deretter en annen diagramtype fra lokalmenyen som vises når du klikker på 
diagramsymbolet øverst til venstre.

Hvis du bytter til sektordiagram, vises første datapunkt i hver serie som en sektor.

Hvis du bytter til et punktdiagram, krever hvert punkt i diagrammet to verdier. Hvis 
diagrammet er basert på et ulikt antall rader eller kolonner, vises ikke den siste raden 
eller kolonnen.

Hvis du bytter til et stolpe-, kolonne-, område- eller linjediagram, tilsvarer hver serie i det 
nye diagrammet en rad eller kolonne.

Hvis du bytter til en 3D-versjon av et diagram, viser diagraminspektøren kontroller for 
styring av objektdybde, lyssetting og annet.
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Det er mulig at formatering du har brukt på diagrammet du bytter fra ikke brukes 
på det nye diagrammet. For eksempel er det mulig at fargefyllattributten for 
datapunktelementer (stolper, sektorer og så videre) har en annen standardverdi for 
hver diagramtype. Hvis du har endret en kolonnefyllfarge og deretter konverterer 
diagrammet til et stolpediagram, beholdes ikke fyllfargeendringen. Avhengig av 
diagramtypen, kan følgende attributter tilbakestilles til standardstilen: verdietiketter 
og plassering, tekststil, seriestrek, serieskygge, seriefyll, datapunktsymboler og 
datapunktfyll.

Når du bytter diagramtype og den nye typen har noen av de samme attributtene, 
endres ikke de attributtene. Delte attributter er akser, rutenett, aksemerker, 
akseetiketter, vis minimumsverdi, nummerformat, kantlinjer, rotering, skygger, og 
3D-lyssetting. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Formatere diagrammet» på 
side 148 og «Formatere bestemte diagramtyper» på side 158.

Stolpe eller kolonnediagrammer og stablede stolpe eller kolonnediagrammer deler 
attributter, med unntak av verdietikettplassering. Stolpe og kolonnediagrammer har 
også separat fyll.

3D-diagramskygger deles mellom diagramtyper.

Flytte et diagram
Når du flytter et diagram til en ny plassering i det samme Numbers-dokumentet, 
opprettholdes referanser til tilknyttede tabellceller.

Slik kan du flytte et diagram:
Hvis du vil flytte et diagram til en annen plassering på samme ark, markerer du det  m

og flytter det til den nye plasseringen, eller klipper det ut og limer det inn på den nye 
plasseringen.

Hvis du vil flytte et diagram til et annet ark, kopierer du det, markerer det andre arket i  m

sidepanelet og limer inn diagrammet på arbeidsområdet for det andre arket.



Bytte mellom tabellrader og -kolonner for diagramdataserier
Når du markerer et diagram, vises en mørk ramme rundt tabellcellene som er knyttet 
til diagrammet. Med dataserieknappen øverst til venstre på rammen rundt tabellen det 
markerte diagrammet refererer til, kan du angi om tabellrader eller tabellkolonner skal 
brukes som dataserier i diagrammet. 

Disse firkantene indikerer 
hvilken farge som 
representerer hver dataserie.Dataserieknapp

Slik angir du om tabellrader eller tabellkolonner skal brukes som diagramserier:�
Marker diagrammet, og klikk deretter på dataserieknappen. m

Når knappen ser slik ut, er kolonnene dataserier. Klikk på 
knappen for å gjøre radene til dataserier. 

Når knappen ser slik ut, er radene dataserier. Klikk på 
knappen for å gjøre kolonnene til dataserier.

Legge til mer data i et eksisterende diagram
Du kan legge til data fra enkeltceller i tillegg til de som allerede refereres til fra 
diagrammet, inkludere en hel ny rad eller kolonne, eller legge til data fra flere tabeller. 

Slik kan du legge til mer data i et diagram:�
Hvis du vil legge til data fra celler som henger sammen med celler som allerede er  m

plottet, markerer du diagrammet og holder deretter nede Skift-tasten mens du klikker 
på cellene du vil inkludere.

Hvis du vil legge til data fra celler som ikke henger sammen med celler som allerede er  m

plottet, markerer du diagrammet og holder deretter nede Kommando-tasten mens du 
klikker eller flytter cellene du vil inkludere.
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Hvis du vil utvide området med tilstøtende celler med verdier som presenteres,  m

markerer du diagrammet. I tabellen drar du den runde kontrollen nede til høyre i 
området til høyre eller nedover.

Hvis diagrammet er et punktdiagram, kan du kun legge til et likt antall rader eller 
kolonner ved å dra.

Hvis du vil legge til en ny rad eller kolonne med data, markerer du tabellen og setter  m

inn raden eller kolonnen mellom cellene som allerede er presentert. Når du legger til 
data i de nye cellene, vil dataene presenteres i diagrammet.

Hvis du vil legge til data fra celler i en annen tabell, markerer du cellene som  m

inneholder dataene du vil legge til, og flytter dem til diagrammet.

De nye dataene legges til som en ny dataserie. Hvis du vil vise eller endre diagrammets 
kildedata, klikker du på en dataserie i diagrammet for å vise tabellen og kildecellene.

Hvis du vil inkludere data fra skjulte rader og kolonner i diagrammet, kan du lese 
«Inkludere skjulte tabelldata i et diagram» på side 145.

Inkludere skjulte tabelldata i et diagram
Hvis du har skjult rader eller kolonner i en tabell, men vil inkludere dem i eller 
ekskludere dem fra en tabell, kan du bruke Diagram-panelet i diagraminspektøren.

Slik inkluderer eller ekskluderer du skjulte data:
 1 Marker diagrammet, og klikk deretter på Inspektør-knappen i verktøylinjen.

 2 Klikk på Diagram-knappen i Inspektør-vinduet, klikk på Diagram, og gjør deretter ett av 
følgende:

Hvis du vil inkludere skjulte data i diagrammet, markerer du Vis skjulte data. Â

Hvis du vil ekskludere skjulte data fra diagrammet, fjerner du markeringen for Vis  Â
skjulte data.

Erstatte eller omorganisere dataserier i et diagram
Når du legger til, fjerner eller omorganiserer data i et diagram, påvirker det ikke 
tabellen eller tabellene som inneholder dataene som vises i diagrammet. 

Hvis du for eksempel vil erstatte en serie med dataverdier i et eksisterende diagram 
med en annen dataserie, kan du enkelt erstatte rad- eller kolonnedata i diagrammet 
med data fra en annen rad eller kolonne. Dette påvirker kun diagrammet, alle tabeller 
forblir som før. Du kan også endre rekkefølgen dataseriene vises med i diagrammet 
uten å endre diagrammet. 



Slik endrer du rekkefølge på eller erstatter en dataserie:�
 1 Marker diagrammet. 

En mørk ramme vises rundt datacellene i tabellen som brukes i diagrammet.

 2 Klikk på Inspektør-knappen i verktøylinjen, og klikk deretter på Diagram-knappen i 
Inspektør-vinduet.

 3 Klikk på Serier i diagraminspektøren, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil endre rekkefølgen for hvordan seriene vises i diagrammet, markerer  Â
du et av serieelementene du vil flytte, og velger deretter et tall fra Rekkefølge-
lokalmenyen i Serier-panelet i diagraminspektøren.

Hvis du vil erstatte hele eller deler av en dataserie med en annen rad eller kolonne  Â
med data, marker cellereferansen som representerer dataserieområdet du vil 
erstatte, i Data-feltet i Serie-panelet. Deretter flytter du markøren over det nye 
området med celler med data du vil inkludere.

Hvis du vil endre dataserieetiketten, markerer du cellereferansen som inneholder  Â
serieetiketten, i Etikett-feltet i Serie-panelet. Deretter markerer du cellen med 
etiketten du vil bruke.

Fjerne data fra et diagram
Du kan slette verdier fra kun diagrammet slik at de beholdes i den tilknyttede tabellen, 
eller du kan slette verdier fra både diagrammet og den tilknyttede tabellen.

Slik kan du fjerne data:
Hvis du vil fjerne et datapunkt fra både et diagram og i tabellen der den vises,  m

markerer du cellen der dataene befinner seg, og trykker deretter på slettetasten. 
Verdien fjernes fra tabellen og diagrammet.

Hvis du sletter en kolonne eller rad som er en del av et tokolonne-par som er 
presentert i punktdiagram, fjernes det tilknyttede toverdidatapunktet fra diagrammet.

Hvis du vil fjerne flere enkeltcelleverdier fra både et diagram og tabellen der de  m

befinner seg, markerer du tabellen, holder nede Skift- (for sammenhengende celler) 
eller Kommando-tasten (for spredte celler) mens du klikker for å markere cellene, og 
trykker deretter på slettetasten. Verdiene fjernes fra både tabellen og diagrammet.

Hvis du vil krympe et sammenhengende område med celler som utgjør et diagram,  m

markerer du diagrammet. I tabellen drar du den runde kontrollen nede til høyre i 
området oppover eller til venstre. Cellene som ikke lenger er markert presenteres ikke 
lenger i diagrammet, men verdiene beholdes i tabellen.

Hvis du vil fjerne en dataserier fra et diagram, markerer du diagrammet og markerer  m

deretter et element i serien, eller klikker på serieetiketten i tabellen. Trykk på 
slettetasten. Verdiene fjernes fra diagrammet, men beholdes i tabellen.
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Hvis du vil fjerne et datasett, markerer du diagrammet og markerer deretter  m

kategorietiketten i tabellen. Trykk på slettetasten. Verdiene fjernes fra diagrammet, 
men beholdes i tabellen.

Hvis kategorien ikke har en etikett i tabellen, klikker du på dataserieknappen i tabellen 
for å konvertere kategorien til en serie, markerer serien som inneholder dataene du vil 
fjerne, og trykker på slettetasten.

Slette et diagram
Slik kan du endre slette et diagram:�
Hvis du vil fjerne diagrammet og ikke tabellen(e) som er knyttet til diagrammet,  m

markerer du det og trykker på slettetasten.

Hvis du vil fjerne både diagrammet og tabellen(e) som er knyttet til diagrammet,  m

markerer du tabellene og trykker på slettetasten.

Dele diagrammer med Pages- og Keynote-dokumenter
Du kan kopiere et diagram og lime det inn i en Keynote-presentasjon eller et Pages-
dokument. Når du har limt inn diagrammet, er det koblet til Numbers-versjonen. 
Hvis Numbers-tabelldataene som vises i diagrammet blir endret, kan du oppdatere 
diagrammet i Keynote eller Pages.

Slik kobler du et Numbers-diagram til en kopi av diagrammet i Keynote eller Pages:�
Arkiver regnearket, marker og kopier diagrammet, og lim det deretter inn i en  m

Keynote-presentasjon eller et Pages-dokument.

Slik oppdaterer du et tilknyttet diagram i Keynote eller Pages:�
Forsikre deg om at Numbers-regnearket som inneholder det oppdaterte diagrammet,  m

er arkivert. I Keynote eller Pages markerer du diagrammet og klikker på Oppdater-
knappen.

Slik fjerner du en kobling mellom et diagram og Numbers-versjonen av 
diagrammet:�
I Keynote eller Pages markerer du diagrammet og klikker på Fjern kobling. m



Formatere diagrammet
Alle diagrammer du oppretter har en tilknyttet tittel, diagramforklaring og etiketter du 
kan velge å vise eller skjule eller endre utseendet til eller plasseringen for. Du kan også 
endre diagramfarger og teksturer, akseskalaer og aksemerker og datapunktetiketter 
i diagrammet. Du kan rotere 2D-diagrammer og justere vinkelen og lyssettingsstilen 
som brukes i 3D-diagrammer. 

Hvis du vil Går du til

Formatere et diagrams tittel, etiketter og 
forklaring

«Plassere og formatere et diagrams tittel og 
forklaring» på side 148
«Formatere teksten i diagramtitler, -etiketter og 
-forklaringer» på side 158

Endre størrelsen og retningen på et diagram «Endre størrelse på eller rotere et diagram» på 
side 149

Endre et diagrams skalering, aksemerker og 
etiketter

«Formatere diagramakser» på side 150

Endre diagrammets farge, tekstur, skygge og 
andre bildeegenskaper

«Formatere elementene i et diagrams 
dataserie» på side 153

Vise spesialelementer i diagrammer «Viser feilfelt i diagrammer» på side 155
«Vise trendlinjer i diagrammer» på side 156

Formatere sektordiagrammer, stolpediagrammer 
og andre diagramtyper

«Formatere bestemte diagramtyper» på side 158

Plassere og formatere et diagrams tittel og forklaring
Diagramtittelen er der du kan beskrive diagrammets emne. Diagramforklaring viser 
hvilke farger i diagrammet som representerer hvilke dataserier.

Du kan vise eller skjule tittelen eller forklaringen for et diagram, endre utseendet til 
teksten og flytte diagrammet dit du vil at det skal vises. Hvis du vil endre en hvilken 
som helst diagramattributt, markerer du først diagrammet. 

Slik kan du plassere og formatere tittelen og forklaringen til et markert diagram:�
Hvis du vil vise tittelen eller forklaringen, velger du Vis > Vis inspektør, og deretter  m

klikke på diagraminspektørknappen. Marker Vis tittel eller Vis forklaring.

Hvis du vil endre tittelen til diagrammet, markerer du teksten i tittelruten og skriver  m

inn en ny tittel.

Hvis du vil redigere etikettene i forklaringen, redigerer du serieetikettene i den  m

tilknyttede tabellen, eller du markerer forklaringen og redigerer teksten direkte.
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Hvis du vil formatere teksten i forklaringen eller tittelen, bruker du kontrollene på  m

formatlinjen.

Hvis du vil flytte forklaringen, markerer du den og flytter den. m

Hvis du vil legge til beskrivende tekstelementer i et diagram, oppretter du en tekstrute. 
Les «Legge til tekstruter» på side 191. Når du er ferdig med å formatere diagrammet, 
kan du gruppere tekstruten med diagrammet slik at tekstruten og diagrammet 
alltid flyttes sammen hvis du bestemmer deg for å flytte diagrammet. Les «Gruppere 
objekter og løse opp grupper med objekter» på side 225.

Endre størrelse på eller rotere et diagram
Det er flere måter å rotere 2D-diagrammer på. Du kan ikke rotere (eller vende) 
3D-diagrammer. Hvis et 3D-diagram er gruppert med 2D-diagrammer, kan du rotere 
gruppen, men kun 2D-diagrammer i gruppen roteres.

Slik kan du endre størrelse på eller rotere diagram:�
Hvis du vil endre størrelsen på et diagram, markerer du hele diagrammet, og gjør  m

deretter ett av følgende:

Flytt et aktivt markeringshåndtak. Aktive markeringshåndtak har en svart kant.  Â

Hvis du vil beholde diagrammets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten  Â
mens du flytter for å endre størrelsen.

Hvis du vil endre størrelsen til et diagram i én retning, flytter du et sidehåndtak i  Â
stedet for et hjørnehåndtak.

Hvis du vil endre størrelsen ved å angi nøyaktig størrelse, klikker du på Inspektør i  Â
verktøylinjen og deretter på metrikkinspektørknappen. I metrikkinspektøren kan du 
angi en ny bredde, høyde og roteringsvinkel, og du kan endre diagrammets avstand 
fra margene.

Hvis du vil rotere 2D-diagrammer, markerer du hele diagrammet, og gjør deretter ett  m

av følgende:

Markerer diagrammet, hold nede Kommando-tasten, flytt musepekeren mot et  Â
aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek med pil i begge ender. 
Deretter flytter du et markeringshåndtak. 

Hvis du vil rotere et diagram i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando- Â
tastene mens du flytter et markeringshåndtak.

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på metrikkinspektørknappen, og flytt deretter  Â
Roter-hjulet eller bruk Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for diagrammet.

Sektordiagrammer kan også roteres ved hjelp av diagraminspektøren. Les «Rotere 
2D-sektordiagrammer» på side 162. 



Formatere diagramakser
I kolonnediagrammer, områdediagrammer, linjediagrammer og stolpediagrammer 
plottes datapunkter langs én akse (y-aksen for kolonne-, område og linjediagrammer; 
x-aksen for stolpediagrammer) og datasett grupperes på den andre aksen. 
Datapunktaksen kalles verdiaksen, og datasettaksen kalles kategoriaksen.

I punktdiagrammer er både x- og y-aksen verdiakser. I 2-aksediagrammer finnes 
det to y-akser – Verdiakse (Y1) og Verdiakse (Y2) – som kan formateres uavhengig 
av hverandre. Hvis du vil vite mer om 2-aksediagrammer, kan du lese «Tilpasse 
2-aksediagrammer og blandede diagrammer» på side 167.

Hvis du vil vise eller skjule en akse eller diagramkantlinjer, angir du skalaen (lineær 
eller logaritmisk) og spennet for verdiaksen, eller justerer rutenett- og aksemerker 
langs aksene, foretar markeringer og angir passende verdier i Akse-panelet i 
diagraminspektøren. 

Mange av disse formateringsalternativene er også tilgjengelige fra formatlinjen. 
Akkurat som med diagraminspektøren, er alternativene som er tilgjengelige i 
formatlinjen alltid tilpasset diagramtypen du har valgt.

Slik plasserer du rutenettlinjer og aksemerker på diagramaksene:
Velg rutenettlinjene og aksemerkene du vil bruke, fra én eller begge Angi aksevalg- m

lokalmenyene i Akse-panelet i diagraminspektøren.

Hvis du vil formatere verdiene langs verdiaksen, gjør du ett av følgende i Akse-
panelet i diagraminspektøren:�
Hvis du vil angi den høyeste verdien som vises på verdiaksen, skriver du inn  m

et tall i Maks.-feltet under Verdiakse. Denne verdien kan ikke være lavere enn 
maksimumsverdien for hele datasettet. Hvis du ikke angir et tall, vises ordet «Auto» i 
feltet og verdien beregnes automatisk basert på dataene.
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Hvis du vil angi verdien fra origopunktet for verdiaksen, skriver du inn et tall i Min.- m

feltet under Verdiakse. Denne verdien kan ikke være høyere enn minimumsverdien 
for hele datasettet. Hvis du ikke angir et tall, vises ordet «Auto» i feltet og verdien 
beregnes automatisk basert på dataene.

Hvis du vil angi antall aksemerker mellom null og minimums- og maksimumsverdiene  m

på verdiaksen, angir du et tall i Sifre-feltet under Verdiakse.

Hvis du vil vise dataverdiene på verdiaksen, velger du Vis verdietiketter og/eller Vis  m

minimumsverdi fra Angi aksevalg-lokalmenyen under Verdiakse.

Hvis du vil formatere verdier på en annen måte enn de er formatert i den tilknyttede  m

tabellen, velger du et alternativ fra Format-lokalmenyen under Verdiakse.

Tall:�  Viser datapunktverdien uten enheter, med mindre du angir enheter. Du kan angi 
enheter ved å skrive dem inn i Suffiks-feltet. I Desimaler-feltet angir du hvor mange 
desimalplasser som skal vises, og velger deretter –100 eller (100) fra lokalmenyen ved 
siden av for å velge en stil for visning av negative tall. Velg Skilletegn hvis du vil vise et 
tusenskilletegn på venstre side av desimaltegnet.

Valuta:�  Viser datapunktverdien som et pengebeløp. Velg valutaenhetsymbolet fra 
Symbol-lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du 
Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et minustegn foran verdien 
eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra lokalmenyen. Velg 
Skilletegn hvis du vil vise et tusenskilletegn på venstre side av desimaltegnet.

Prosent:�  Viser datapunktverdien delt på 100. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med 
et minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) 
fra lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil vise et tusenskilletegn på venstre side av 
desimaltegnet.

Dato og tid:�  Viser datapunktverdier med dato og tid-format.

Varighet:�  Viser datapunktverdier som en tidsenhet (for eksempel sekunder, minutter 
eller uker).

Brøk:�  Viser datapunktverdien som er mindre enn 1 som ett heltall over et annet. 
(Hvis verdiene er større enn 1, vil du ikke se en brøkvisning av dataene.) Velg hvor 
nøyaktig avrundingen av brøkene skal være i Nøyaktighet-lokalmenyen. Hvis du velger 
et alternativ som Halvdeler eller Fjerdeler presenteres verdiene som en del av hele 
sektordiagrammet, rundet til den nærmeste brøken du har valgt. 

Vitenskapelig:�  Viser datapunktverdier i vitenskapelig notasjon, der 10 opphøyd i en 
potens presenteres som «E+» et heltall. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som 
skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Tilpasset:�  Velg et tilpasset tallformat du har opprettet, eller opprett et nytt. Hvis du 
vil vite mer, leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på 
side 103.



Slik viser du kategorititler (datasett):
 1 Velg Vis kategorier fra Angi aksevalg-lokalmenyen under Kategoriakse i Akse-panelet i 

diagraminspektøren.

 2 Hvis du vil endre kategorietikettene, plasserer du markøren i Etiketter-feltet, gjør ett av 
følgende og klikker deretter på Godta-knappen (grønt kryss) for å arkivere endringene: 

Hvis du vil ta med en tabell, klikker du på cellen for tabellen der etiketten du vil  Â
bruke, vises. En referanse til cellen legges til i Etiketter-feltet.

Hvis du vil ekskludere en etikett, markerer du cellereferansen i Etikett-feltet og  Â
trykker på slettetasten.

 3 Hvis du vil endre hvor mange av etikettkategoriene som vises, gjør du ett eller begge 
av følgende:

Skriv inn en verdi eller bruk trinnkontrollen i «Merk hver ... kategori»-feltet. En verdi  Â
på 2 vil for eksempel gjøre at annenhver kategoritittel vises. For verdien 3 vises hver 
tredje kategoritittel og så videre.

Hvis du vil at tittelen til den siste kategorien skal vises, velger du Vis siste kategori fra  Â
Angi aksevalg-lokalmenyen under Kategoriakse.

Slik legger du til eller skjuler en aksetittel:
 1 Velg Vis tittel fra Angi aksevalg-lokalmenyen under Verdiakse eller Kategoriakse i Akse-

panelet i diagraminspektøren.

 2 Dobbeltklikk på verdi- eller kategoritittelen som vises i diagrammet, og skriv inn 
teksten.

 3 Hvis du vil formatere tittelens tekstattributter, bruker du kontrollene i formatlinjen.

 4 Hvis du vil skjule en tittel, fjerner du markeringen for alternativet de i samme 
lokalmenyene. 

Slik angir du en lineær, logaritmisk eller prosentbasert skala for verdiaksen:�
Velg Lineær skala, Logaritmisk skala eller Prosentskala fra Angi aksevalg-lokalmenyen  m

under Verdiakse i Akse-panelet i diagraminspektøren.

Prosentskalaer er kun tilgjengelige for 2D-stablede stolpe-, kolonne-, og 
områdediagrammer. Lineære og logaritmiske skalaer er kun tilgjengelige for 
2D-diagrammer som ikke er stablet. 3D-diagrammer kan kun bruke en lineær skala. 
(For sektordiagrammer viser du verdier som prosent ved å velge Prosent fra Format-
lokalmenyen under Etiketter.)

Hvis du vil endre fargen og teksturen for serieelementer eller formatere 
datapunktsymboler og verdietiketter, bruker du Serier-panelet i diagraminspektøren. 
Les «Formatere elementene i et diagrams dataserie» på side 153.

Hvis du vil vite mer om formateringsalternativer som er unike for en gitt diagramtype, 
leser du «Formatere bestemte diagramtyper» på side 158.
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Formatere elementene i et diagrams dataserie
Du kan bruke en rekke forskjellige visuelle effekter til å forbedre utseendet til 
dataserieelementer, for eksempel stolper (i kolonne- og stolpediagrammer), 
datapunktfigurer (i linje og punktdiagrammer) og områdefigurer.

Sektorstykker representerer også en dataserie, men disse har spesielle 
formateringshensyn. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Tilpasse utseendet til 
sektordiagrammer» på side 159.

Mange serieformateringsalternativer er tilgjengelige i formatlinjen. Når du markerer et 
serieelement i et diagram, endres objektene i formatlinjen slik at det finnes passende 
alternativer for formatering av diagramserieelementer. Du kan for eksempel klikke 
på Fyll-feltet i formatlinjen og raskt angi en farge som skal brukes på det markerte 
serieelementet. 

Mange valg er tilgjengelige via diagraminspektøren. For stolpe-, kolonne-, og 
områdediagrammer kan du for eksempel utføre formateringsvalg for å endre 
utseendet og stilen til dataseriefigurer og -symboler i Dataserier-panelet i 
diagraminspektøren etter at du har markert et element i serien som du vil endre. 

Slik bruker du diagraminspektøren til å fylle markerte serieelementer med farger 
eller teksturer:�

 1 Marker en kolonne, en stolpe eller et annet serieelement du vil formatere.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter 
på Diagramfarger.

 3 Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første lokalmenyen.

 4 Velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre lokalmenyen.

 5 Gjør ett av følgende:

Hvis du vil fylle alle elementene i alle dataseriene, klikker du Bruk på alle. Det første  Â
fyllet brukes på elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre 
serien og så videre.



Hvis du vil fylle elementer i én dataserie, flytter du fyllet til et element (stolpe,  Â
kolonne og så videre) i serien.

Merk at disse fyllene ikke kan brukes for linje- og punktdiagrammer. Hvis du 
vil lære om formatering av serieelementer i disse diagramtypene, leser du 
«Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer» på side 164 og «Bruke 
punktdiagrammer» på side 165.

Slik justerer du opasitet, strøk, skygge og fyll for markerte serieelementer:
Marker elementet du vil endre, klikk på grafikkinspektørknappen, og foreta deretter  m

endringene du vil ha.

Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte 
Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil formatere en 
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget 
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på 
side 232 og «Fylle objekter med farge eller bilder» på side 233. 

Hvis du vil lære hvordan du bruker en av dine egne bilder som fyll, leser du «Fylle et 
objekt med et bilde» på side 236.

Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til streken rundt et element, leser du 
«Endre kantlinjestil» på side 228.

Hvis du vil lære hvordan du endrer skyggene, kan du lese «Legge til skygger» på 
side 230.

Slik viser du og formaterer datapunktetiketter for markerte serier:�
 1 Klikk på Serie i diagraminspektøren.

 2 Marker Verdietiketter.

 3 Klikk på en av Plassering-knappene for å plassere etikettene.

 4 Hvis du vil formatere verdier på en annen måte enn de er formatert i den tilknyttede 
tabellen, velger du et alternativ fra Format-lokalmenyen under Verdiakse.

Tall:�  Viser datapunktverdien uten enheter, med mindre du angir enheter. Du kan angi 
enheter ved å skrive dem inn i Suffiks-feltet. I Desimaler-feltet angir du hvor mange 
desimalplasser som skal vises, og velger deretter –100 eller (100) fra lokalmenyen ved 
siden av for å velge en stil for visning av negative tall. Velg Skilletegn hvis du vil vise et 
tusenskilletegn på venstre side av desimaltegnet.

Valuta:�  Viser datapunktverdien som et pengebeløp. Velg valutaenhetsymbolet fra 
Symbol-lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du 
Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et minustegn foran verdien 
eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra lokalmenyen. Velg 
Skilletegn hvis du vil vise et tusenskilletegn på venstre side av desimaltegnet.
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Prosent:�  Viser datapunktverdien delt på 100. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med 
et minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) 
fra lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil vise et tusenskilletegn på venstre side av 
desimaltegnet.

Dato og tid:�  Viser datapunktverdier med dato og tid-format.

Varighet:�  Viser datapunktverdier som en tidsenhet (for eksempel sekunder, minutter 
eller uker).

Brøk:�  Viser datapunktverdien som er mindre enn 1 som ett heltall over et annet. 
(Hvis verdiene er større enn 1, vil du ikke se en brøkvisning av dataene.) Velg hvor 
nøyaktig avrundingen av brøkene skal være i Nøyaktighet-lokalmenyen. Hvis du velger 
et alternativ som Halvdeler eller Fjerdeler presenteres verdiene som en del av hele 
sektordiagrammet, rundet til den nærmeste brøken du har valgt. 

Vitenskapelig:�  Viser datapunktverdier i vitenskapelig notasjon, der 10 opphøyd i en 
potens presenteres som «E+» et heltall. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som 
skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Tilpasset:�  Velg et tilpasset tallformat du har opprettet, eller opprett et nytt. Hvis du 
vil vite mer, leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på 
side 103.

Hvis du vil endre fargen og teksturen for serieelementer eller formatere 
datapunktsymboler og verdietiketter, bruker du Serier-panelet i diagraminspektøren. 
Les «Formatere elementene i et diagrams dataserie» på side 153.

Hvis du vil vite mer om formateringsalternativer som er unike for en gitt diagramtype, 
leser du «Formatere bestemte diagramtyper» på side 158.

Viser feilfelt i diagrammer
Du kan vise feilfelt rundt datapunkter i alle 2D-diagrammer, med unntak av 
sektordiagrammer. Feilfelt angir hvor mye feil det kan være i et bestemt datapunkt.



Slik viser du feilfelt for datapunktene i en markert serie:�
 1 I diagraminspektøren klikker du på Serier, og klikker deretter Avansert nederst i 

Inspektør-vinduet. Deretter klikker du på Feilfelt.

For punktplottinger kan du ha feilfelt for begge dataseriene. Du angir dem separat ved 
å følge instruksjonene for begge aksene.

 2 I lokalmeny velger du hvordan du vil vise feilfeltene:

Positiv og Negativ:�  Viser fulle feilfelt, både over og under hvert datapunkt.

Kun positiv:�  Viser kun den delen av hvert feilfelt som faller over datapunktet.

Kun negativ:�  Viser kun den delen av hvert feilfelt som faller under datapunktet.

 3 I den andre lokalmenyen velger du feilfelttypen du vil vise:

Fast verdi:�  Viser et feilfelt med samme absolutte verdi for hvert datapunkt. Angi en 
verdi i feltet ved siden av.

Prosent:�  Viser feilfelt basert på en fast prosentandel av hver datapunktverdi. Angi en 
prosentandel i feltet ved siden av.

Standardavvik:�  Viser feilfelt basert på standardavviket til datasettet. Angi antallet 
standardavvik i feltet ved siden av.

Standardfeil:�  Viser standardfeilfelt.

Tilpasset:�  Gjør det mulig å angi feilfelt basert på dine egne kriterier. I Positiv-feltet 
angir du hvor langt over datapunktene du vil at feilfeltene skal strekke. I Negativ-feltet 
angir du hvor langt under datapunktene du vil at feilfeltene skal strekke.

 4 I feltet ved siden av den andre lokalmenyen angir du feilfeltområdet.

 5 Marker et feilfelt og klikk på grafikkinspektørknappen, så kan du endre linjeslutt for 
feilfelt ved hjelp av Strek-lokalmenyen.

Vise trendlinjer i diagrammer
Trendlinjer er linjer som beregnes og tegnes for å passe dataene dine best 
mulig i henhold til ligningstypen du foretrekker. Du kan vise trendlinjer for de 
fleste 2D-diagrammer, med unntak av stablet stolpe-, kolonne-, område- og 
sektordiagrammer.
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Slik viser du en trendlinje for datapunktene i en markert serie:
 1 Marker én eller flere serier du vil vise en trendlinje for, og klikk deretter på Inspektør-

knappen i verktøylinjen.

 2 Klikk på Diagram i Inspektør-vinduet, og klikk deretter på Serier.

 3 Klikk på avansert nederst i Serier-panelet. Deretter klikker du på Trendlinje.

 4 Fra lokalmenyen velger du ligningen du vil bruke til å beregne trendlinjen:

Lineær:�  Gir en rett linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig for 
enkle og lineære dataserier.

Logaritmisk:�  Gir en buet linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig 
når verdier vokser eller faller raskt og deretter flater ut.

Polynomisk:�  Gir en buet linje med topper og bunner som viser hvor verdier vokser 
og faller. Angi den polynomiske graden du vil bruke, i Grad-feltet. Grad 4 gir opptil 3 
topper eller bunner.

Potens:�  Gir en buet linje du kan bruke når du vil sammenligne målinger som vokser 
i en bestemt grad. Du kan ikke bruke potens sammen med data som inneholder null 
eller negative verdier.

Eksponentiell:�  Gir en buet linje du kan bruke når verdier vokser eller faller i stadig 
økende grad. Du kan ikke bruke eksponentiell sammen med data som inneholder null 
eller negative verdier.

Glidende gjennomsnitt:  Gir en trendlinje ved hjelp av antallet datapunkter du angir i 
Periode-feltet. Gjennomsnittet regnes ut og brukes som trendlinjepunkt.

 5 Hvis du vil se ligningen som beskriver en trendlinje, markerer du linjen og velger 
deretter Vis ligning. Du kan flytte denne ligningen dit du vil at den skal vises på arket.

 6 Hvis du vil se R-kvadratverdien som ble brukt til å beregne en trendlinje, markerer du 
linjen og velger deretter Vi R^2-verdi. Du kan flytte dette tallet dit du vil at den skal 
vises på arket.

 7 Hvis du vil vise en etikett for en trendlinje, markerer du trendlinjen og velger deretter 
Etikett. Skriv inn en etikett i feltet ved siden av.

 8 Hvis du vil endre linjefargen eller -tykkelsen for en trendlinje, markerer du trendlinjen 
og klikker deretter på Grafikk-knappen i Inspektør-vinduet. Gjør justeringer ved hjelp 
av Strek-kontrollene.



Formatere teksten i diagramtitler, -etiketter og -forklaringer
Du kan endre størrelse og utseende for diagram- og aksetitler, akseetiketter, 
datapunktetiketter og forklaringer.

Slik formaterer du teksten til etiketter og forklaringer:�
 1 Avhengig av hvilken tekst du vil formatere, velger du ett av objektene: 

Hvis du vil formatere alle diagramtitler og etiketter (unntatt diagramforklaringen) 
klikker du på diagrammet for å endre all teksten til dine font- og fargevalg.

Hvis du vil formatere teksten for alle datapunkter i kun én serie, markerer du tekstruten 
for ett datapunkt i serien.

Hvis du vil formatere teksten i en akseetikett, markerer du teksten.

Hvis du vil formatere teksten for alle serieetiketter, markerer du serieetikettruten.

Hvis du vil endre teksten i en diagramforklaring, markerer du forklaringen.

 2 Bruk formatlinjekontrollene til å formatere den markerte teksten.

Formatere bestemte diagramtyper
Sektor-, stolpe- og kolonnediagrammer og andre spesifikke diagramtyper har egne 
formateringsvalg.

Du kan for eksempel legge til skygge for enkeltsektorer og flytte sektorer bort 
fra sentrum i sektordiagrammet, bruke forskjellige symboler for datapunkter på 
forskjellige linjer i linjediagrammer og mer. 

Hvis du vil Går du til

Formatere sektordiagrammer og enkeltsektorer i 
diagrammet 

«Tilpasse utseendet til sektordiagrammer» på 
side 159

Formatere søylene i stolpe- og 
kolonnediagrammer 

«Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- 
og kolonnediagrammer» på side 163

Formatere elementer i linjediagrammer «Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i 
linjediagrammer» på side 164

Formatere områdediagrammer «Vise datapunktsymboler i 
områdediagrammer» på side 165

Formatere punktdiagrammer «Bruke punktdiagrammer» på side 165

Formatere 2-aksediagrammer og diagrammer av 
blandet type

«Tilpasse 2-aksediagrammer og blandede 
diagrammer» på side 167

Formatere 3D-diagrammer «Justere sceneinnstillinger for 3D-
diagrammer» på side 168
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Tilpasse utseendet til sektordiagrammer
Et sektordiagram representerer kun ett datasett, og hver sektor er én datapunktverdi i 
det settet (det første datapunktet fra hver dataserie). Hvis dataseriene er i rader, brukes 
kun den første kolonnen for å opprette diagrammet; hvis dataseriene er i kolonner, 
brukes kun den første raden for å opprette diagrammet. Du kan vise et hvilket som 
helst datasett ved å flytte det til første rad eller kolonne i tabellen.

Hvis du vil justere utseendet til en enkeltsektor, må du først markere sektordiagrammet 
og deretter markere sektorene du vil endre.

Slik markerer du sektorer i et markert sektordiagram:�
Hvis du vil markere en sektor, klikker du på den.  m

Hvis du vil markere alle stykkene, markerer du et hvilket som helst stykke og trykker på  m

Kommando-A.

Hvis du vil markere stykker som ikke er ved siden av hverandre, holder du nede  m

Kommando-tasten mens du markerer hvert stykke.

Hvis du vil markere flere stykker som er ved siden av hverandre, markerer du det første  m

stykket, og holder deretter nede Skift-tasten mens du markerer det siste stykket.

Hvis du vil Går du til

Bruke farger og teksturer i et sektordiagram «Endre sektordiagramfarger og -teksturer» på 
side 159

Vise serie- og datapunktetiketter i et 
sektordiagram:

«Vise etiketter i et sektordiagram» på side 160

Framheve enkeltsektorer i et sektordiagram «Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram» på 
side 161

Legge til skygger i et sektordiagram «Legge til skygger på sektordiagrammer og 
sektorer» på side 162

Rotere et 2D-sektordiagram «Rotere 2D-sektordiagrammer» på side 162

Gjøre andre formateringsendringer «Formatere diagrammet» på side 148

Endre sektordiagramfarger og -teksturer
Slik endrer du farger og teksturer i sektordiagrammer:�
Hvis du vil fylle serieelementer med spesialfarger eller -teksturer, klikker du på  m

Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og klikker deretter 
på Diagramfarger. Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første 
lokalmenyen, og velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre 
lokalmenyen. Gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil fylle alle sektorene, klikker du på Bruk på alle. Det første fyllet brukes  Â
på elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre serien og så 
videre.

Hvis du vil fylle en enkeltsektor, flytter du fyllet til sektoren. Â



Hvis du vil justere opasitet, strek, skygge og andre grafiske attributter for  m

enkeltsektorer, markerer du sektoren du vil endre, klikker på grafikkinspektørknappen, 
og foretar endringene du vil ha.

Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte 
Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil formatere en 
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget 
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på 
side 232 og «Fylle objekter med farge eller bilder» på side 233. 

Hvis du vil Går du til

Bruke et av dine egne bilder som fyll «Fylle et objekt med et bilde» på side 236

Endre utseendet på linjen rundt alle sektorer eller 
én sektor

«Endre kantlinjestil» på side 228

Endre skygger «Legge til skygger på sektordiagrammer og 
sektorer» på side 162

Endre dybdeegenskapene til et 3D-sektordiagram «Justere sceneinnstillinger for 3D-
diagrammer» på side 168

Vise etiketter i et sektordiagram
Hvis du vil vise serie- og datapunktetiketter i sektordiagrammer, bruker du 
diagraminspektøren.

Slik viser du serienavn eller datapunktetiketter i et sektordiagram:�
 1 Marker diagrammet eller enkeltsektorer som du vil vise en etikett eller et serienavn for. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på diagraminspektørknappen.

 3 Marker Etiketter, og flytt deretter Plassering-skyveknappen for å plassere 
datapunktetiketten nærmere – eller lengre unna – sentrum på sektordiagrammet. Du 
kan også oppgi en verdi i feltet for å angi hvor langt fra sentrum på sektordiagrammet 
sektoren skal være, som en prosentdel av sektordiagrammets radius.

Du kan også bruke Etiketter-skyveknappen i formatlinjen til å plassere etiketter.

 4 Hvis du vil vise verdiene i et bestemt format, gjør du et valg i Format-lokalmenyen og 
endrer innstillingene:

Tall:�  Viser datapunktverdien uten enheter, med mindre du angir enheter. Du kan angi 
enheter ved å skrive dem inn i Suffiks-feltet. I Desimaler-feltet angir du hvor mange 
desimalplasser som skal vises, og velger deretter –100 eller (100) fra lokalmenyen ved 
siden av for å velge en stil for visning av negative tall. Velg Skilletegn hvis du vil vise et 
tusenskilletegn på venstre side av desimaltegnet.
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Valuta:�  Viser datapunktverdien som et pengebeløp. Velg valutaenhetsymbolet fra 
Symbol-lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du 
Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et minustegn foran verdien 
eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra lokalmenyen. Velg 
Skilletegn hvis du vil vise et tusenskilletegn på venstre side av desimaltegnet.

Prosent:�  Viser datapunktverdien delt på 100. Hvis du vil angi hvor mange desimaler 
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med 
et minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) 
fra lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil vise et tusenskilletegn på venstre side av 
desimaltegnet.

Dato og tid:�  Viser datapunktverdier med dato og tid-format.

Varighet:�  Viser datapunktverdier som en tidsenhet (for eksempel sekunder, minutter 
eller uker).

Brøk:�  Viser datapunktverdien som er mindre enn 1 som ett heltall over et annet. 
(Hvis verdiene er større enn 1, vil du ikke se en brøkvisning av dataene.) Velg hvor 
nøyaktig avrundingen av brøkene skal være i Nøyaktighet-lokalmenyen. Hvis du velger 
et alternativ som Halvdeler eller Fjerdeler presenteres verdiene som en del av hele 
sektordiagrammet, rundet til den nærmeste brøken du har valgt. 

Vitenskapelig:�  Viser datapunktverdier i vitenskapelig notasjon, der 10 opphøyd i en 
potens presenteres som «E+» et heltall. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som 
skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Tilpasset:�  Velg et tilpasset tallformat du har opprettet, eller opprett et nytt. Hvis du 
vil vite mer, leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på 
side 103.

 5 Hvis du vil vise serienavnet, velger du Vis serienavn.

Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram
Hvis du vil framheve sektorer, kan du skille dem ut fra sektordiagrammet. 

Skill ut en enkeltsektor ved å 
bruke Spredning-skyveknappen.



Slik kan du skille ut enkeltsektorer:�
Hvis du vil flytte én sektor fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, markerer du  m

den og flytter den, eller du kan bruke Spredning-kontrollen i diagraminspektøren. 

Hvis du vil skille alle stykkene fra midten av et 3D-sektordiagram, markerer du  m

diagrammet før du bruker Spredning-kontrollen.

Hvis du vil flytte flere sektorer fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, Skift-klikker  m

eller Kommando-klikker du for å markere sektorene. Deretter flytter du dem eller 
bruker Spredning-kontrollen.

Du kan legge til et serienavn eller en datapunktetikett for å skille enkeltsektorer 
ytterligere. Les «Formatere elementene i et diagrams dataserie» på side 153.

Legge til skygger på sektordiagrammer og sektorer
Du kan legge til skygger på enkeltsektorer eller hele sektordiagrammet. Hvis du legger 
til skygger for enkeltsektorer, ser det ut som om sektorene er på forskjellige lag, slik 
at når du legger til en skygge for en sektor er det ofte lurt å skille den først. Du finner 
instruksjoner i «Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram» på side 161. 

Slik legger du til skygger:�
 1 Marker diagrammet eller enkeltvise sektorer. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk 

deretter på diagraminspektørknappen. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til skygger på enkeltsektorer, velger du Individuelt fra Skygge- Â
lokalmenyen.

Hvis du vil legge til skygger på hele diagrammet, velger du Gruppe fra Skygge- Â
lokalmenyen.

Du kan også bruke Skygge-lokalmenyen i formatlinjen.

 2 Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren. Du finner instruksjoner 
i «Legge til skygger» på side 230.

Rotere 2D-sektordiagrammer
Slik kan du rotere et sektordiagram:�
Marker diagrammet, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på  m

diagraminspektørknappen, og bruk deretter Roteringsvinkel-hjulet eller feltet. 

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på metrikkinspektørknappen, og flytt deretter  m

Roter-hjulet eller bruk Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for diagrammet.

Markerer diagrammet, hold nede Kommando-tasten, og flytt musepekeren mot  m

et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek med pil i begge ender. 
Deretter flytter du et markeringshåndtak. 

Hvis du vil rotere diagrammet i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando- m

tastene mens du flytter et markeringshåndtak eller Roter-hjulet.
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Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- og 
kolonnediagrammer
I stolpe- og kolonnediagrammer kan du justere avstanden mellom sett med stolper 
eller kolonner (datasett). I diagrammer der datasettene ikke er stablet, kan du også 
justere avstanden mellom stolper eller kolonner (individuelle datasett). Du kan også 
legge til skygger på enkeltvise dataserier eller hele diagrammet.

I stolpe og kolonnediagrammer som ikke er stablet, kan du også velge å vise 
serienavnene, eller -etikettene.

Slik tilpasser du stolpe- og kolonnediagrammer:�
 1 Marker et stolpe- eller kolonnediagram.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter 
på Diagram.

 3 Hvis du vil endre avstanden mellom stolper eller kategorier, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil endre avstanden mellom stolper, skriver du inn en verdi (eller klikker på  Â
pilene) i «Avstand mellom stolper»-feltet.

Hvis du vil endre avstanden mellom kategorier (i ikke-stablede diagrammer), angir  Â
du en verdi i «Avstand mellom sett»-feltet.

Verdien er prosentandelen av stolpetykkelsen. Hvis du reduserer avstanden mellom 
stolper, blir de tykkere. Du kan også flytte musepekeren til kanten av en stolpe til 
det blir en tohodet pil, og deretter flytte for å gjøre stolpene tykkere eller tynnere.

 4 Hvis du vil legge til skygger, gjør du ett av følgende:

Hvis du legge til skygger på enkeltstolper, velger du Individuelt fra Skygge- Â
lokalmenyen.

Hvis du legge til skygger på hver stolpegruppe, velger du Gruppe fra Skygge- Â
lokalmenyen.

Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren. Du finner  Â
instruksjoner i «Legge til skygger» på side 230.

 5 Hvis du vil vise serienavn, klikker du på Akse og velger Vis serienavn fra Angi aksevalg-
lokalmenyen for Kategoriakse.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på 
side 148.



Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer
I område- og linjediagrammer kan du bruke symboler (sirkler, trekanter, firkanter og 
ruter) til å representere datapunkter. Du kan også vise en rett eller buet linje mellom 
datapunktene. 

Du kan også bruke formatlinjen til å raskt tilpasse symboler og linjer. Marker et 
symbol, og bruk symbol- og størrelseskontrollene til å formatere symboler. Bruk Strek-
kontrollene til å formatere linjene. Du finner flere valg i diagraminspektøren.

Slik bruker du diagraminspektøren til å endre datapunktsymbolene og 
forbindelseslinjen:
Hvis du vil endre datapunktsymbolet, markerer du en dataserie (områdefigur eller  m

linje), klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og 
klikker deretter på Serie. Velg et symbol fra Datasymbol-lokalmenyen. Juster størrelsen 
på datapunktsymbolene ved å angi en verdi eller ved å bruke trinnkontrollen i feltet 
ved siden av.

Hvis du vil knytte sammen punktene med en kurve, velger du en dataserie (linje) og  m

velger deretter Kurve fra Koble punkter-lokalmenyen.

Hvis du vil endre linjefargen, markerer du en linje, klikker på Inspektør i verktøylinjen,  m

klikker på grafikkinspektørknappen, og bruker deretter Strek-kontrollene. 

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på 
side 148.

 164  Kapittel 7    Opprette diagrammer fra data



 Kapittel 7    Opprette diagrammer fra data 165

Vise datapunktsymboler i områdediagrammer
I områdediagrammer kan du bruke symboler (sirkler, trekanter, firkanter og ruter) til å 
representere datapunkter.

Du kan også bruke formatlinjen til å raskt tilpasse symboler. Marker et symbol, og 
bruk symbol- og størrelseskontrollene til å formatere symboler. Du kan også bruke 
diagraminspektøren.

Slik viser du datapunktsymboler med diagraminspektøren:�
 1 Marker en dataserie (områdefigur eller linje), klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på 

diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Serie.

 2 Velg et symbol fra Datasymbol-lokalmenyen.

 3 Juster størrelsen på datapunktsymbolene ved å angi en verdi eller ved å bruke 
trinnkontrollen i feltet ved siden av.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på 
side 148.

Bruke punktdiagrammer
Punktdiagrammer presenterer data forskjellig fra andre diagramtyper. De krever minst 
to kolonner eller rader med data for å presentere verdier for én dataserie. Hvis du vil 
vise flere dataserier, bruker du flere par med kolonner eller rader.

Hvert par med verdier bestemmer posisjonen til ett datapunkt. Den første dataverdien 
i paret er X-aksen til punktet. Den andre dataverdien er Y-aksen til punktet. Hvis du 
allerede har opprettet et diagram med datapunkter som ikke forekommer i par, og 
du deretter endrer diagrammet til et punktdiagram, er det mulig at Numbers ikke 
tegner dataene slik du forventer. Avhengig av hvordan dataene er fordelt i tabellen, 
er det mulig at du ikke kan tegne et diagram i det hele tatt. Forsikre deg om at du har 
angitt x- og y-punktverdier for hver dataserie du vil plotte før du velger å opprette et 
punktdiagram.

Når du velger et punktdiagram, vises serieknappen som et tannhjul øverst til 
venstre på datatabelloverlegget. Du kan bruke en enkeltkolonne (eller rad) med 
data som x-verdien for flere kolonner (eller rader) med y-verdier, ved å klikke på 
tannhjulknappen og velge Del X-verdier. Bruk den samme knappen til å veksle mellom 
å bruke rader eller kolonner som dataserier i diagrammet.

Før du kan endre utseendet til datapunktsymboler eller -linjer, må du markere et 
symbol eller en linje av interesse. 

Du kan også bruke formatlinjen til å raskt tilpasse symboler og linjer. Marker et 
symbol, og bruk symbol- og størrelseskontrollene til å formatere symboler. Bruk Strek-
kontrollene til å formatere linjene. Du finner flere valg i diagraminspektøren.



Slik bruker du diagraminspektøren til å endre utseendet til markerte 
datapunktsymboler og linjer:
Hvis du vil endre størrelsen på et symbol, velger du et av alternativene i Datasymbol- m

lokalmenyen og skriver inn en verdi eller bruker trinnkontrollen i feltet ved siden av.

Hvis du vil knytte sammen punktene til den markerte serien med en rett eller kurvet  m

linje, velger du et alternativ fra Koble punkter-lokalmenyen.

Hvis du vil endre fargen til datapunktene eller linjene i diagrammet, markerer du  m

et datapunkt eller en linje du vil endre, og åpner deretter grafikkinspektøren. (Merk 
at du kan endre fargene separat for datapunkter, linje, og trendlinje, selv om de 
representerer samme dataserie.) I grafikkinspektøren klikker du på Strek-fargefeltet og 
velger deretter en farge fra Farger-vinduet.

Hvis du vil endre stilen og tykkelsen til en hvilken som helst linje i diagrammet,  m

markerer du den og velger en linjestil i Strek-lokalmenyen i grafikkinspektøren. Angi en 
verdi eller bruk trinnkontrollen i feltet ved siden av for å justere linjetykkelsen.

I punktdiagrammer, kan du vise feilfelt for både x- og y-aksemålinger. Hvis du vil lære 
mer om visning av feilfelt, leser du «Viser feilfelt i diagrammer» på side 155. Hvis du vil 
vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på side 148.
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Tilpasse 2-aksediagrammer og blandede diagrammer
Både 2-aksediagrammer og blandede diagrammer har to dataserier. Hver serie 
representeres med et kolonne-, linje- eller områdediagram. Diagraminspektøren 
inneholder kontroller som gjør det mulig å formatere aksene hver for seg.

2-aksediagrammer representerer de to dataseriene som to diagrammer, med en 
verdiakse (y-akse) for hvert av diagrammene. Aksen på venstre side av diagrammet 
tilhører den første dataserien og kalles Verdiakse (Y1). Aksen på høyre side av 
diagrammet tilhører den andre dataserien og kalles Verdiakse (Y2).

Blandede diagrammer viser de to dataseriene som et enkeltdiagram. 

Slik viser du en dataserie som et kolonne-, linje- eller områdediagram:
 1 Marker dataserien.

 2 Gjør ett av følgende:

Velg et alternativ fra Serievalg-lokalmenyen. Â

Velg et alternativ fra Serietype-lokalmenyen i diagraminspektøren. Â

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på 
side 148.
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Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer
For 3D-diagrammer kan du endre visningsvinkelen ved å flytte pilhodene som vises 
når du markerer diagrammet. 

Du finner flere kontroller i diagraminspektøren.

Slik justerer du 3D-sceneinnstillinger med diagraminspektøren:
 1 Marker et 3D-diagram, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på 

diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Diagram. 

 2 Hvis du vil endre visningsvinkelen for diagrammet, flytter du et pilhode i blå pil-
knappen til du har plassert diagrammet slik du vil ha det.

 3 Hvis du vil endre lyssettingsvinkelen og -intensiteten, velger du et alternativ fra 
Lyssettingsstil-lokalmenyen som skaper utseendet du vil ha.

 4 Hvis du vil endre dybden til diagramelementene, flytter du Diagramdybde-
skyvekontrollen. Hvis du flytter til høyre, ser det ut som om diagramelementene 
strekker seg ut mot den som ser på. 



 5 Hvis du vil forbedre kantene på et 3D-sektordiagram, velger du Vis skråkanter.

 6 Hvis du vil endre utformingen av søyler i tredimensjonale stolpe- og 
kolonnediagrammer, bruker du Stolpeform-lokalmenyen.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på 
side 148.
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Legg til og endre utseendet til tekst, blant annet tekst i lister, 
tekstruter, tabellceller og figurer.

Legge til tekst
Legg til tekst ved å skrive i en tabellcelle, tekstrute eller figur.

Hvis du vil Går du til

Opprette en tekstrute og legge til tekst i den «Legge til tekstruter» på side 191

Legge til tekst i en figur «Plassere tekst i en figur» på side 193

Arbeide med tekst i tabellceller «Legge til og redigere tabellcelleverdier» på 
side 80
«Arbeide med tekst i tabellceller» på side 81
«Bruke tekstformatet i tabellceller» på side 101

Tilpasse tekst «Markere tekst» på side 170
«Slette, kopiere og lime inn tekst» på side 171
«Formatere tekststørrelse og utseende» på 
side 172
«Stille inn tekstjustering, avstand og farge» på 
side 178
«Opprette lister» på side 187

Markere tekst
Før du formaterer eller utfører andre handlinger med tekst, må du markere teksten du 
vil arbeide med.

Slik markerer du tekst:�
Hvis du vil markere ett eller flere tegn, klikker du foran det første tegnet og flytter  m

musepekeren over tegnene du vil markere. 

Hvis du vil markere et ord, dobbeltklikker du på ordet. m

8Arbeide med tekst
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Hvis du vil markere et avsnitt, klikker du tre ganger i avsnittet. m

Hvis du vil markere tekstblokker, klikker du ved begynnelsen av en tekstblokk og  m

klikker deretter ved slutten av en annen tekstblokk mens du holder Skift-tasten nede.

Hvis du vil markere fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet, trykker du på  m

oppoverpiltasten mens du holder Skift- og Tilvalg-tastene nede.

Hvis du vil markere fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet, trykker du på  m

nedoverpiltasten mens du holder Skift- og Tilvalg-tastene nede.

Hvis du vil utvide markeringen ett tegn om gangen, trykker du på venstre- eller  m

høyrepiltastene mens du holder Skift-tasten nede.

Hvis du vil utvide markeringen med én linje om gangen, trykker du på oppoverpil-  m

eller nedoverpiltastene mens du holder Skift-tasten nede.

Hvis du vil markere flere ord eller tekstblokker som ikke er sammenhengende,  m

markerer du først den første teksten du vil ha med, og markerer deretter annen tekst 
mens du holder Kommando-tasten nede.

Slette, kopiere og lime inn tekst
Rediger-menyen inneholder kommandoer du bruker for å utføre 
tekstredigeringshandlinger. 

Slik redigerer du tekst:�
Hvis du vil kopiere (eller klippe ut) og lime inn tekst, markerer du teksten og velger  m

Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut. Klikk der du ønsker å lime inn teksten. 

Hvis du vil at den kopierte teksten skal beholde formateringen, velger du Rediger > 
Lim inn.

Hvis du vil at den kopierte teksten skal bruke formateringen som brukes av den øvrige 
teksten, velger du Rediger > «Lim inn, og tilpass stil».

Hvis du vil slette tekst, markerer du teksten og velger Rediger > Slett, eller trykker på  m

slettetasten.

Hvis du sletter tekst ved en feiltagelse, velger du Rediger > Angre for å gjenopprette 
den.

Når du bruker Kopier eller Klipp ut-kommandoen, plasseres den markerte teksten på et 
oppbevaringssted som kalles Utklipp, der det befinner seg inntil du velger Kopier eller 
Klipp ut en gang til eller til du slår av maskinen. Utklipp oppbevarer kun innholdet til 
én kopier- eller klipp ut-handling om gangen.



Formatere tekststørrelse og utseende
Du kan formatere tekst ved hjelp av formatlinjen, Numbers-menyene, tekstinspektøren 
og Fonter-vinduet. 

Hvis du vil Går du til

Endre utseendet til tekst «Gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket» på 
side 172
«Legge til skygger og gjennomstreking i tekst» på 
side 173
«Opprette konturtekst» på side 173
«Endre tekststørrelse» på side 174
«Heve eller senke tekst» på side 174
«Endre store/små bokstaver» på side 174
«Justere fonter» på side 175
«Justere fontutjevning» på side 175

Legge til aksenttegn, vise internasjonale 
tastaturlayouter og mer

«Slik jevner du ut fontene på skjermen:» på 
side 175
«Legge til aksenter» på side 176
«Skrive inn spesialtegn og symboler» på side 177
«Bruke smarte anførselstegn» på side 178

Justere tegnavstand, ligaturer, skriftlinje og store/
små bokstaver

«Bruke avanserte typografifunksjoner» på 
side 178

Gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket
Formatlinjen, Format-menyen og Fonter-vinduet gjør det enkelt å endre tekstens 
utseende raskt. Når tekst er markert, kan du utheve den, sette den i kursiv eller 
understreke den.

Slik gjør du tekst uthevet, kursiv eller understreket:
Hvis du vil bruke formatlinjen, markerer du tekst eller klikker der du vil skrive ny tekst,  m

og bruker deretter formatlinjekontrollene til å endre tekstens utseende. 

Endre fonttype, -stil og 
-størrelse.

Angi tekstfarge.

Gjør tekst fet, kursiv 
eller understreket.

Juster tekst.

Angi linjeavstand.

Del tekst inn i kolonner.

Hvis du vil bruke Format-menyen, markerer du tekst eller klikker der du vil skrive ny  m

tekst, og velger Format > Font > Halvfet, Kursiv eller Understreket. 
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Hvis du vil bruke Fonter-vinduet, markerer du tekst, klikker på Fonter i verktøylinjen og  m

bruker kontrollene i Fonter-vinduet for å gjøre tekst halvfet, kursiv eller understreket. 
Du finner mer informasjon om Farger-vinduet i «Fonter-vinduet» på side 26.

Legge til skygger og gjennomstreking i tekst
Du kan bruke Fonter-vinduet for å legge til og formatere skygge for tekst og markere 
tekst ved hjelp av gjennomstreking.

Slik kan du legge til gjennomstreking og skygger:
Hvis du vil legge til gjennomstreking for markert tekst, klikker du på Fonter i  m

verktøylinjen, klikker på tekstgjennomstrekingsknappen og velger Ingen, Enkel eller 
Dobbel fra lokalmenyen. 

Eller marker tekst, og velg Format > Font > Gjennomstreket.

En gjennomstreking vises i den markerte teksten, med samme farge som teksten. 
Hvis du vil endre gjennomstrekingsfargen, velger du Farge fra Tekstgjennomstreking-
lokalmenyen, og velger deretter en farge i Farger-vinduet. Gjennomstrekingen bruker 
fargen du valgte, men tekst beholder den opprinnelige fargen.

Hvis du vil legge til skygge for markert tekst på en rask måte, velger du Skygge i  m

formatlinjen.

Hvis du vil legge til skygge for markert tekst og angi skyggeattributter, klikker du på  m

Fonter i verktøylinjen og klikker deretter på tekstskyggeknappen. 

Flytt skyvekontrollen for skyggeopasitet (første skyvekontroll til venstre) til høyre for å 
gjøre skyggen mørkere.

Flytt skyvekontrollen for skyggeuskarphet (den midterste skyvekontrollen) til høyre for 
å gjøre skyggen mer diffus.

Flytt skyvekontrollen for skyggeplassering (den tredje skyvekontrollen) til høyre for å 
skille skyggen fra teksten.

Drei på skyggevinkelhjulet for å angi skyggens retning. 

Hvis du vil angi tekstskygge ved hjelp av grafikkinspektøren, finner du mer informasjon  m

i «Legge til skygger» på side 230.

Opprette konturtekst
Du kan endre teksten slik at kun konturene vises.

Slik oppretter du konturtekst:�
 1 Marker teksten du vil vise med konturer, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst.

 2 Velg Format > Font > Kontur.



Endre tekststørrelse
Du kan endre punktstørrelsen til tekst slik at den blir større eller mindre.

Slik endrer du størrelsen til markert tekst:�
 1 Marker teksten du vil endre størrelsen på.

 2 Gjør ett av følgende for å endre tekststørrelse:

Hvis du vil endre tekststørrelsen i trinn på ett punkt, velger du Format > Font >  Â
Større. Eller velg Format > Font > Mindre.

Du kan også bruke Tekststørrelse-lokalmenyen i formatlinjen.

Hvis du vil angi en nøyaktig størrelse for markert tekst, klikker du på Fonter i  Â
verktøylinjen og bruker størrelseskontrollene i Fonter-vinduet. Hvis du vil vite mer, 
leser du «Justere fonter» på side 175.

Du kan også legge til symboler for større og mindre tekst i verktøylinjen. Velg Vis > 
Tilpass verktøylinje, flytt symbolene til verktøylinjen, og klikk på Ferdig.

Heve eller senke tekst
Du kan heve eller senke teksten i forhold til skriftlinjen.

Slik gjør du tekst til hevet eller senket tekst:
 1 Marker teksten du vil heve eller senke, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst.

 2 Hvis du vil opprette hevet eller senket tekst som bruker en mindre fontstørrelse enn 
teksten som omgir den, velger du Format > Font > Skriftlinje > Senket tekst. Eller velg 
Format > Font > Skriftlinje > Hevet tekst. 

Hvis du vil heve eller senke tekst i forhold til annen tekst på samme linje, velger du Hev 
eller Senk fra Skriftlinje-undermenyen. 

Hvis du vil gjenopprette tekst til samme skriftlinje som brødteksten, velger du 
Standard fra Skriftlinje-undermenyen.

Du kan legge til symboler for hevet og senket tekst i verktøylinjen. Velg Vis > Tilpass 
verktøylinje, flytt symbolene til verktøylinjen, og klikk på Ferdig.

Endre store/små bokstaver
Du kan raskt konvertere tekstblokker til kun store eller små bokstaver, eller formatere 
tekst som en tittel.

Slik bytter du mellom store og små bokstaver:� 
 1 Marker teksten du vil endre, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst. 

 2 Velg Format > Font > Små/store bokstaver, og velg et alternativ fra undermenyen.

Velg Kun store for å endre teksten til store bokstaver.

Velg Kapiteler for å endre teksten til mindre store bokstaver med større store bokstaver 
for store bokstaver.
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Velg Tittel for å endre teksten til et tittelformat, som bruker stor forbokstav i hvert ord.

Hvis du vil unngå at det automatisk blir stor bokstav, velger du Ingen.

Justere fonter
Når tekst er markert, kan du endre fontfamilie, -type, -størrelse, -farge og 
-bakgrunnsfarge ved hjelp av kontrollene i formatlinjen.

Fonter-vinduet gir deg stor kontroll over fontene. Bruk størrelsekontroller og 
typografiinnstillinger for å tilpasse tekstens utseende.

Slik endrer du fonten for markert tekst ved hjelp av Fonter-vinduet:
 1 Klikk på Fonter i verktøylinjen.

 2 I Fonter-vinduet velger du en fontstil i Familie-kolonnen, og velger deretter skrifttypen 
i Skriftype-kolonnen.

Hvis du ikke ser alle fontfamiliene du vet er installert på maskinen, markerer du Alle 
fonter i Samlinger-kolonnen eller skriver navnet til fonten du leter etter i søkefeltet 
nederst i Fonter-vinduet.

En forhåndsvisning av den markerte fonten vises i forhåndsvisningsfeltet øverst i 
Fonter-vinduet. Hvis du ikke ser forhåndsvisningsfeltet, velger du Vis forhåndsvisning 
fra Handling-lokalmenyen nederst til venstre i Fonter-vinduet.

 3 Juster fontstørrelsen ved hjelp av størrelsesskyvekontrollen eller andre 
størrelseskontroller.

 4 Juster typografiinnstillingene for den markerte fonten ved å velge Typografi fra 
Handling-lokalmenyen. I Typografi-vinduet klikker du på trekantene for å se og velge 
de forskjellige typografiske effektene som er tilgjengelig for den markerte fonten.

Forskjellige fonter har forskjellige typografiske effekter. Hvis du vil vite mer, leser du 
«Bruke avanserte typografifunksjoner» på side 178.

Justere fontutjevning
Hvis fontene er utydelige eller ujevne på skjermen, kan du justere innstillingene for 
fontutjevning eller stille inn hvilke fontstørrelser Mac OS X skal bruke fontutjevning 
på. Fonter kan også forvrenges når du eksporterer til en PDF-fil. Du kan justere 
fontutjevningsinnstillinger for å utjevne fontene som eksporteres til PDF-filer.

Slik jevner du ut fontene på skjermen:
 1 Åpne Systemvalg, og klikk på Utseende.

 2 Hvis du vil slå på fontutjevning i Mac OS X versjon 10.6 (Snow Leopard) eller nyere, 
markerer du «Bruk LCD-fontutjevning når det er tilgjengelig».

Hvis du vil angi en fontutjevningsstil i Mac OS X versjon 10.5.7 (Leopard) eller eldre, 
velger du en fontutjevningsstil fra «Fontutjevningsstil»-lokalmenyen.

Det er mulig at du bare ser små forskjeller eller ingen forskjell på fontutjevningsstilene, 
avhengig av hva slags skjerm du har.



 3 Hvis du skal bruke små fontstørrelser i dokumentet ditt, velger du en fontstørrelse fra 
lokalmenyen Slå av fontutjevning for fontstørrelsen. 

Når fontutjevning er på, kan det være vanskeligere å lese mindre fonter, slik at det kan 
være en god idé å slå det av for mindre fontstørrelser.

Hvis du vil vite mer om fontutjevning i Mac OS X, klikker du på Hjelp-knappen nederst 
til høyre i Utseende-valgpanelet.

Legge til aksenter
Du kan bruke Tastaturvisning for å legge til aksenter til tegn. Tastaturvisning viser 
tegnene for tastaturlayouten eller inndatametoden som er valgt i tastaturmenyen. Hvis 
for eksempel Norsk er valgt i tastaturmenyen, ser du tegnene som vises på et norsk 
tastatur i Tastaturvisning.

Slik legger du til aksenttegn:�
 1 Velg Vis Tastaturvisning fra tastaturmenyen til høyre i menylinjen.

Tastaturmenyen vises til høyre i menylinjen og ser ut som et flagg eller et tegn. Hvis 
du ikke ser tastaturmenyen, går du til «Vise tastaturlayouter for andre språk» for 
instruksjoner for visning av tastaturmenyen.

 2 Trykk på Skift, Tilvalg eller Tilvalg-Skift for å vise de tilgjengelige aksentmerkene i 
Tastaturvisning.

Aksenttegntastene vises. Avhengig av tastaturet, er det mulig at du ikke trenger å 
trykke på noen av spesialstastene for å se aksenttastene.

 3 Plasser innsettingspunktet i dokumentet der du vil begynne på skrive.

 4 Trykk på spesialtasten du trykket i trinn 2 (Skift, Tilvalg, Tilvalg-Skift eller ingen), og 
trykk deretter på tasten på tastaturet som er på samme sted som aksenten du ser i 
Tastaturvisning.

 5 Slipp opp spesialtasten, og trykk deretter på tasten du skal legge til aksenten på.

Hvis du for eksempel vil ha en à og du bruker norsk tastatur, trykker du ned Skift- og 
`-tasten og deretter A-tasten (tegnet du vil bruke aksenten på).

Vise tastaturlayouter for andre språk
Tastaturvisning viser tegnene for tastaturlayouten eller inndatametoden som er valgt 
i tastaturmenyen. Hvis for eksempel Norsk er valgt i tastaturmenyen, ser du tegnene 
som vises på et norsk tastatur i Tastaturvisning.

Du kan bruke Tastaturvisning i Systemvalg for å se hvordan tegnene er plassert på 
tastaturet for andre språk hvis du har fontene installert.

Hvis du vil vise Tastaturvisning, må tastaturmenyen være tilgjengelig i menylinjen.
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Slik viser du tastaturmenyen:�
 1 Velg Apple > Systemvalg, og gjør ett av følgende:

For Mac OS X 10.6 eller nyere, klikk på Språk og tekst og klikk deretter på  Â
Inndatakilder. Deretter markerer du avkrysningsruten ved siden av Tastatur- og 
tegnvisning .

For Mac OS X 10.5.7 og tidligere, klikk på Internasjonalt og klikk på Inndatameny.  Â
Deretter markerer du avkrysningsruten ved siden av Tastaturvisning.

Tastaturmenyen vises til høyre i menylinjen og ser ut som et flagg eller et tegn.

 2 Marker avkrysningsruten ved siden av et språks tastaturlayout eller inndatametode for 
å se tegnlayouten på tastaturer som brukes i det landet.

 3 Marker avkrysningsruten ved siden av «Vis tastaturmenyen i menylinjen».

Hvis du vil se tastaturlayouten for et annet språk:�
 1 Velg et språk eller en inndatametode fra tastaturmenyen som vises til høyre i 

menylinjen.

 2 Velg Vis Tastaturvisning fra tastaturmenyen.

 3 Trykk på taster på tastaturet for å se plasseringen i Tastaturvisning. Trykk på Tilvalg, 
Skift og Kommando-Tilvalg for å se aksenter og spesialtegn.

 4 Hvis du vil plassere et tegn ved innsettingspunktet i dokumentet ditt, klikker du på 
tasten for det tegnet i Tastaturvisning.

Skrive inn spesialtegn og symboler
Du kan bruke tegntabellen i Mac OS X til å sette inn spesialtegn, som for eksempel 
matematiske symboler, bokstaver med aksenttegn, piler og andre såkalte «dingbats», i 
dokumenter. Du kan også bruke Tegntabell til å skrive inn japanske og koreanske tegn, 
tradisjonelle og forenklede kinesiske tegn, og tegn fra andre språk.

Slik setter du inn spesialtegn eller symboler:�
 1 Plasser innsettingspunktet der du ønsker å plassere spesialtegnet eller symbolet. 

 2 Velg Rediger > Spesialtegn for å åpne tegntabellen (eller velg Tegn fra Handling-
lokalmenyen nederst til venstre i Fonter-vinduet).

 3 Velg hvilke tegnsett du vil se, fra lokalmenyen Vis øverst i tegntabellen. Hvis du ikke 
ser Vis-lokalmenyen, klikker du på knappen øverst til høyre i tegntabellen, slik at den 
øverste delen av vinduet kommer fram. Klikk på denne knappen på nytt for å skjule 
den øverste delen av vinduet.

 4 Klikk på et objekt i listen til venstre for se hvilke tegn som er tilgjengelige i hver 
kategori.

 5 Dobbeltklikk på det tegnet eller symbolet i høyre kolonne som du vil sette inn i 
regnearket ditt, eller marker tegnet og klikk på Sett inn.

Hvis tegnet ikke vises i regnearket ditt, er det mulig at Numbers ikke støtter det tegnet 
du forsøkte å sette inn.



Bruke smarte anførselstegn
Smarte anførselstegn er «komma-anførselstegn»; åpne- og lukketegnene er forskjellige. 
Når du ikke bruker smarte anførselstegn, er anførselstegnene rette og åpne- og 
lukketegnene er like.

Smarte anførselstegn

Rette anførselstegn

Slik bruker du smarte anførselstegn:�
Velg Numbers > Valg, klikk på Autokorrektur og velg «Bruke smarte anførselstegn».  m

Bruke avanserte typografifunksjoner
Enkelte fonter, for eksempel Zapfino og Hoefler, har avanserte typografiske funksjoner 
som gjør det mulig å skape forskjellige effekter. Hvis du bruker en font med mange 
forskjellige typografiske egenskaper i en tekstrute, kan du endre flere av effektene 
ved hjelp av Font-undermenyen i Format-menyen. Det kan for eksempel være mulig å 
justere følgende:
 Â Tegnavstand:  Plasser tegn tettere eller lenger fra hverandre.

 Â Ligatur:  Bruk eller utelat ligaturer, mellom bokstaver eller ved slutten eller 
begynnelsen på linjer, som kombinerer to eller flere teksttegn til én glyff. 

Ligatur ikke brukt

Ligatur brukt

I Ligatur-undermenyen velger du Bruk standard for å bruke ligaturinnstillingene 
som er angitt i Typografi-vinduet for fonten du bruker. Velg Bruk ingen for å slå av 
ligaturer for markert tekst, eller velg Bruk alle for å slå på flere ligaturer for markert 
tekst. 

Avanserte typografiske funksjoner er tilgjengelige i Typografi-vinduet. 

Slik åpner du Typografi-vinduet:
 1 Klikk på Fonter i verktøylinjen. 

 2 I Fonter-vinduet velger du Typografi fra Handling-lokalmenyen (nederst til venstre).

Stille inn tekstjustering, avstand og farge
Hovedverktøyene for justering av tekstattributter er formatlinjen og tekstinspektøren. 
Du kan foreta enkelte horisontale justeringer (for eksempel sentrering eller 
venstrejustering av tekst) ved hjelp av Format-menyen.
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Farge-, linjeavstand- og justeringskontroller er også tilgjengelige på formatlinjen når 
tekst er markert. Når tekst i en tekstrute, kommentar eller figur er markert, kan du angi 
fargen for tekst og bakgrunn, justere tekst, og angi linjeavstand. 

Endre fonttype, -stil og 
-størrelse.

Angi tekstfarge.

Gjør tekst fet, kursiv 
eller understreket.

Juster tekst.

Angi linjeavstand.

Del tekst inn i kolonner.

Når du arbeider med tekst i en tabellcelle, kan du bruke formatlinjen til å justere 
teksten både horisontalt og vertikalt i cellen. 

Juster tekst vertikalt.

Juster tekst horisontalt.

Tekst-panelet i tekstinspektøren gir deg tilgang til flere justerings- og linjeavstandsvalg. 

Knapper for horisontal justering:  Klikk for 
å justere markert tekst til venstre, høyre, 
midten eller til venstre og høyre, eller bruk 
spesialjustering.

Knapper for vertikal justering:  Klikk 
for å justere tekst øverst, i midten 
eller nederst i en tekstrute, figur 
eller tabellcelle.

Tegn- og linjeavstand:  
Juster tegn-, linje og 

avsnittsavstand for 
markert tekst.

Flytt for å justere avstanden mellom 
tekst og de innvendige kantlinjene til 
tekstruter, tabellceller og figurer.

Klikk for å endre farge på 
markert tekst.

Tekstinspektørknappen



Hvis du vil Går du til

Justere tekst «Justere tekst horisontalt» på side 180
«Justere tekst vertikalt» på side 181

Justere tekstavstand «Angi avstanden mellom tekstlinjer» på side 181
«Angi avstanden før og etter et avsnitt» på 
side 182
«Justere avstanden mellom tegn» på side 183

Justere tekstfarge «Endre farge på tekst og tekstbakgrunn» på 
side 183

Justere tekst horisontalt
Du kan endre justeringen for avsnitt i en kolonne, tabellcelle, tekstrute eller figur slik at 
teksten er venstre- eller høyrejustert, sentrert eller har rette marger.

Bruk Justering-knappene i formatlinjen til raskt å endre tekstjusteringen i regnearket. 
Hvis du vil endre tekstjusteringen, markerer du teksten, og klikker deretter på 
Justering-knappene i formatlinjen. 

Justering av tekst til venstre, høyre, sentrert og rette marger ved hjelp av 
tekstinspektøren:�

 1 Marker teksten du vil endre.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Klikk på en av de fem knappene for horisontal justering til høyre for fargefeltet. Disse 
knappene har følgende effekter, fra venstre mot høyre.

Venstrejustert:  Plasserer hver tekstlinje mot venstre marg i objektet.

Sentrert:�  Sentrerer hver tekstlinje i midten av objektet.

Høyrejustert:  Plasserer hver tekstlinje mot høyre marg i objektet.

Rette marger:�  Justerer tegnene i hver linje slik at linjene når både venstre og høyre 
marg i objektet.

Autojuster tabellcelle:  Venstrejusterer tekst og høyrejusterer tall i en tabellcelle.

De fire første justeringsknappene er også tilgjengelige på formatlinjen når tekst er 
markert. Den femte horisontale justeringsknappen er også tilgjengelig på formatlinjen 
når en tabellcelle er markert.

Du kan også justere teksten horisontalt ved å velge Format > Tekst og en av følgende: 
Venstrejuster, Sentrer, Høyrejuster, Rette marger, Autotilpass tabellcelle.

Hvis du vil ha innrykk for første tekstlinje i et avsnitt eller lære hvordan du fjerner 
avsnittsinnrykk, kan du lese «Angi innrykk» på side 185.
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Justere tekst vertikalt
Du kan endre vertikal justering av avsnitt i en tabellcelle, tekstrute eller figur slik at 
teksten justeres mot den øverste eller nederste kantlinjen eller sentreres mellom topp 
og bunn.

Slik justerer du tekst øverst, i midten eller nederst i en tekstrute, tabellcelle eller 
figur:

 1 Marker tekstruten, tabellcellen eller figuren der du vil endre justeringen.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Klikk på en av de tre knappene for vertikal justering for å justere teksten øverst, 
nederst eller sentrert i en tabellcelle, tekstrute eller figur.

Knappene for vertikal justering er også tilgjengelige i formatlinjen når du arbeider 
med tabellceller.

Angi avstanden mellom tekstlinjer
Du kan øke eller redusere avstanden mellom tekstlinjer.

Du kan bruke Linjeavstand-kontrollen i formatlinjen til raskt å endre avstanden mellom 
linjer i markert tekst. Hvis du vil justere linjeavstanden før du begynner å skrive, klikker 
du på Linjeavstand-kontrollen i formatlinjen og begynner deretter å skrive. 

Klikk for å endre avstanden 
mellom linjer med tekst.

Slik justerer du linjeavstanden ved hjelp av tekstinspektøren:
 1  Marker teksten du vil endre.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Flytt Linje-skyvekontrollen til venstre for å redusere avstanden, eller til høyre for å øke 
den.

Hvis du vil angi en nøyaktig linjeavstandverdi, skriver du inn en punktverdi i Linje-
feltet, eller klikker på oppoverpilen eller nedoverpilen ved siden av feltet.



 4 Velg et linjeavstandsalternativ fra Linjeavstand-lokalmenyen som vises når du klikker 
på teksten nedenfor linjefeltet. 

Linjeavstand-lokalmenyen
Klikk på teksten nedenfor 
Linje-feltet, og velg et 
linjeavstandsalternativ.

Linjefelt Skriv inn en verdi (eller klikk 
på pilene) for å angi avstanden mellom 
tekstlinjene i et avsnitt.

Standard linjeavstand (Enkel, Dobbel, Flere):  Avstanden mellom linjene står i 
forhold til fontstørrelsen. Bruk dette når den relative avstanden mellom overlengden 
(de delene av bokstaver som strekker seg til øverste del av linjen) og underlengden 
(de delene av bokstaver som strekker seg under linjen) skal være fast. Enkel setter 
linjeavstanden til enkel, Dobbel setter den til dobbel. Flere gjør det mulig å angi 
linjeavstandverdier mellom enkel og dobbel, eller større enn dobbel.

Minst:�  Avstanden mellom en linje til den neste vil aldri være mindre enn verdien du 
angir, men den kan være større for større fonter for å unngå overlappende tekstlinjer. 
Bruk dette når avstanden mellom linjer skal være fast, men slik at overlapping unngås 
hvis teksten blir for stor.

Nøyaktig:�  Avstanden mellom skriftlinjene.

Mellom:�  Verdien du angir øker avstanden mellom linjene, i stedet for å øke 
linjehøyden. Dette står i motsetning til dobbel linjeavstand, som dobler høyden for 
hver linje.

Angi avstanden før og etter et avsnitt
Du kan øke eller redusere avstanden før eller etter avsnitt.

Du kan bruke Linjeavstand-kontrollen i formatlinjen til raskt å endre avstanden før eller 
etter avsnitt. Når du skal justere avstanden før eller etter avsnitt, markerer du teksten 
og klikker deretter Linjeavstand-kontrollen i formatlinjen. 

Slik justerer du avstanden før eller etter et avsnitt:
 1 Marker avsnittene du vil endre.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Flytt Før avsnitt- eller Etter avsnitt-skyvekontrollene. Du kan også angi en nøyaktig 
verdi (for eksempel 5 punkter) i tekstrutene.
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Hvis Før avsnitt- eller Etter avsnitt-verdiene for etterfølgende avsnitt er ulike, benyttes 
den største avstandsverdien. Hvis for eksempel gjeldende avsnitts Før avsnitt-verdi er 
12 punkter og avsnittet som kommer før den har en Etter avsnitt-verdi på 14 punkter, 
vil avstanden mellom avsnittene være 14 punkter.

Avstand før et avsnitt vises ikke hvis avsnittet er i en tekstrute, figur eller tabellcelle.

Hvis du vil angi avstand rundt tekst i tekstruter, figurer og tabellceller, bruker du 
Innstikksmarg-kontrollen, beskrevet i «Endre innstikksmargen til tekst i objekter» på 
side 186.

Justere avstanden mellom tegn
Du kan øke eller redusere avstanden mellom tegn.

Slik justerer du avstanden mellom tegn:
 1 Marker teksten du vil endre, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Flytt Tegn-skyvekontrollen, eller angi en ny prosentandel i Tegn-feltet.

Du kan også justere avstanden mellom markerte tegn ved å velge Format > Font > 
Kniping, og velge et alternativ fra undermenyen.

Endre farge på tekst og tekstbakgrunn
Du kan endre tekstfargen ved å hjelp av formatlinjen, tekstinspektøren og Fonter-
vinduet. Endringer du gjør med disse verktøyene overstyrer eventuelle andre 
endringer du allerede har gjort med de andre verktøyene.

Slik kan du markere tekst ved hjelp av farger:
Hvis du vil endre fargen på markert tekst, klikker du på Tekstfarge-fargefeltet i  m

formatlinjen. I fargematrisen som vises velger du en farge ved å klikke på den, eller 
klikk på Vis farger for å åpne Farger-vinduet for å se flere fargealternativer.

Du kan også endre farge for markert tekst ved hjelp av tekstinspektøren. Klikk på  m

Inspektør i verktøylinje, klikk på tekstknappen, klikk på Tekst, og klikk deretter på 
fargefeltet. Farger-vinduet åpnes. Du finner instruksjoner i «Farger-vinduet» på side 25. 

Hvis du vil legge til farge bak et avsnitt, klikker du på Fonter i verktøylinjen, klikker på  m

dokumentfargeknappen i Fonter-vinduet (fjerde knapp fra venstre) og velger en farge 
fra Farger-vinduet.



Angi tabulatorstopp for å justere tekst
Du kan justere tekst på bestemte steder ved å angi tabulatorstopp. Når du trykker 
på tabulatortasten (eller Tilvalg-Tabulator når du arbeider i en tabellcelle), flyttes 
innsettingspunktet (og eventuell tekst til høyre for det) til neste tabulatorstopp, og 
tekst du skriver starter der. Du kan bruke symbolene på den horisontale linjalen eller 
tekstinspektøren for å håndtere tabulatorstopp. 

Hvis du vil Går du til

Legge til et nytt tabulatorstopp «Angi et nytt tabulatorstopp» på side 184

Endre plasseringen av og type tabulatorstopper «Endre et tabulatorstopp» på side 185

Fjerne et tabulatorstopp «Slette et tabulatorstopp» på side 185

Endre linjalinnstillinger «Endre linjalinnstillinger» på side 185

Angi et nytt tabulatorstopp
Du kan bruke den horisontale linjalen for å legge til en ny tabulatorstopp.

Hvis den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger 
Vis linjaler. Hvis du vil vite hvordan du endrer linjalinnstillinger, leser du «Endre 
linjalinnstillinger» på side 185. 

Blå tabulatorsymboler vises på 
den horisontale linjalen når du 
markerer tabulatordelt tekst.

Desimaltabulator

Høyretabulator

Sentertabulator

Venstretabulator

Slik oppretter du en ny tabulatorstopp:�
Hvis du vil opprette en ny tabulator, klikker du på den horisontale linjalen for å  m

plassere et tabulatorsymbol der du vil ha tabulatorstoppet. Deretter Kontroll-klikker du 
på tabulatorsymbolet. Velg et justeringsalternativ fra kontekstmenyen. 

Velg blant disse 
tabulatortypene.

Venstretabulator:�  Justerer venstresiden av teksten ved tabulatorstoppen.

Sentertabulator:�  Sentrerer teksten ved tabulatorstoppen.

Høyretabulator:�  Justerer høyresiden av teksten ved tabulatorstoppen.

Desimaltabulator:�  For tall justerer desimaltabulatoren desimaltegnet (for eksempel 
punktum eller komma) ved tabulatorstoppen.

Du kan også dobbeltklikke på tabulatorsymbolet flere ganger til tabulatortypen du vil 
ha, vises.
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Endre et tabulatorstopp
Endre plassering og type for tabulatorstopper ved hjelp av den horisontale linjalen. 
Hvis den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis 
linjaler. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer linjalinnstillinger, leser du «Endre 
linjalinnstillinger» på side 185.

Slik kan du endre tabulatorstopp:�
Hvis du vil flytte en tabulatorstopp, flytter du det blå tabulatorsymbolet i den  m

horisontale linjalen.

Hvis du vil endre tabulatortype, Kontroll-klikker du på tabulatorsymbolet i den  m

horisontale linjalen og velger deretter et alternativ fra kontekstmenyen. Du kan også 
dobbeltklikke på tabulatorsymbolet i linjalen flere ganger til tabulatortypen du vil ha, 
vises.

Slette et tabulatorstopp
Du kan raskt fjerne en tabulatorstopp ved hjelp av den horisontale linjalen. Hvis 
den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis 
linjaler. Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer linjalinnstillinger, leser du «Endre 
linjalinnstillinger» på side 185.

Slik sletter du en tabulatorstopp:�
Flytt tabulatoren fra den horisontale linjalen. m

Endre linjalinnstillinger
Slik endrer du linjalinnstillinger:
Velg Numbers > Valg, og bruk Måleenhet på linjal-lokalmenyen for å angi måleenheten  m

som brukes på linjalene.

Nye innstillinger for linjaler gjelder alle regneark som vises i Numbers inntil du endrer 
innstillingene.

Angi innrykk
Du kan justere avstanden mellom teksten og innermargen til en tekstrute, figur, eller 
tabellcelle.

Hvis du vil Går du til

Endre innrykk «Angi innrykk for avsnitt» på side 186

Endre avstanden mellom tekst og den innvendige 
kanten av objekter

«Endre innstikksmargen til tekst i objekter» på 
side 186



Angi innrykk for avsnitt
Du kan bruke den horisontale linjalen til å angi innrykk for avsnitt.

Første linjeinnrykk

Venstre innrykk Høyre innrykk

Slik kan du angi innrykk:�
Hvis du vil endre høyre innrykk, flytter du høyre innrykk-symbolet (blå trekant som  m

peker nedover til høyre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du ønsker at 
høyre kant av avsnittet skal stoppe.

Hvis du vil endre venstre innrykk, flytter du venstre innrykk-symbolet (blå trekant som  m

peker nedover til venstre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du ønsker at 
venstre kant av avsnittet skal starte . 

Hvis du vil endre venstre marg uavhengig av venstre innrykk, holder du nede Tilvalg- m

tasten mens du flytter.

Hvis du vil endre innrykk for den første linjen, flytter du førstelinjeinnrykksymbolet  m

(blå firkant) dit du vil at første linje for hvert avsnitt skal starte. Hvis du vil at første 
linje skal være lik venstre marg, forsikrer du deg om at firkanten er på linje med 
venstreinnrykksymbolet.

Hvis du vil ha et hengende innrykk, flytter du firkanten til venstre for  m

venstreinnrykksymbolet. 

Endre innstikksmargen til tekst i objekter
Du kan endre avstanden mellom teksten og innermargen til en tekstrute, figur, eller 
tabellcelle. Denne avstanden kalles innstikksmargen. Avstanden du angir er like rundt 
alle sider av teksten.

Slik angir du avstanden mellom tekst og den innvendige kanten av et objekt:
 1 Hvis det ikke er et innsettingspunkt i objektet, markerer du objektet. (Hvis 

innsettingspunktet er i objektet, trykker du Kommando-returtasten for å gå ut av 
tekstredigeringsmodus og markere objektet.) 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

 3 Flytt Innstikksmarg-skyvekontrollen til høyre for å øke avstanden mellom teksten og 
den innvendige kanten av objektet, eller skriv et tall i Innstikksmarg-ruten og trykk på 
returtasten. Du kan også klikke på pilene for å øke og redusere avstanden. 

Angi hvor mye plass du vil ha 
rundt tekst i en tekstrute, figur 
eller tabellcelle.
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Opprette lister
Numbers inneholder forhåndsformaterte punkttegn- og nummerstiler for oppretting 
av enkle eller ordnede lister. Punkttegn- og nummerlister er enkle lister uten nestede 
informasjonshierarkier som de som finnes i ordnede lister (oversikter). 

Hvis du vil Går du til

Opprette lister automatisk basert på det du skriver «Generere lister automatisk» på side 187

Bruk tekstinspektøren til å formatere 
punkttegnlister

«Formatere punkttegnlister» på side 188

Bruk tekstinspektøren til å formatere nummererte 
lister

«Formatere nummererte lister» på side 189

Bruk tekstinspektøren for å legge til og formatere 
ordnede lister (oversikter)

«Formatere ordnede lister» på side 190

Generere lister automatisk
Når du bruker automatisk generering av lister, formaterer Numbers automatisk listen for 
deg basert på hva du skriver. Hvis du vil bruke denne funksjonen, velger du Numbers > 
Valg, klikker på Autokorrektur, og forsikrer deg om at «Gjenkjenn lister automatisk» er 
markert.

Slik oppretter du en liste automatisk:�
 1 Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

 2 Opprett en liste ved å gjøre ett av følgende:

Hvis du vil opprette en punktliste, trykker du Tilvalg-8 for å skrive et punkttegn (•),  Â
skrive en stjerne (*) eller en bindestrek (-). Deretter setter du inn et mellomrom 
etterfulgt av tekst. Trykk deretter på returtasten. Hvis du vil vite hvordan du formaterer 
en punktliste, leser du «Formatere punkttegnlister» på side 188.

Hvis du vil opprette en liste med tall, bokstaver eller romertall som etiketter, skriver  Â
du tallet, bokstaven eller romertallet, deretter et punktum, et mellomrom og tekst. 
Deretter trykker du returtasten. Hvis du vil vite hvordan du formaterer en nummerert 
eller ordnet liste, leser du «Formatere nummererte lister» på side 189 og «Formatere 
ordnede lister» på side 190. 

 3 Du kan fortsette å bygge listen på flere forskjellige måter:

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på  Â
returtasten.

Hvis du vil flytte et listeemne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på tabulatortasten.  Â
Hvis du vil flytte et listeemne på neste høyere nivå, trykker du Skift-tabulator.

 4 Hvis du vil avslutte listen, trykker du to ganger på returtasten, eller trykk på returtasten 
og deretter på slettetasten.

Merk:  Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i 
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.



Formatere punkttegnlister
Selv om du kan bruke automatisk listegenerering til å opprette en enkel punktliste, får 
de flere alternativer for formatering av punktlister hvis du bruker tekstinspektøren. Du 
finner informasjon om automatisk oppretting av lister i «Generere lister automatisk» på 
side 187.

Slik legger du til og formaterer en punktliste ved hjelp av tekstinspektøren: 
 1 Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstinspektørknappen, og klikk på 
Punkttegn.

 3 Velg en punkttegnstil fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering.

Hvis du vil bruke et teksttegn som punkttegn, velger du Tekstpunkttegn og velger et 
tegn fra listen eller skriver inn et nytt tegn i feltet.

Hvis du vil bruke et av bildepunkttegnene som følger med Numbers, velger du 
Bildepunkttegn og velger deretter et bilde fra rullelisten.

Hvis du vil bruke et eget bilde som punkttegn, velger du Tilpasset bilde og velger 
deretter et bilde fra Åpne-dialogruten som vises.

 4 Hvis du vil endre størrelsen til et bildepunkttegn, angir du en prosentandel av den 
opprinnelige bildestørrelsen i Størrelse-feltet. Du kan også markere avkrysningsruten 
«Skaler med tekst» og angi en prosentandel av tekststørrelsen. Dette alternativet 
opprettholder bilde-til-tekst-forholdet til punkttegnene hvis du skulle endre tekstens 
fontstørrelse.

 5 Hvis du vil justere avstanden mellom punkttegnene og venstre marg, bruker du 
Punkttegninnrykk-feltet. Hvis du vil justere avstanden mellom punkttegnene og 
teksten, bruker du Tekstinnrykk-feltet.

 6 Hvis du vil plassere punkttegnene høyere eller lavere i forhold til tekst i en tekstrute 
eller figur, bruker du Justering-feltet.

 7 Hvis du vil legge til og bruke innrykk på punkttegnobjekter i listen, gjør du ett av 
følgende:

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på  Â
returtasten. Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er 
markert i tabellinspektøren, trykker du Tilvalg-returtasten i stedet.

Hvis du vil opprette et avsnitt uten punkttegn innenfor et emne, trykker du på  Â
returtasten mens du holder Skift-tasten nede. Hvis du arbeider i en tabellcelle og 
«Returtast flytter til neste celle» er markert i tabellinspektøren, trykker du Kontroll-
returtasten i stedet.

Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på  Â
tabulatortasten. Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste høyere nivå, trykker du 
Skift-tabulator. Du kan også klikke og holde et punkttegn, og deretter flytte til høyre, 
til venstre, ned og til høyre eller ned og til venstre.
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Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert 
i tabellinspektøren, bruker du Innrykksnivå-kontrollene i Punkttegn-panelet i 
tekstinspektøren til å endre punktnivåene.

Hvis du vil gå tilbake til vanlig tekst ved slutten av listen, trykker du returtasten og  Â
velger Ingen punkttegn fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering. Det er mulig 
at du må justere innrykksnivået.

Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i 
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.

Formatere nummererte lister
Selv om du kan bruke automatisk listegenerering til å opprette en enkel nummerert 
liste, får du flere alternativer for formatering av nummererte lister hvis du bruker 
tekstinspektøren. Du finner informasjon om automatisk oppretting av lister i «Generere 
lister automatisk» på side 187.

Slik legger du til og formaterer en punktliste:�
 1 Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstinspektørknappen, og klikk på 
Punkttegn.

 3 Velg Nummer fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering, og velg deretter en 
nummereringsstil fra lokalmenyen rett under.

 4 Hvis du vil justere avstanden mellom tallene og venstre marg, bruker du Tallinnrykk-
feltet. Hvis du vil justere avstanden mellom tallene og teksten, bruker du Tekstinnrykk-
feltet.

 5 Hvis du vil legge til og bruke innrykk på objekter i listen, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på  Â
returtasten. Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er 
markert i tabellinspektøren, trykker du Tilvalg-returtasten i stedet.

Hvis du vil opprette et avsnitt uten nummer innenfor et emne, trykker du på  Â
returtasten mens du holder Skift-tasten nede. Hvis du arbeider i en tabellcelle og 
«Returtast flytter til neste celle» er markert i tabellinspektøren, trykker du Kontroll-
returtasten i stedet.

Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på  Â
tabulatortasten. Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste høyere nivå, trykker du 
Skift-tabulator. Du kan også klikke og holde et nummer, og deretter flytte til høyre, 
til venstre, ned og til høyre eller ned og til venstre.

Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert 
i tabellinspektøren, bruker du Innrykksnivå-kontrollene i Punkttegn-panelet i 
tekstinspektøren til å endre punktnivåene.



Hvis du vil gå tilbake til vanlig tekst ved slutten av listen, trykker du returtasten og  Â
velger Ingen punkttegn fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering. Det er mulig 
at du må justere innrykksnivået.

Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i 
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.

Hvis du vil legge et eksisterende avsnitt til i en nummerliste, klikker du på avsnittet,  Â
velger en nummereringstil, og klikker «Fortsett fra forrige».

Hvis du vil starte en ny, nummerert sekvens i en liste, klikker du på «Start på» og  Â
angir tallet du vil starte sekvensen med.

Hvis du ønsker at objekter i listen skal ha merkede underemner (som i en oversikt), 
bruker du en ordnet liste i stedet for en nummerert liste.

Formatere ordnede lister
Ordnede lister gir deg forskjellige nummereringsstiler for hvert innrykksnivå i en liste 
slik at du kan opprette et informasjonshierarki. For eksempel: 

Du kan opprette en liste med en nummersekvens mens du går fra det høyeste  Â
nivået til lavere nivåer: I, A, 1, a), (1), (a), i), (1) og (a).

Du kan opprette en liste med juridisk stil, som legger til et tall eller en bokstav for  Â
hvert lavere nivå: 1, 1.1, 1.1.1 og så videre.

Slik legger du til og formaterer en ordnet liste:�
 1 Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstinspektørknappen, og klikk på 
Punkttegn.

 3 Hvis du vil opprette en liste med juridisk stil, velger du Nivåinndelt nummerering fra 
lokalmenyen Punkttegn og nummerering. Hvis ikke, velger du Tall i stedet.

 4 Velg en nummereringsstil fra lokalmenyen rett under.

 5 Hvis du vil justere avstanden mellom tallene og venstre marg, bruker du Tallinnrykk-
feltet. Hvis du vil justere avstanden mellom tallene og teksten, bruker du Tekstinnrykk-
feltet.

 6 Hvis du vil legge til og bruke innrykk på objekter i listen, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på  Â
returtasten. Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er 
markert i tabellinspektøren, trykker du Tilvalg-returtasten i stedet.

Hvis du vil opprette et avsnitt uten nummer innenfor et emne, trykker du på  Â
returtasten mens du holder Skift-tasten nede. Hvis du arbeider i en tabellcelle og 
«Returtast flytter til neste celle» er markert i tabellinspektøren, trykker du Kontroll-
returtasten i stedet.
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Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på  Â
tabulatortasten. Hvis du vil sette inn et nytt emne på neste høyere nivå, trykker du 
Skift-tabulator. Hvis du vil flytte blant nivåene, kan du også klikke og holde på et tall, 
og deretter flytte til høyre, til venstre, ned og til høyre eller ned og til venstre.

Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert 
i tabellinspektøren, bruker du Innrykksnivå-kontrollene i Punkttegn-panelet i 
tekstinspektøren til å endre punktnivåene.

Hvis du vil gå tilbake til vanlig tekst ved slutten av listen, trykker du returtasten og  Â
velger Ingen punkttegn fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering. Det er mulig 
at du må justere innrykksnivået.

Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i 
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.

Hvis du vil legge til et eksisterende avsnitt i en talliste, klikker du på avsnittet, velger  Â
en nummereringstil, og klikker «Fortsett fra forrige».

Hvis du vil starte en ny, nummerert sekvens i en liste, klikker du på «Start på» og  Â
angir tallet du vil starte sekvensen med.

Bruke tekstruter, figurer og andre effekter for å framheve 
tekst
Hvis du vil Går du til

Legge til tekstruter «Legge til tekstruter» på side 191

Framheve tekst ved hjelp av farger «Endre farge på tekst og tekstbakgrunn» på 
side 183

Opprette kolonner med tekst «Presentere tekst i kolonner» på side 192

Legge til tekst i en figur «Plassere tekst i en figur» på side 193

Legge til tekstruter
Du kan legge en tekstrute til et ark og flytte den til riktig posisjon. 

Slik oppretter du en tekstrute:�
 1 Klikk Tekstrute-knappen i verktøylinjen (eller velg Sett inn > Tekstrute).

 2 Dobbeltklikk i tekstruten som vises, og begynn å skrive.

Størrelsen på tekstruten endres etter hvert som du skriver.

 3 Når du er ferdig med å skrive, klikker du utenfor tekstruten. Du kan også slutte å 
redigere teksten og markere tekstruten ved å trykke på Kommando-returtasten.

 4 Flytt håndtakene på tekstruten for å endre bredden.

 5 Flytt tekstruten for å plassere den på arket.



Du kan ikke utvide en tekstrute ved å flytte den opp eller ned. Men du kan tvinge 
ruten til å vokse vertikalt ved å flytte markeringshåndtakene innover for å gjøre ruten 
trangere.

Du kan også tegne en tekstrute. Tilvalg-klikk på Tekstrute i verktøylinjen, slipp Tilvalg-
tasten, og flytt trådkorspekeren over regnearkvinduet for å opprette en tekstrute som 
er den størrelsen du vil ha.

Presentere tekst i kolonner
Du kan organisere tekst i en tekstrute eller en firkantet figur i kolonner. Når tekst har 
fylt en kolonne, flyter den til den neste kolonnen.

Bruk Kolonner-lokalmenyen i formatlinjen til raskt å dele tekst i kolonner. 

Hvis du vil ha flere alternativer, bruker du tekstinspektøren.

Slik oppretter og formaterer du kolonner ved hjelp av tekstinspektøren:
 1 Marker tekstruten eller den firkantede figuren med teksten du vil dele i kolonner.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstinspektørknappen, og klikk på 
Kolonner.

 3 Hvis du vil angi antallet kolonner du vil ha, bruker du Kolonne-feltet.

 4 Hvis du vil bruke kolonner med lik bredde, velger du «Lik kolonnebredde».

Hvis du vil bruke forskjellige kolonnebredder, fjerner du markeringen for «Lik 
kolonnebredde», dobbeltklikker en kolonneverdi i tabellen, og skriver inn en ny verdi.

 5 Hvis du vil endre avstanden mellom kolonner, dobbeltklikker du en Innvendig marg-
verdi og endrer den.
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Plassere tekst i en figur
Alle figurer med unntak av linjer, kan inneholde tekst.

Slik legger du til tekst i en figur:
 1 Plasser en figur der du vil ha den på arket. 

Hvis du vil lære hvordan du legge til figurer, kan du lese «Legge til en forhåndstegnet 
figur» på side 209 og «Legge til en tilpasset figur» på side 209. 

 2 Dobbeltklikk på figuren, og skriv inn tekst.

Klippindikatoren viser 
at teksten går utenfor 
figurens kantlinjer.

 3 Hvis du vil endre størrelsen på figuren, markerer du den og flytter 
markeringshåndtakene. (Hvis innsettingspunktet er i figuren, trykker du Kommando-
returtasten for å gå ut av tekstredigeringsmodus og markere figuren.)

Du kan formatere teksten inne i figuren. Du kan også rotere en figur mens teksten 
forblir horisontal. Etter at du har rotert figuren, velger du Format > Figur > «Nullstill 
tekst- og objekthåndtak».

 4 Hvis du vil legge tekst til en figur som er en del av en gruppe, dobbeltklikker du i 
tekstområdet til en hvilken som helst figur i gruppen. 

Hvis du endrer størrelsen på gruppen, endres størrelsen på alt utenom teksten. Det er 
fortsatt mulig å markere teksten og endre fontstørrelsen.

Les «Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter» på side 225 for 
informasjon om gruppering av objekter.

Bruke hyperkoblinger
Hyperkoblinger brukes i regneark som skal vises på skjermen, enten som HTML-
filer eller som Numbers regneark. Du kan legge til hyperkoblinger for å åpne en 
e-postmelding eller en webside på Internett.

Hvis du vil Går du til

Bruke en hyperkobling til en webside for å åpne 
en nettleser

«Koble til en webside» på side 194

Lage en kobling som åpner en ny e-postmelding 
med det angitte emnet og den angitte 
mottakeren

«Kobling til en forhåndsadressert 
e-postmelding» på side 194

Endre teksten for en eksisterende kobling «Redigere hyperkoblingstekst» på side 195



Koble til en webside
Du kan legge til en hyperkobling som åpner en webside i standardnettleseren din.

Slik legger du til hypertekst som åpner en webside:
 1 Marker teksten du vil konvertere til en hyperkobling. 

Hvis teksten du skal bruke starter med «www» eller «http», blir teksten automatisk en 
hyperkobling. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Numbers > Valg, klikker 
på Autokorrektur, og fjerner markeringen for «Gjenkjenn e-post- og webadresser 
automatisk». Denne innstillingen er maskinavhengig, og hvis regnearket åpnes på en 
maskin med en annen innstilling, brukes denne maskinens innstilling i stedet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg Webside fra Kobling til-lokalmenyen.

 4 Skriv inn websidens adresse i URL-feltet. 

Hyberkobling-
inspektørknappen

Skriv inn URL-en du vil 
koble til.

Marker for å deaktivere 
alle hyperkoblinger slik 

at du kan redigere dem.

Du kan også opprette en hyperkobling ved hjelp av Sett inn-menyen. 
Plasser innsettingspunktet et sted i regnearket, og velg deretter Sett 
inn > Hyperkobling > Webside. En kobling blir lagt til i regnearket, og 
hyperkoblinginspektøren åpnes. Skriv inn websidens adresse i URL-feltet.

Kobling til en forhåndsadressert e-postmelding
Du kan legge til en hyperkobling du kan klikke for å opprette en forhåndsadressert 
e-postmelding i standard-e-postprogrammet ditt.

Slik legger du til hypertekst som kobler til en e-postmelding:�
 1 Marker teksten du vil konvertere til en hyperkobling. 

Hvis du inkluderer en e-postadresse i et regneark, konverteres teksten automatisk til en 
hyperkobling. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Numbers > Valg, klikker 
på Autokorrektur, og fjerner markeringen for «Gjenkjenn e-post- og webadresser 
automatisk». Denne innstillingen er maskinavhengig, og hvis regnearket redigeres på 
en maskin med en annen innstilling, brukes denne maskinens innstilling i stedet.

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på hyperkoblingsinspektørknappen og velg 
deretter «Aktiver som hyperkobling».

 3 Velg E-postmelding fra Kobling til-lokalmenyen.
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 4 Skriv inn e-postadressen til ønsket mottaker i Til-feltet.

 5 Du kan også velge å skrive inn et emne i Emne-feltet. 

Skriv inn e-postadressen til 
meldingsmottakeren.

Skriv inn emnet til meldingen.

Du kan også opprette en hyperkobling ved hjelp av Sett inn-menyen. Plasser 
innsettingspunktet et sted i regnearket, og velg Sett inn > Hyperkobling 
> E-postmelding. En kobling blir lagt til i regnearket, og hyperkoblinginspektøren 
åpnes. Skriv inn e-postadressen i Til-feltet.

Redigere hyperkoblingstekst
Du kan redigere hyperkoblingstekst på flere måter.

Slik redigerer du hyperkoblingstekst:�
Du kan deaktivere hyperkoblinger slik at du kan redigere dem uten å  m

aktivere koblingen. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på knappen for 
hyperkoblinginspektøren, marker «Deaktiver alle hyperkoblinger», rediger teksten, og 
aktiver deretter koblingen. 

Klikk utenfor hyperkoblingsteksten, og bruk piltastene til å flytte innsettingspunktet  m

inn i teksten.

Sette inn sidetall og andre verdier som kan endres
Du kan sette inn verdier som sidetall, sideantall, filnavn og dato og tid i et regneark 
ved å bruke formaterte tekstfelt som oppdateres automatisk av Numbers når disse 
verdiene endres. Selv om slike verdier er vanligst i topptekst og bunntekst (se «Legge 
til topptekst og bunntekst i et ark» på side 45), kan du sette inn formaterte tekstfelt 
hvor som helst i regnearket ditt.

Slik kan du sette inn formaterte tekstfelt:�
Hvis du vil legge til sidetall, setter du innsettingspunktet der du vil at sidetallet skal  m

vises, og velger deretter Sett inn > Sidetall.

Hvis du vil endre sidetallformatet, Kontroll-klikker du på et sidetall og velger et nytt 
tallformat.

Hvis du vil legge til det totale sideantallet, setter du innsettingspunktet der du vil at  m

sideantallet skal vises, og velger deretter Sett inn > Sideantall.



Hvis du vil kombinere det totale sideantallet med hvert sidetall, for eksempel «2 av 10», 
setter du inn et sidetall, skriver «av», og velger deretter Sett inn > Sideantall.

Hvis du vil endre sideantallformatet, Kontroll-klikker du på et sideantall og velger et 
nytt tallformat.

Hvis du vil legge til og formatere dato og tid, setter du innsettingspunktet der du vil at  m

verdien skal vises, og velger deretter Sett inn > Dato og tid.

Hvis du vil endre formatet for dato og tid, Kontroll-klikker du dato og tid-verdien, 
velger Rediger dato og tid, og velger deretter en dato og tidformat fra lokalmenyen. 
Hvis du vil at regnearket alltid skal vise gjeldende dato og tid, velger du «Oppdater 
automatisk ved åpning».

Hvis du vil legge til regnearkets filnavn, plasserer du innsettingspunktet der du vil at  m

filnavnet skal vises, og velger deretter Sett inn > Filnavn.

Hvis du vil vise filens katalogbane, dobbeltklikker du på filnavnet og markerer «Vis 
katalogbane».

Hvis du vil vise filendelsen, dobbeltklikker du på filnavnet og markerer «Vis alltid 
filendelse».

Automatisk erstatting av tekst
Numbers kan konfigureres til å gjenkjenne og erstatte tekst du ikke vil ha med tekst du 
vil ha. Hvis du for eksempel skriver «dne», kan Numbers automatisk endre det til «den».

Slik konfigurerer du automatisk teksterstatting:
 1 Velg Numbers > Valg. 

 2 Klikk på Autokorrektur, og angi innstillingene du ønsker. 

Hvis du automatisk vil konvertere enkle og doble anførselstegn til smarte 
anførselstegn slik at åpne- og lukkeanførselstegnene er forskjellige, markerer du «Bruk 
smarte anførselstegn».

Hvis du vil forsikre deg om at det første ordet i en setning begynner med stor bokstav, 
markerer du «Rett opp små/store bokstaver».

Hvis du automatisk vil konvertere bokstavene i «1st», «2nd», «3rd», og så videre til 
hevet tekst, markerer du “Hev tekst bak engelske ordenstall».

Hvis du vil stille inn Numbers til å automatisk gjenkjenne at noe du har skrevet er 
en e-postadresse eller en URL, markerer du «Gjenkjenn e-post- og webadresser 
automatisk». E-post- og webadresser du skriver blir automatisk til hyperkoblinger for 
Mail eller Safari.

Hvis du vil bruke automatisk generering av lister, markerer du «Gjenkjenn lister 
automatisk».
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Hvis du vil at feilstavede ord skal erstattes automatisk hvis det kun finnes ett alternativ 
i rettskrivningsordlisten, markerer du «Bruk forslag fra stavekontroll automatisk».

Hvis du vil erstatte ett eller flere tegn med et annet eller flere andre tegn, markerer du 
«Automatiske endringer for symboler og tekst». Deretter bruker du radene i tabellen til 
å definere og aktivere bestemte erstatninger. Hvis du for eksempel skriver (c), kan du få 
Numbers til å automatisk konvertere det til © ved å krysse av i På-kolonnnen. Hvis du 
vil legge til en rad for å definere egne erstatninger, klikker du på Legg til-knappen (+). 
Hvis du vil gjerne et markert objekt, klikker du på Slett-knappen (–).

Når du er ferdig med å angi endringsinnstillinger, gjelder de all tekst du endrer legger 
til i alle Numbers-regneark.

Sette inn ikke-brytende mellomrom
Du kan sette inn et ikke-brytende mellomrom mellom ord når du vil forsikre deg om at 
de alltid vises på samme tekstlinje.

Slik setter du inn et ikke-brytende mellomrom:�
Trykk på mellomromstasten mens du holder Tilvalg-tasten nede. m

Søke etter feilstavede ord
Du kan stille inn stavekontrollen til å merke stavefeil mens du skriver, eller du kan 
kontrollere hele regnearket eller markert tekst når du vil.

Feilstavede ord vises med en stiplet rød linje under. 

Slik finner du feilstavede ord:
Hvis du vil kontrollere stavemåten mens du skriver, velger du Rediger > Stavekontroll >  m

«Kontroller stavemåte mens du skriver».

Hvis du vil slå av stavekontrollen mens du skriver, velger du Rediger > Stavekontroll > 
«Kontroller stavemåte mens du skriver» for å fjerne markeringen (forsikre deg om at 
haken ikke vises ved siden av kommandoen). 

Hvis du vil kontrollere stavemåten fra innsettingspunktet til slutten av regnearket,  m

klikker du for å plassere innsettingspunktet, og velger Rediger > Stavekontroll > 
Kontroller stavemåte. Hvis du vil begrense stavekontrollen til en bestemt del av 
regnearket, markerer du teksten du vil kontrollere før du velger kommandoen.

Det første feilstavede ordet markeres. Du kan rette det eller velge samme kommando 
på nytt for å fortsette å kontrollere regnearket. 

Hvis du vil gå gjennom teksten raskere, trykker du Kommando-semikolon (;) for å 
fortsette å kontrollere regnearket.



Hvis du vil kontrollere stavemåten  m og vise forslag for feilstavede ord, velger du  
Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll.

Stavekontroll-vinduet åpnes, og du kan bruke det slik det er beskrevet i «Arbeide med 
staveforslag» på side 198.

Hvis du vil godta forslag til skrivemåte automatisk, Velger du Pages > Valg, klikker på 
Autokorrektur og markerer deretter «Bruk forslag fra stavekontroll automatisk».

Arbeide med staveforslag
Bruk Stavekontroll-vinduet til å arbeide med alternative stavemåter.

Slik arbeider du med staveforslag:�
 1 Velg Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll. 

Stavekontroll-vinduet åpnes, og det første feilstavede ordet markeres.

 2 Alle språk har forskjellige ordlister. Hvis du vil forsikre deg om at riktig språk er valgt, 
markerer du teksten du vil arbeide med, klikker du på Inspektør i verktøylinjen, klikker 
på tekstknappen og klikker deretter på Mer. Velg et språk fra Språk-lokalmenyen.

 3 Hvis du vil erstatte feilstavinger i teksten, dobbeltklikker du på riktig ord eller 
stavemåte i listen med forslag til rettinger.

 4 Hvis riktig ord ikke vises i listen med forslag til rettinger, men du kjenner til riktig 
stavemåte, markerer du det feilstavede ordet i Stavekontroll-vinduet, skriver inn det 
riktige ordet og klikker på Rett opp.

 5 Hvis gjeldende stavemåte er riktig og du vil la den være som den er, klikker du på 
Ignorer eller Lær. Bruk Lær hvis det er et begrep du bruker ofte og vil legge det til i 
ordlisten.

Hvis du brukte Lær og vil gjøre om effekten av Lær-handlingen, gjør du ett av 
følgende:

I Mac OS X versjon 10.4 skriver du ordet i tekstfeltet under listen med foreslåtte  Â
rettelser og klikker deretter på Glem.

I Mac OS X versjon 10.5 Kontroll-klikker du på ordet og velger Glem stavemåte fra  Â
lokalmenyen.

 6 Hvis ingen alternative stavemåter vises i listen med foreslåtte rettelser i Mac OS X 
versjon 10.4, markerer du det feilstavede ordet i Stavekontroll-vinduet og prøver en 
annen stavemåte. Klikk på Gjett for å se om nye alternativer vises i listen med foreslåtte 
rettelser.

 7 Klikk på Finn neste, og gjenta trinnene 2 til 6 til du ikke finner flere stavefeil.

Du kan også holde nede Kontroll-tasten og klikke på et feilstavet ord. Du kan også 
velge en alternativ stavemåte fra lokalmenyen, klikke på Lær eller klikke på Ignorer.
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Søke etter og erstatte tekst
Du kan finne alle forekomster av et ord eller uttrykk i regnearket, og endre det til 
et annet ord eller uttrykk. Hvis du vil vite hvordan du finner og eventuelt erstatter 
formelelementer, leser du «Finne og erstatte formelelementer» på side 135

Slik finner og erstatter du tekst:
Hvis du vil søke etter tekst i et regneark, velger du Rediger > Finn > Vis søk for å åpne  m

søkevinduet. 

Skriv inn teksten du vil søke etter, i søkefeltet. Du kan også klikke på trekanten i 
søkefeltet og velge Store/små bokstaver og/eller Hele ord for å avgrense søket.

Når søkeresultater vises i vinduet, markerer du et treff for å vise det i regnearket.

Hvis du vil gå tilbake til søkeresultatet for et av de 10 siste søkene, velger du en 
søkestreng fra lokalmenyen i søkefeltet under Tidligere søk.

Hvis du vil finne tekst i et regneark eller nåværende ark og eventuelt erstatte teksten  m

med annen tekst, velger du Rediger > Finn > Vis søk og klikker deretter på Søk og 
erstatt. 

Finn:�  Skriv inn teksten du vil finne.

I:�  Velg Hele dokumentet eller Kun nåværende ark fra denne lokalmenyen for å angi 
hvor du vil søke.

Store/små bokstaver:  Marker dette valget for å skille mellom store og små bokstaver i 
søket.

Hele ord:�  Marker dette valget for kun finne tekst som inneholder alt som er i 
søkefeltet.

Erstatt:�  Skrive inn erstatningsteksten i dette feltet.

Gjenta søk (sløyfe):  Marker dette valget for å fortsette å se etter det som er i 
søkefeltet, også etter å ha søkt gjennom hele regnearket eller arket.



Neste eller Forrige:�  Klikk for å gå til neste eller forrige forekomst av innholdet i 
søkefeltet. Når et element blir funnet, åpnes formelredigering og viser formelen som 
inneholder forekomsten.

Erstatt alle:�  Klikk for å erstatte alle forekomster av det som står i søkefeltet, med det 
som står i Erstatt-feltet.

Erstatt:�  Klikk for å erstatte nåværende forekomst av det som står i søkefeltet, med det 
som står i Erstatt-feltet.

Erstatt og finn:  Klikk for å erstatte nåværende forekomst av det som står i søkefeltet, 
og finne neste forekomst.

Bruk de andre kommandoene i Rediger > Finn-undermenyen for å utføre andre  m

operasjoner.

Finn neste eller Finn forrige:�  Finner neste eller forrige forekomst av søketeksten 
uten å erstatte den. Det søkes først i nåværende ark eller markerte celle(r), og deretter 
fremover eller bakover i regnearket.

Bruk markering for Finn:�  Finner neste forekomst av markert tekst.

Gå til markering:�  Går til den markerte teksten når den ikke er synlig.

 200  Kapittel 8    Arbeide med tekst



  201

Lær hvordan du legger til bilder, figurer, lyd og filmer i 
regnearkene.

Et objekt er noe du kan legge til et regneark og deretter manipulere. Bilder, figurer, 
filmer, tekstruter, tabeller og diagrammer er alle objekter.

Dette kapitlet fokuserer på bilder (fotografier eller PDF-filer), figurer, lyd og filmer. 
Mange av teknikkene som dekkes i dette kapitlet for plassering og manipulering 
av disse objektene kan generaliseres til tabeller, diagrammer og tekstruter. 
Spesialformatering for disse objektene dekkes i andre kapitler.

Arbeide med bilder
Numbers kan bruke alle formater som støttes av QuickTime, inkludert følgende 
grafikkfiltyper:

TIFF  Â

GIF Â

JPEG Â

PDF Â

PSD Â

EPS Â

PICT Â

Hvis du skal forstørre eller forminske størrelsen på et bilde mye, bør du vurdere å 
konvertere grafikken til en PDF-fil før du importerer den. PDF-filer blir ikke mindre 
skarpe når du gjør omfattende størrelsesendringer. Det er mulig at andre filtyper 
ikke vil beholde skarpheten på samme måte når du endrer størrelse på dem. Du kan 
konvertere et bilde til PDF ved hjelp av Grab. Åpne Grab (ligger i Programmer/Verktøy-
mappen), velg Ta bilde > Markert område for å ta et bilde, og velg deretter Arkiv > 
Skriv ut for å arkivere bildet som PDF.

9Arbeide med figurer, grafikk og 
andre objekter



Hvis du vil importere et bilde, gjør du ett av følgende:
Velg Sett inn > Velg, marker filen, og klikk deretter på Sett inn. m

Flytt en fil fra Finder. m

Klikk på Medier i verktøylinjen, klikk på Bilder i Medienavigering, marker albumet der  m

bildet ditt befinner seg, og flytt miniatyrbildet for å plassere det der du vil ha det. 

Deretter velger du en kilde.

Først klikker du på en knapp 
for å gå til mediefilene.

Til slutt flytter du et objekt til 
dokumentet eller til et bildefelt 
i én av inspektørene.

Søk etter en fil ved å 
skrive navnet her.

Knappene øverst i Medienavigering gir deg tilgang til bildene i iPhoto-biblioteket, 
filmer i Filmer-mappen eller lydfiler fra iTunes-biblioteket.

Flytt en fil fra et annet program. m

Når du har importert bildet, kan du flytte det til en hvilken som helst plassering på 
arket. Du kan bruke verktøyene i Numbers til å maskere (beskjære) et bilde, endre 
lysstyrke, kontrast og andre bildeegenskaper, eller slette bakgrunnen.

Hvis du vil Går du til

Erstatte bilder og andre plassholdere i maler med 
dine egne objekter

«Erstatte malbilder med egne bilder» på side 203

Maskere bilder for å få bort uønskede deler «Maskere (beskjære) bilder» på side 203

Redusere størrelsen på regnearket ved å arkivere 
kun delen av maskerte bilder som brukes

«Redusere bildefilstørrelser» på side 205
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Hvis du vil Går du til

Gjøre deler av et bilde gjennomsiktig for å kunne 
fjerne bildebakgrunnen

«Fjerne bakgrunnselementer eller uønskede 
elementer fra et bilde» på side 206

Forbedre kvaliteten på bilder og lage interessante 
visuelle effekter

«Endre lysstyrke, kontrast og andre innstillinger 
for et bilde» på side 207

Plassere, justere, endre størrelse på og 
reformatere bilder

«Manipulere, organisere og endre utseendet på 
objekter» på side 219

Legge til en ligning du kan manipulere som et 
bilde

«Arbeide med MathType» på side 238

Erstatte malbilder med egne bilder
Bildene du ser i Numbers-maler er medieplassholdere. Når du flytter dine egne bilder til 
disse plassholderne, blir mediefilene automatisk tilpasset, plassert og rammet inn slik 
at de passer med malen. 

Hvis du vil vite om et bilde er en plassholder, kan du plassere markøren over det og se 
om en hjelpetekst vises som ber deg flytte din egen fil til plassholderen.

Slik kan du arbeide med medieplassholdere:�
Hvis du vil erstatte en medieplassholder med ditt eget bilde, flytter du det fra  m

Medienavigering, Finder eller et annet program til plassholderen.

Hvis du vil endre størrelsen på bildet eller flytte det inne i en medieplassholder, klikker  m

du på Rediger maske-knappen som flyter over bildet etter at du har sluppet det på 
plassholderen, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil endre størrelsen på bildet inne i plassholderen, flytter du 
størrelseshåndtaket over Rediger maske-knappen.

Hvis du vil endre plasseringen for bildet inne i plassholderen, plasserer du markøren 
over bildet (det er mulig at markøren endres til en hånd), og flytter deretter bildet til 
den plasseringen du vil ha.

Hvis du vil erstatte et objekt du allerede har flyttet til en medieplassholder, flytter du 
en ny fil til det eksisterende objektet. Du må ikke slette den gamle filen først.

Du endrer plasseringen til en medieplassholder på et ark ved å flytte plassholderen. m

Hvis du vil fjerne en medieplassholder fra et ark, markerer du den og trykker på  m

slettetasten.

Maskere (beskjære) bilder
Du kan beskjære bilder uten å endre bildefilene ved å maskere kantene for å fjerne 
uønskede deler eller for å endre bildets form. Hvis du ikke velger en bestemt figur for 
masken, bruker Numbers en rektangulær maske som standard. Du kan imidlertid bruke 
en hvilken som helst figur som er tilgjengelig i Numbers, inkludert tilpassede figurer 
du har opprettet med tegneverktøyet, til å maskere kantene på bildet ditt.



Slik maskerer du et bilde:�
 1 Import bildet du vil maskere.

 2 Avhengig av maskefiguren du vil bruke, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil maskere bildet med firkantfiguren, markerer du det og klikker deretter  Â
Maske-knappen i verktøylinjen (eller velger Format > Masker).

Hvis du vil maskere bildet med en forhåndstegnet figur (for eksempel en sirkel eller  Â
stjerne), markerer du det og velger Format > «Masker med figur» > Figur.

Hvis du vil maskerer bildet med en hvilken som helst figur, inkludert en tilpasset  Â
figur, oppretter du figuren du vil bruke, og flytter den deretter over bildet du vil 
maskere. Hold nede Skift-tasten og klikk for å markere både figuren og bildet, og 
klikk deretter på Masker i verktøylinjen (eller velg Format > «Masker med markert 
figur»).

En maske vises over bildet, og noen kontroller vises. 

Flytt bildet for å angi 
hvilken del du vil vise.

Flytt skyvekontrollen for å 
endre størrelse på bildet.

Klikk for å vise eller skjule 
området rundt masken.

Flytt markeringshåndtakene 
for å endre størrelse på 
masken.

 3 Hvis du vil endre størrelsen på bildet, flytter du skyvekontrollen over Rediger maske-
knappen.

 4 Tilpass masken ved å gjøre følgende:

Hvis du vil endre størrelsen på masken, flytter du markeringshåndtakene på  Â
maskefiguren. Hvis du vil opprettholde maskens proporsjoner, holder du nede Skift-
tasten mens du flytter.

Hvis du vil rotere masken, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter et  Â
hjørnemarkeringshåndtak på masken.

 5 Flytt bildet for å plassere delen du vil vise. Hvis du vil flytte masken, klikker du den 
stiplede kanten på masken og flytter den.

 6 Når du er fornøyd med plasseringen av og størrelsen på bildet og maskeringen, 
fullfører du ved å gjøre ett av følgende:

Dobbeltklikk på masken eller bildet. Â

Trykk på returtasten. Â
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Klikk utenfor bildet. Â

Klikk på Rediger maske. Â

 7 Hvis du vil endre størrelsen til eller rotere det maskerte bildet, flytter eller Kommando-
flytter du markeringshåndtakene.

 8 Hvis du vil endre størrelsen eller plasseringen til masken eller bildet inne i den, 
markerer du det maskerte bildet og klikker deretter på Rediger maske.

Gjenta trinnene over etter behov.

 9 Hvis du vil fjerne masken fra bildet, klikker du på Fjern maske i verktøylinjen (eller velg 
Format > Fjern maske).

Hvis du maskerer en svært stor bildefil og kun trenger å bruke den mindre versjonen 
i regnearket, kan Numbers beholde kun den mindre kopien av bildet slik at størrelsen 
på regnearket reduseres. Se «Redusere bildefilstørrelser» på side 205.

Redusere bildefilstørrelser
Hvis du har endret størrelse på eller maskert en veldig stor bildefil, og du vil arkivere 
bildefilen som en del av Numbers-regnearket (slik at det er enkelt å overføre 
regnearket til en annen maskin), men du vil sikre at filstørrelsen til dokument er minst 
mulig, kan du velge å arkivere kun en redusert (beskjært eller krympet) versjon av 
bildet i regnearket.

Du må arkivere dokumentet før du reduserer bildefilstørrelsen. Du finner informasjon 
om hvordan du gjør dette i «Arkivere et regneark» på side 33.

Slik kan du redusere størrelsen på bilder:�
Hvis du vil redusere filstørrelsen til et enkeltbilde du har maskert eller endret størrelse  m

på til en mindre størrelse, markerer du bildet og velger Format > Bilde > Reduser 
bildefilstørrelse.

Hvis du vil endre filstørrelsen på alle maskerte og krympede bilder, opphever du  m

markeringen for alle elementer på arket og velger deretter Arkiv > Reduser filstørrelse.

Viktig:  Når du har redusert størrelsen til maskerte eller krympede bildefiler, er det 
ikke mulig å gjenopprette originalstørrelsen. Hvis du senere vil gjenopprette den 
opprinnelige størrelsen, må du legge til originalfilene i dokumentet på nytt.

Bilder som brukes i bildefyll, kan ikke reduseres på denne måten. Det er også mulig at 
noen bildefiler ikke vil la seg redusere. 

Hvis du vil lære mer om hvordan du reduserer størrelsen på lyd- og filmfiler, leser du 
«Redusere størrelsen på mediefiler» på side 219. 



Fjerne bakgrunnselementer eller uønskede elementer fra et bilde
Med direktealfaverktøyet kan du gjøre deler av et bilde gjennomsiktig for å fjerne 
bildebakgrunnen. 

Du får best resultat hvis du fjerner farger med klare grenser. Hvis du vil fjerne områder 
som er mindre tydelige, markerer du et mindre område og gjentar prosedyren.

Slik fjerner du uønskede elementer:
 1 Marker bildet.

 2 Velg Format > Direktealfa.

 3 Klikk på fargen du vil gjøre gjennomsiktig, og flytt sakte over den. 

Hvis du flytter, markerer du det 
sammenhengende område 
som bruker farger lik fargen du 
klikker på.

Når du flytter, vokser markeringen for å inkludere det sammenhengende området som 
bruker lignende farger. Du kan styre hvor mye av området som markeres ved å flytte 
mindre eller mer.

Hvis du holder nede Tilvalg-tasten mens du flytter markøren, blir alle forekomster av 
fargen du flytter markøren over, fjernet fra bildet.

 4 Gjenta trinn 3 så ofte du ønsker. 

Hvis du flytter mer hit...

... markerer du mer 
av bildet.

Du kan gjenopprette delene som fjernes fra bildet når som helst. Hvis du vil gå tilbake 
til originalbildet, velger du Format > Fjern direktealfa. Hvis du vil gjenopprette deler av 
bildet som er fjernet ved hjelp av direktealfa, velger du Rediger > Angre Direktealfa til 
delene er gjenopprettet.
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Endre lysstyrke, kontrast og andre innstillinger for et bilde
Du kan endre lysstyrken, kontrasten og andre innstillinger for bilder for å forbedre 
kvaliteten eller skape interessante effekter. Justeringer du foretar påvirker ikke 
originalbildet; de påvirker kun bildets utseende i Numbers.

Slik justerer du et bilde:
 1 Marker bildet.

 2 Velg Vis > Vis bildejustering. 

Endrer kontrasten til mørke 
og lyse toner.

Endre fargeintensiteten.
Legge til mer varme eller 

kulde. Endrer mengden av røde 
eller grønne toner.

Gjør fokuset skarpere 
eller mykere.

Juster skygger og lyse områder.

Forstå forholdet mellom skygger 
og lyse områder.

Endrer nivået på mørke og 
lyse toner.

Gjenopprett
originalinnstillingene.

Juster lysheten.

Automatisk forbedring 
av farger.

 3 Bruk kontrollene for å foreta justeringer. 

Lysstyrke:�  Endrer hvor mye hvitt som brukes i bildet. Hvis du flytter til høyre, øker 
mengden hvitt og bildet ser lysere ut. 

Kontrast:�  Endrer forskjellen mellom lyse og mørke områder i bildet. Hvis du øker 
kontrasten, blir lyse områder lysere og mørke områder mørkere. Hvis du reduserer 
kontrasten, blir forskjellen mellom lyse og mørke områder mindre. Hvis du flytter til 
høyre, blir grensene mellom lyse og mørke områder mer markerte og bildet vil se mer 
ut som en illustrasjon. 

Metning:�  Endrer fargedybden i bildet. Hvis du flytter til høyre, blir fargene mer 
mettede og intense. 

Temperatur:�  Gir bildet en varmere eller kjøligere tone ved å endre mengden varme 
fargetoner (rødt) og kalde fargetoner (blått). 

Fargetone:�  Endrer fargene i bildet ved å endre mengden rød- og grønntoner. 

Skarphet:�  Gjør fokuset til et bilde skarpere eller mykere.



Eksponering:�  Gjør hele bildet lysere eller mørkere. Når du justerer eksponering, 
blir alle deler av bildet lysere eller mørkere. Hvis du øker eksponeringen i et bilde, 
reduserer du også fargene. 

Histogram og nivåer:�  Inneholder samlet fargeinformasjonen om bildet, fra den 
mørkeste skyggen til venstre til det lyseste området til høyre. Av høyden på toppene 
kan du se hvor mye fargeinformasjon som faller innenfor et gitt område. 

Angi mørkhetsnivå ved å flytte venstre skyveknapp mot midten. Når du flytter  Â
skyveknappen til høyre, blir fargeområdet smalere. Dette kan gjøre områder med 
skygge klarere. Hvor skyveknappen er plassert, bestemmer hvor mye informasjon 
som er i den mørkeste delen av bildet. Informasjon til venstre for skyveknappen 
utelates fra bildet. Det kan være lurt å flytte skyveknappen til et punkt på 
histogramlinjen med en merkbar forhøyning, som viser at detaljer er tilgjengelig.

Angi lysnivå ved å flytte høyre skyveknapp mot midten. Når du flytter skyveknappen  Â
til venstre, blir fargeområdet smalere. Dette kan gjøre lyse områder klarere. Hvor 
skyveknappen er plassert, bestemmer hvor mye informasjon som er i den lyseste 
delen av bildet. Informasjon til høyre for skyveknappen utelates fra bildet. Det kan 
være lurt å flytte skyveknappen til et punkt på histogramlinjen med en merkbar 
forhøyning, som viser at detaljer er tilgjengelig.

Forbedre:�  Justerer bildet automatisk ved å fordele rød-, grønn- og blåtoner jevnt i 
histogrammet.

 4 Hvis du vil gjenopprette originalinnstillingene, klikker du Tilbakestill bilde. 

Hvis du vil arkivere endringer du har gjort, arkiverer du dokumentet. Innstillingene på 
det tidspunktet du arkiverte dokumentet er synlige hver gang du åpner Bildejustering-
vinduet.

Opprette figurer
Numbers inneholder en rekke forhåndstegnede figurer du kan legge til på regneark, 
blant annet sirkler, firkanter med rette eller avrundede hjørner, stjerner, snakkebobler, 
piler og annet. Du kan også opprette egne, tilpassede figurer eller endre linjene og 
omrisset til en forhåndstegnet figur. 

Hvis du vil Går du til

Legge til en enkel, forhåndsdefinert figur «Legge til en forhåndstegnet figur» på side 209

Tegne dine egne figurer «Legge til en tilpasset figur» på side 209

Endre omrisset til en figur «Redigere figurer» på side 210

Endre retning, farge, skygge og mer for en figur «Manipulere, organisere og endre utseendet på 
objekter» på side 219
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Legge til en forhåndstegnet figur
Du kan sette inn forhåndstegnede figurer, for eksempel trekanter, piler, sirkler og 
firkanter som enkel grafikk.

Slik kan du legge til forhåndstegnede figurer:
Klikk på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en figur fra lokalmenyen.  m

Velg Sett inn > Figur >  m Figur.

Trykk på Tilvalg-tasten mens du klikker på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en  m

figur fra lokalmenyen. Markøren endres til et trådkors. Flytt over arket for å opprette en 
figur med den størrelsen du ønsker. Hvis du vil beholde størrelsesforholdet til figuren 
(for eksempel at trekanter har like sider), trykker du Skift-tasten mens du flytter.

Flytt den nye figuren dit du vil ha den på arket. Hvis du vil endre omrisset til 
figuren, må du først gjøre den redigerbar. Les «Redigere figurer» på side 210 for mer 
informasjon. 

Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og justerer figurer og endre generelle 
objektegenskaper, for eksempel farger, kantlinjestil (strek), størrelse, retning, skygger og 
annet, leser du «Manipulere, organisere og endre utseendet på objekter» på side 219.

Legge til en tilpasset figur
Du kan bruke tegneverktøyet til å opprette egne figurer.

Slik oppretter du en tilpasset figur:
 1 Klikk på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter Tegne-verktøyet (eller velg Sett inn > 

Figur > Tegn med penn). 

Musepekeren endres fra en pil til en liten pennesplitt. 

 2 Klikk hvor som helst i dokumentet for å opprette det første punktet i figuren.

 3 Klikk for å opprette flere punkter.

Hvert punkt du legger til knyttes til det foregående punktet. Hvis du vil slette et 
segment du nettopp har opprettet, trykker du på slettetasten. Du kan trykke på 
slettetasten flere ganger.

 4 Hvis du vil slutte å tegne og lukke figuren (sette inn en fast linje mellom siste og første 
punkt), klikker du på det første punktet.

Hvis du vil slutte å tegne og la figuren være åpen (ingen linje mellom siste og første 
punkt) slik at du kan arbeide med figuren igjen senere, trykker du på Esc-tasten eller 
dobbeltklikker på det siste punktet som ble opprettet.



 5 Hvis du vil lukke eller legge til punkter i en figur som er åpen, klikker du én gang i 
figuren for å markere den, og klikk deretter en gang til for å vise punktene. 

Dobbeltklikk på ett av de to punktene på en av endene til det åpne segmentet. 
Markøren endres til en pennesplitt. 

Hvis du vil legge til flere punkter, klikker du andre steder.

Når du er klar til å slutte å tegne og lukke figuren, klikker du punktet ved slutten av det 
åpne segmentet.

 6 Marker kantlinjen til figuren, og flytt den dit du vil plassere den på arket.

 7 Hvis du vil endre omrisset til figuren, må du først gjøre den redigerbar. Les «Redigere 
figurer» på side 210 for mer informasjon.

Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og justerer figurer og endre generelle 
objektegenskaper, for eksempel farger, kantlinjestil (strek), størrelse, retning, skygger og 
annet, leser du «Manipulere, organisere og endre utseendet på objekter» på side 219.

Redigere figurer
Du kan manipulere og endre formen på punkter og omrisset til en figur du allerede 
har plassert på arket. Før du kan redigere en figur på denne måten, må den gjøres 
redigerbar.

Slik kan du gjøre figurer redigerbare:
Hvis du vil gjøre en forhåndstegnet figur redigerbar, markerer du figuren og velger  m

Format > Figur > Gjør redigerbar. 

Røde punkter vises på figuren. Flytt punktene for å redigere figuren. Hvis du senere vil 
redigere en forhåndstegnet figur som er redigerbar, klikker du sakte på den to ganger.

Hvis du vil gjøre en tilpasset figur redigerbar, klikker du en gang i figuren for å markere  m

den, og deretter en gang til for å vise redigeringspunktene.

Hvis du vil Går du til

Endre omrisset til en figur ved å manipulere 
punktene

«Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på 
en figur» på side 211

Utvide eller forkorte en kurve eller endre vinkelen «Endre form på en kurve» på side 211

Endre vinkelen mellom to segmenter eller endre 
lengden til et segment

«Endre form for et rett segment» på side 212
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Hvis du vil Går du til

Endre et eller flere punkter til kurver eller kurver 
til punkter

«Konvertere hjørnepunkter til kurvepunkter og 
omvendt» på side 213

Endre hjørnene til en avrundet firkant «Redigere en avrundet firkant» på side 213

Justere den relative størrelsen til en hodet og 
halen på en pil

«Redigere enkle og doble piler» på side 213

Justere kantene og andre deler av en 
snakkeboble eller bildeforklaring

«Redigere en snakkeboble eller 
bildeforklaring» på side 214

Øke eller redusere antall tagger i en stjerne «Redigere en stjerne» på side 215

Øke eller redusere antall sider i en polygon «Redigere en mangekant» på side 215

Manipulere farge, kantlinjestil og andre 
figuregenskaper

«Manipulere, organisere og endre utseendet på 
objekter» på side 219

Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter på en figur
Du kan finjustere linjene og omrisset til en figur ved å legge til, flytte eller slette 
redigeringspunkter. Først må du gjøre figuren redigerbar, som beskrevet i «Redigere 
figurer» på side 210. 

Slik kan du manipulere redigeringspunktene i en figur:
Hvis du vil legge til et punkt, gjør du figuren redigerbar, trykker på Tilvalg-tasten, og  m

holder deretter markøren over figurens kantlinje. Pekeren endres til en pennesplitt 
med et plusstegn (+). Klikk på stedet på kantlinjen der du vil legge til et punkt, og flytt 
punktet hvis det er nødvendig. 

Hvis du vil flytte et punkt, gjør du figuren redigerbar, klikker på punktet, og flytter det  m

deretter til en annen plassering. Du kan flytte flere punkter samtidig ved å holde nede 
Skift-knappen og klikke på flere punkter, og deretter flytte dem.

Hvis du vil slette et punkt, gjør du figuren redigerbar, klikker på punktet, og trykker på  m

slettetasten. Du kan slette flere punkter samtidig ved å holde nede Skift-knappen og 
klikke på flere punkter, og deretter trykke på sletteknappen.

Endre form på en kurve
Du kan lage din egen figur ved å endre omrisset til en forhåndstegnet figur. Du kan 
også bruke denne teknikken for å endre kurvene på en tilpasset figur.



Slik endrer du formen på en kurve:�
 1 Gjør figuren redigerbar. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Redigere figurer» på 

side 210. 

Røde punkter vises på figuren. Punktene viser hvor du kan endre formen på kurvene.

 2 Klikk på et av de røde punktene på kurven du vil endre formen på. Håndtak vises på 
begge sider av det røde punktet. 

Du kan også flytte et punkt for å 
modifisere kurven.

Flytt et kontrollhåndtak eller roter én 
eller begge kontrollhåndtakene for å 
endre kurven.

 3 Hvis du vil justere krummingen, flytter du det røde punktet eller et av håndtakene.

Flytt kontrollhåndtakene med eller mot klokken. Du får forskjellige effekter når du 
flytter håndtakene sammen eller uavhengig av hverandre. Du kan eksperimentere til 
du oppnår den ønskede effekten.

Hvis du vil flytte håndtakene sammen, holder du nede Tilvalg-tasten og flytter et av 
håndtakene.

Hvis du kun vil flytte ett håndtak, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter 
håndtaket.

 4 Hvis du vil ha mer presis kontroll over omrisset, legger du til flere redigeringspunkter 
ved å holde nede Tilvalg-tasten mens du holder markøren over figurens kantlinje. Når 
markøren endres til en pennespiss med et plusstegn (+), klikker du på stedet der du vil 
legge til et nytt redigeringspunkt. Les «Legge tilm slette og flytte redigeringspunkter 
på en figur» på side 211 for mer informasjon.

Endre form for et rett segment
Du kan endre vinkelen mellom to segmenter, eller endre lengden til et segment.

Slik endrer du formen for et rett segment:�
 1 Gjør figuren redigerbar. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Redigere figurer» på 

side 210. 

 2 Klikk på et hjørnepunkt.

 3 Hvis du vil endre vinkelen mellom de to tilknyttede segmentene, flytter du punktet 
med eller mot klokken.

 4 Hvis du vil endre lengden til et av segmentene, flytter du punktet utover eller innover.

 5 Legg til flere redigeringspunkter ved å holde nede Tilvalg-tasten mens du holder 
markøren over en linje. Når markøren endres til en pennespiss med et plusstegn (+), 
klikker du på stedet der du vil legge til et nytt redigeringspunkt. Les «Legge tilm slette 
og flytte redigeringspunkter på en figur» på side 211 for mer informasjon.
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Konvertere hjørnepunkter til kurvepunkter og omvendt
Du kan endre et eller flere punkter til kurver, eller kurver til punkter. Først må du gjøre 
figuren redigerbar, som beskrevet i «Redigere figurer» på side 210.

Slik kan du konvertere hjørnepunkter til kurvepunkter og omvendt:
Hvis du vil endre et hjørnepunkt til et kurvepunkt, gjør du figuren redigerbar, og  m

dobbeltklikker deretter hjørnepunktet. 

Hvis du vil endre et kurvepunkt til et hjørnepunkt, gjør du figuren redigerbar, og  m

dobbeltklikker deretter kurvepunktet.

Hvis du vil endre alle kurvepunkter i en eller flere figurer til hjørnepunkter, gjør du  m

figurene redigerbare, markerer dem, og velger deretter Format > Figur > Jevn ut bane.

Hvis du vil endre alle kurvepunkter i en eller flere figurer til hjørnepunkter, gjør du  m

figurene redigerbare, markerer dem, og velger deretter Format > Figur > Gjør bane 
skarpere.

Når en figur er redigerbar, kan du bruke Jevn ut bane- og Gjør bane skarpere- 
kommandoene uten å gjøre figuren redigerbar igjen.

Redigere en avrundet firkant
Den avrundede firkanten har en rund kontroll som gjør det mulig å justere hjørnene.

Flytt for å rette opp 
eller avrunde hjørnet.

Slik redigerer du en avrundet firkant:
Marker figuren, og flytt det blå redigeringspunktet til venstre for å rette ut hjørnene,  m

eller til høyre for å avrunde dem. 

Redigere enkle og doble piler
Piler har spesialiserte redigeringspunkter som gjør det mulig å justere 
størrelsesforholdet til hodet og halen på pilen. 

Flytt for å endre 
lengde på halen.

Flytt opp eller ned for 
å endre bredden på 
halen. Flytt til venstre 
eller høyre for å endre 
størrelse på pilhodet.



Slik endrer du størrelsesforholdet til enkelt- og dobbeltpiler:�
Marker figuren, og gjør ett av følgende: m

Hvis du vil gjøre pilen lengre, flytter du et av markeringshåndtaket ved hodet eller  Â
halen.

Hvis du vil gjøre hele pilen smalere eller tykkere, flytter du ett av  Â
markeringshåndtakene på pilens avgrensende rute i nærheten av der spissen og 
skaftet møtes.

Hvis du vil endre den relative tykkelsen på pilspissen og -skaftet, plasserer du  Â
markøren over det blå redigeringspunktet hvor pilspissen og -skaftet møtes. Når 
markøren endres, flytter du redigeringspunktet i en hvilken som helst retning for å 
endre pilens proporsjoner.

Redigere en snakkeboble eller bildeforklaring
Snakkebobler og bildeforklaringer har spesifikke redigeringskontroller. Med disse kan 
du justere hvor firkantede eller runde hjørnene til figuren skal være, i tillegg til hvor 
tykk og lang spissen skal være.

Slik endrer du utseendet til snakkebobler og bildeforklaringer:�
Marker figuren, og gjør ett av følgende: m

Hvis du vil gjøre hjørnene mer firkantede, flytter du det blå redigeringspunktet  Â
mot figurens hale. Hvis du vil at hjørnene skal være rundere, flytter du 
redigeringspunktet vekk fra halen.

Hvis du vil at spissen på figuren skal være tykkere eller tynnere, flytter du det blå  Â
redigeringspunktet fra skjæringspunktet mellom selve figuren og spissen, innover 
eller utover.

Hvis du vil at spissen på figuren skal være lengre, flytter du det blå  Â
redigeringspunktet ytterst på spissen, innover eller utover.

Hvis du vil at figuren skal være høyere, kortere, bredere eller smalere, flytter du  Â
markeringshåndtakene på figurens avgrensende rute.
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Redigere en stjerne
Stjernefiguren har en skyveknapp som øker eller reduserer antall punkter i stjernen, og 
et blå redigeringspunkt som gjør vinklene mellom punktene på stjernen, skarpere eller 
stumpere. 

Vis antall punkter i 
stjernen.

Flytt for å øke eller 
redusere antall 
punkter på stjernen.

Flytt for å endre vinklene 
mellom punktene i stjernen.

Slik redigerer du en stjerne:
Når du markerer en stjernefigur, vises skyvekontrollen. Flytt skyvekontrollen for å øke  m

eller redusere antallet tagger i stjernen. 

Flytt det blå redigeringspunktet for endre vinkelen mellom taggene i stjernen. m

Redigere en mangekant
Mangekanten har en skyvekontroll for å øke og redusere antallet sider i mangekanten.

Flytt for å øke eller 
redusere antall sider 
i polygonet.

Vis antall sider 
i polygonet.

Slik redigerer du en mangekant:�
Når du markerer mangekanten, vises skyvekontrollen. Flytt skyvekontrollen for å øke  m

eller redusere antallet sider i mangekanten. 



Bruke lyd og filmer
Du kan legge til lyd – en musikkfil eller spilleliste fra iTunes-biblioteket eller en annen 
lydfil – til et Numbers-dokument. Du kan også legge til video som spilles av på arket. 

Numbers kan bruke alle QuickTime- eller iTunes-filtyper, blant annet følgende:
MOV  Â

MP3 Â

MPEG-4 Â

AIFF Â

AAC Â

Vær oppmerksom på at noen mediefiler er beskyttet av opphavsrett. Noe nedlastet 
musikk kan kun spilles av på maskinen som lastet den ned. Forsikre deg om at 
datamaskinen som du bruker, har tillatelse til å spille av alle mediefilene som 
regnearket inneholder.

Når du legger til mediefiler til regnearket, må du forsikre deg om filene er tilgjengelige 
hvis du overfører dokumentet til en annen datamaskin. Når du arkiverer dokumentet, 
markerer du valget «Kopier lyd og filmer til dokumentet» i Arkiver-vinduet. (Hvis du 
ikke ser valget, klikker du på knappen ved siden av Arkiver-feltet for å vise hele Arkiver-
vinduet. Deretter klikker du på Avanserte valg-trekanten.)

Hvis du vil Går du til

Legge til lyd i et regneark «Legge til en lydfil» på side 216

Legge til en film «Legge til en filmfil» på side 217

Legge til en bilderamme rundt en film «Plassere en bilderamme rundt en film» på 
side 217

Angi innstillinger som styrer hvordan lyd- og 
filmfiler spilles av

«Justere innstillinger for medieavspilling» på 
side 218

Fjerne ubrukte deler av lyd- og filmfiler fra et 
regneark

«Redusere størrelsen på mediefiler» på side 219

Legge til en lydfil
Slik legger du til lyd i et regneark:�
Flytt en lydfil fra Finder til hvor som helst på arket eller til en medieplassholder. m

Klikk på Media i verktøylinjen, velg iTunes fra lokalmenyen, marker en spilleliste og flytt  m

deretter en fil eller spilleliste til hvor som helst på arket eller til en medieplassholder.

Lydfiler vises på arket som et høyttalersymbol.
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Dobbeltklikk på symbolet for å spille av lydfilen. Hvis du vil angi innstillinger for 
lydavspilling, leser du «Justere innstillinger for medieavspilling» på side 218.

Når du legger til mediefiler, må du forsikre deg om filene er tilgjengelige hvis du 
overfører dokumentet til en annen datamaskin. Når du arkiverer et dokument, 
markerer du «Kopier lyd og filmer til dokumentet» i Arkiver-vinduet etter at du har 
valgt Arkiver eller Arkiver som. (Hvis du ikke ser dette valget, klikker du på trekanten 
ved siden av feltet. Deretter klikker du på Avanserte valg.)

Vær oppmerksom på at noen mediefiler er beskyttet av opphavsrett. Noe nedlastet 
musikk kan kun spilles av på maskinen som lastet den ned. Forsikre deg om at 
datamaskinen som du bruker, har tillatelse til å spille av alle mediefilene som 
regnearket inneholder.

Legge til en filmfil
Slik kan du legge til en film i et regneark:
Flytt en filmfil fra Finder til et ark eller til en medieplassholder.  m

Klikk på Media i verktøylinjen, og klikk deretter på Filmer i medienavigeringsvinduet.  m

Marker en fil, og flytt den deretter til et ark eller en medieplassholder.

Velg Sett inn > Velg, og finn deretter filmfilen du vil ha. Marker filmfilen, og klikk på  m

Sett inn. Flytt filmen dit du vil ha den på arket.

Hvis du vil vite hvilke andre justeringer du kan gjøre for å styre avspilling av filmer, 
leser du «Justere innstillinger for medieavspilling» på side 218.

Vær oppmerksom på at noen mediefiler er beskyttet av opphavsrett. Noe nedlastet 
musikk kan kun spilles av på maskinen som lastet den ned. Forsikre deg om at 
datamaskinen som du bruker, har tillatelse til å spille av alle mediefilene som 
regnearket inneholder.

Når du legger til mediefiler til regnearket, må du forsikre deg om filene er tilgjengelige 
hvis du overfører dokumentet til en annen datamaskin. Når du arkiverer et dokument, 
markerer du «Kopier lyd og filmer til dokumentet» i Arkiver-vinduet etter at du har 
valgt Arkiver eller Arkiver som. (Hvis du ikke ser dette valget, klikker du på trekanten 
ved siden av feltet. Deretter klikker du på Avanserte valg.)

Plassere en bilderamme rundt en film
Plasser en bilderamme rundt filmen hvis du vil vise filmen på en elegant måte i 
regnearket. Bruk Strek-innstillingene i grafikkinspektøren for å legge til en bilderamme.

Slik rammer du inn en film:
 1 Marker filmen, og klikk deretter på Inspektør-knappen i verktøylinjen for å åpne 

inspektørvinduet. Klikk på grafikkinspektørknappen i Inspektør-vinduet.

 2 Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen.



 3 Klikk på bilderammen som vises under Strek-lokalmenyen, og velg en rammestil.

 4 Flytt Skaler-skyveknappen eller angi en prosentandel for å stille inn tykkelsen på 
bilderammen.

Les «Ramme inn objekter» på side 229 for mer informasjon om bilderammer.

Justere innstillinger for medieavspilling
Hvis du ikke vil bruke hele lyd- eller filmfilen i regnearket, men i stedet vil begrense 
avspillingen til bestemte deler, kan du angi dette i QuickTime-inspektøren. Du kan 
også angi andre avspillingsvalg samt filmens plakatbilde, som er bildet som vises helt 
til filmen starter.

Bruk disse kontrollene til å 
vise filmen eller spille av lyd 
når du redigerer regnearket.

Start og stopp en film ved 
bestemte tider.

Angi repeteringsvalg for 
avspilling.

Angi avspillingsvolum.

Velg plakatbildet som 
skal vises til filmen 

starter.

QuickTime-
inspektørknappen

Start-, Pause-, Spol fremover- og Spol bakover-knappene er tilgjengelige i QuickTime-
inspektøren og kan brukes til å starte og sette filmen på pause mens du angir 
avspillingsvalgene som beskrives her.

Slik angir du inn avspillingsinnstillinger:�
 1 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på QuickTime-inspektørknappen. 

 2 Klikk på filmen eller lydobjektet for å markere det.

 3 Hvis du vil at kun en del av filmen skal spilles av i regnearket, angir du start- og 
stoppbildene eller start- og stopptidene ved å flytte Start- og Stopp-skyveknappene. 

Hvis du vil begrense avspillingen av en lydfil til bestemte deler, flytter du Start- og 
Stopp-skyveknappene.

 4 Hvis du vil angi hvilket stillbilde som skal vises før filmen begynner å spille (kalles 
«plakatbildet»), flytter du Plakatbilde-skyvekontrollen til filmen viser bildet du vil ha.

 5 Velg en repeteralternativ fra Repeter-lokalmenyen:

Ingen:�  Spill kun én gang.

Sløyfe:�  Repeter fortløpende.

Sløyfe fram og tilbake:�  Spill framover og bakover kontinuerlig.

 6 Hvis du vil øke eller redusere avspillingsvolumet, flytter du Volum-skyvekontrollen til 
høyre eller venstre.
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Redusere størrelsen på mediefiler
Hvis du legger til store lyd- og filmfiler i et Numbers-dokument, kan den samlede 
filstørrelsen bli veldig stor. Hvis du kun bruker en del av lyd- eller filmfilen i regnearket, 
kan du fjerne de ubrukte delene av lyd- eller videofilen slik at størrelsen på Numbers-
filen blir mindre. Du kan velge å enten redusere størrelsen på individuelle mediefiler 
eller å redusere størrelsen på alle mediefilene i dokumentet som ikke brukes i sin 
helhet. 

Før du reduserer film- eller lydfiler, må du arkivere dem som en del av dokumentet. 
Velg Arkiv > Arkiver, klikk på Avanserte valg, forsikre deg om at «Kopier lyd og filmer 
til dokumentet» er markert og klikk deretter på Arkiver. Hvis du vil ha mer informasjon 
om hvordan du arkiverer regneark, leser du «Arkivere et regneark» på side 33.

Slik kan du redusere filstørrelsen på regneark:
Hvis du vil redusere størrelsen på en enkelt mediefil i dokumentet, markerer du en  m

lyd- eller filmfil hvor du har brukt Start- og Stopp-skyveknappene for å utelate deler av 
filen. Deretter velger du Format > Bilde > Reduser mediefilstørrelse.

Hvis du vil redusere størrelsen på alle mediefilene i dokumentet, må du forsikre deg  m

om at ingen lyd-, film- eller bildefiler er markert. Deretter velger du Arkiv > Reduser 
filstørrelse.

Etter at du har redusert størrelsen på lyd- eller videofilen, kan du ikke gjenopprette 
filen til sin opprinnelige lengde eller lytte til eller vise delene som du har utelatt. Hvis 
du vil gjenopprette hele filen, må du legge til filen på nytt.

Det er mulig at noen filmfiler ikke vil la seg redusere på denne måten.

Hvis du vil lære mer om hvordan du reduserer størrelsen på bildefiler, leser du 
«Redusere bildefilstørrelser» på side 205.

Manipulere, organisere og endre utseendet på objekter
Måten du markerer, organiserer og manipulerer objekter i Numbers på fungerer på 
samme måten, enten du arbeider med bilder, figurer, filmer, tabeller, diagramelementer 
eller tekstruter. For de fleste objekter, bruker du de samme kontrollene for å endre 
størrelsen og endre retningen, i tillegg til å legge til skygger, refleksjoner, kantlinjestiler 
(strek), fyllfarge eller bilde og annet.

Hvis du vil Går du til

Markere ett eller flere objekter slik at du kan 
redigere dem

«Markere objekter» på side 220

Kopiere eller duplisere et objekt «Kopiere eller duplisere objekter» på side 220

Fjerne et objekt «Slette objekter» på side 221



Hvis du vil Går du til

Organisere objekter på et ark, gruppere dem og 
låse dem

«Flytte og plassere objekter» på side 221

Endre størrelse på objekter, endre retning på 
objekter, modifisere kantlinjer og utføre andre 
redigeringsoppgaver

«Endre objekter» på side 226

Fyll objekter med en farge, fargeforløpninger eller 
bilder.

«Fylle objekter med farge eller bilder» på side 233

Markere objekter
Før du kan flytte, endre eller utføre andre handlinger med objekter, må du markere 
dem. Et markert objekt har håndtak som gjør det mulig å flytte eller manipulere 
objektet.

Slik kan du markere objekter og oppheve markeringen:
Hvis du vil markere en tabell, klikker du tre ganger på navnet i Ark-panelet. « m Markere 
tabeller og tabellkomponenter» på side 56 inneholder informasjon om andre teknikker 
for tabellmarkering.

Hvis du vil markere andre enkeltobjekter, klikker du hvor som helst på objektet (hvis du 
vil markere et objekt uten innhold, klikker du på kantlinjen). 

Hvis du vil markere flere objekter på et ark, holder du nede Skift-tasten mens du  m

klikker på objektene.

Hvis du vil markere alle objektene på et ark, klikker du på arket og trykker på  m

Kommando-A.

Hvis du vil markere et objekt som er en del av en gruppe, må du først løse opp  m

gruppen. Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe.

Hvis du vil oppheve markeringen av objekter i en gruppe markerte objekter, holder du  m

nede Kommando-tasten, og klikker deretter på objektene du vil oppheve markeringen 
av.

Kopiere eller duplisere objekter
Framgangsmåten du bruker for å kopiere et objekt er avhengig av hvor du vil plassere 
kopien. Når kopien skal være langt fra originalen eller i et annet dokument, er det 
vanligvis enklest å kopiere og lime inn. Når du arbeider med et objekt som skal 
plasseres nær originalen, er det vanligvis enklere å duplisere.

Slik kopierer du objekter:
Hvis du vil kopier og lime inn et objekt, markerer du det, og velger deretter Rediger >  m

Kopier. Klikk der du ønsker å plassere kopien. Velg Rediger > Lim inn. 

Hvis du vil duplisere et objekt på et ark, holder du nede Tilvalg-tasten mens du flytter  m

objektet.
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Du kan også markere objektet og velge Rediger > Dupliser. Kopien vises over 
originalen, noe til siden. Flytt kopien til ønsket plassering.

Hvis du vil kopiere et bilde fra ett Numbers-dokument til et annet, markerer du bildet  m

og flytter bildets symbol fra Filinfo-feltet i metrikkinspektøren til et ark i den andre 
Numbers-filen.

Slette objekter
Slik sletter du objekter:
Marker objektet/objektene, og trykk på slettetasten. m

Hvis du sletter et objekt ved en feiltagelse, velger du Rediger > Angre Slett.

Flytte og plassere objekter
Numbers inneholder flere verktøy du kan bruke for å organisere objekter på et ark, 
inkludert hjelpelinjer du kan tilpasse. Objekter kan grupperes, slik at det blir lettere 
å manipulere flere objekter samtidig, og de kan låses på en plassering slik at de ikke 
flyttes mens du arbeider. I tillegg kan objekter legges i lag (overlappes) for å få en 
dybdeeffekt. 

Slik kan du manipulere objekter direkte:
Hvis du vil flytte en tabell til en ny plassering på et ark, bruker du teknikkene som er  m

beskrevet i «Flytte tabeller» på side 53. 

Hvis du vil endre plassering på objekter, flytter du dem. Du bør unngå å flytte objekter 
med markeringshåndtakene, fordi du kan komme til å endre størrelsen på objektene 
ved en feiltagelse. 

Hvis du vil plassere objekter med presisjon mens du flytter dem, kan du bruke  m

hjelpelinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Bruke hjelpelinjer» på side 223. 

Hvis du vil begrense objektets bevegelse til horisontalt, vertikalt eller en vinkel på 45  m

grader, flytter du objektet mens du holder nede Skift-tasten.

Hvis du vil flytte et markert objektet i små trinn, trykker på en av piltastene for å flytte  m

objektet ett punkt om gangen. Hvis du vil flytte objektet med ti punkter om gangen, 
holder du nede Skift-tasten mens du trykker på en piltast.

Hvis du vil vise plasseringen til objektet mens du flytter det , velger du Numbers >  m

Valg, og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i Generelt-
panelet.

Hvis du vil flytte tekst eller et objekt inne i et annet objekt, markerer du objektet og  m

velger Rediger > Klipp ut. Plasser innsettingspunktet der du vil at objektet skal vises, 
og velg deretter Rediger > Lim inn.



Hvis du vil Går du til

Endre rekkefølgen for overlappende objekter «Flytte et objekt framover eller bakover (legge 
objekter i lag)» på side 222

Justere objekter «Raskt justere objekter i forhold til hverandre» på 
side 222

Bruke hjelpelinjer for å justere objekter «Bruke hjelpelinjer» på side 223

Opprette dine egne hjelpelinjer som er synlige 
mens du arbeider

«Opprette dine egne hjelpelinjer» på side 224

Plassere objekter nøyaktig ved hjelp av x- og 
y-koordinater

«Plassere objekter ved hjelp av x- og 
y-koordinater» på side 224

Angi at objekter skal holdes samlet når du flytter, 
kopierer eller limer inn objekter

«Gruppere objekter og løse opp grupper med 
objekter» på side 225

Koble sammen to objekter med en linje «Forbinde objekter med en justerbar linje» på 
side 226

Lås objekter slik at du ikke flytter dem ved en 
feiltagelse

«Låse og låse opp objekter» på side 226

Flytte et objekt framover eller bakover (legge objekter i lag)
Når objekter overlapper eller når tekst og objekter overlapper, kan du endre 
rekkefølgen til objektene i stabelen.

Slik flytter du et objekt foran eller bak tekst eller et annet objekt:
 1 Marker objektet du vil flytte. 

 2 Hvis du vil flytte et objekt ett lag om gangen, velger du Ordne > Flytt framover, eller 
Ordne > Flytt bakover.

 3 Hvis du vil flytte et objekt øverst eller nederst i stabelen, velger du Ordne > «Legg 
øverst», eller Ordne > «Legg nederst».

Hvis du ofte legger objekter i lag, kan du legge Øverst-, Nederst-, Framover- og 
Bakover-knappene til i verktøylinjen slik at du kan jobbe mer effektivt. Hvis du vil vite 
hvordan du tilpasser verktøylinjen, kan du lese «Verktøylinjen» på side 18.

Raskt justere objekter i forhold til hverandre
Du kan bruke menykommandoer til raskt å justere objekter i forhold til hverandre 
på samme ark. Først markerer du alle objektene du vil justere (hold nede Skift- eller 
Kommando-tasten mens du klikker på hvert objekt for å markere det). 

Slik justerer du markerte objekter:
Hvis du vil justere objektene i forhold til hverandre, velger du Ordne > Juster objekter,  m

og velg deretter et av justeringsalternativene fra undermenyen.

Venstre:�  Plasserer objekter slik at venstre kant justeres vertikalt i forhold til det første 
objektet du markerte.
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Sentrert:�  Plasserer objekter slik at midten justeres vertikalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Høyre:�  Plasserer objekter slik at høyre kant justeres vertikalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Øverst:�  Plasserer objekter slik at øvre kant justeres horisontalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Midten:�  Flytter objekter vertikalt slik at midten justeres horisontalt i forhold til det 
første objektet du markerte.

Nederst:�  Plasserer objekter slik at nedre kant justeres horisontalt i forhold til det første 
objektet du markerte.

Hvis du vil plassere objektene med lik avstand fra hverandre på arket, velger du Ordne  m

> Fordel objekter, og velger deretter et alternativ fra undermenyen.

Horisontalt:�  Justerer den horisontale avstanden mellom objektene.

Vertikalt:�  Justerer den vertikale avstanden mellom objektene.

Du kan også justere objekter i forhold til hverandre ved å flytte dem og bruke 
hjelpelinjer til å bestemme når objektene er riktig plassert. Hvis du vil vite mer, leser du 
«Bruke hjelpelinjer» på side 223.

Bruke hjelpelinjer
Hjelpelinjer vises og skjules når du flytter objekter på arkets arbeidsområde og gir 
deg umiddelbar tilbakemelding om den relative objektplasseringen. Det er mulig at 
hjelpelinjer vises når objekter er justert i forhold til midten eller kantene.

Disse hjelpelinjene vises kun når du flytter et objekt. Når du slipper objektet, forsvinner 
hjelpelinjene. Du kan vise hjelpelinjer med forskjellige farger slik at det er enklere å 
vite hva som justeres når du flytter objekter. Hvis du slår på hjelpelinjer eller endrer 
fargen for dem, gjelder innstillingene alle dokumenter du åpner i Numbers.

Slik håndterer du hjelpelinjer:
Hvis du vil angi valg for hjelpelinjer, velger du Numbers > Valg og klikker deretter på  m

Linjaler. Velg Hjelpelinjer-alternativene som beskriver når du vil at hjelpelinjer skal 
vises: 

Hvis du vil vise hjelpelinjer når et objekts midtpunkt justeres i forhold til et annet 
objekt, velger du «Vis hjelpelinjer midt i objektet». 

Hvis du vil vise hjelpelinjer når et objekts kanter justeres i forhold til et annet objekt, 
velger du «Vis hjelpelinjer ved objektets kanter».

Hvis du vil endre fargen på hjelpelinjene, klikker du på Hjelpelinjer-fargefeltet og  m

velger en farge i Farger-vinduet.

Hvis du vil skjule hjelpelinjer midlertidig, holder du nede Kommando-tasten når du  m

flytter et objekt.



En annen metode for å justere objekter, er å oppgi plasseringen av objektene ved 
hjelp av x- og y-koordinater. Les «Plassere objekter ved hjelp av x- og y-koordinater» på 
side 224.

Du kan også opprette dine egne hjelpelinjer der du trenger dem, for å hjelpe deg med 
å plassere objekter. Les «Opprette dine egne hjelpelinjer» på side 224.

Opprette dine egne hjelpelinjer
Du kan opprette statiske hjelpelinjer som gjør det enklere å justere objekter på et ark. 
Disse hjelpelinjene forblir synlige mens du arbeider, selv om du går til et annet ark og 
tar opp igjen arbeidet senere. 

Slik oppretter du en hjelpelinje:
 1 Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis linjaler. 

Merk:  Hjelpelinjer kan ikke opprettes hvis du redigerer tekst. Du avslutter 
tekstredigering ved å markere et objekt eller klikke på arket.

 2 Plasser markøren over en linjal, hold nede museknappen, og flytt markøren over et ark. 
En hjelpelinje vises.

 3 Flytt hjelpelinjen dit du vil ha den på arket.

 4 Hvis du vil fjerne en hjelpelinje du har opprettet, flytter du den til kanten av arket.

Du kan også angi x- og y-koordinater for å plassere objekter nøyaktig. Les «Plassere 
objekter ved hjelp av x- og y-koordinater» på side 224.

Plassere objekter ved hjelp av x- og y-koordinater
Du kan plassere objekter nøyaktig der du vil ha dem på arket ved å angi koordinater 
ved hjelp av linjalmålinger.

Slik angir du et objekts posisjon ved hjelp av x- og y-koordinater:
 1 Marker objektet du vil plassere. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på metrikkinspektørknappen.

 3 Oppgi x- og y-verdiene (linjalmåleenheter) i Posisjon-feltene.

De angitte koordinatene bestemmer posisjonen til øvre venstre hjørne av objektets 
beholder. Hvis et objekt roteres, angir x- og y-koordinatene øvre venstre hjørne av 
beholderen til det roterte objektet, som kan være en annen størrelsen enn originalen.

X-verdien måles fra venstre sidekant. Â

Y-verdien måles fra øvre sidekant. Â
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Når du angir x- og y-koordinater for linjeposisjoner i metrikkinspektøren, henviser 
Start-koordinatene til det første sluttpunktet du opprettet (eller sluttpunktet øverst til 
venstre, hvis du ikke tegnet linjen). Hvis du vender eller roterer linjen senere, refererer 
fortsatt Start-koordinatene til det samme sluttpunktet.

Plasser en linje ved å angi x- og 
y-koordinatene for det første sluttpunktet.

Plasser en linje ved å angi x- og 
y-koordinatene for det andre sluttpunktet.

En annen metode for å justere objekter mens du jobber, er å bruke innebygde 
hjelpelinjer som vises når du flytter objekter på arket, eller å opprette statiske 
hjelpelinjer som gjør det enklere å få objekter på linje. Les «Opprette dine egne 
hjelpelinjer» på side 224 og «Bruke hjelpelinjer» på side 223.

Gruppere objekter og løse opp grupper med objekter
Du kan gruppere objekter slik at du kan flytte dem, kopiere dem, endre størrelse på 
dem og endre retning på dem som ett objekt.

Du kan redigere et individuelt objekt i en gruppe uten at du først må løse opp 
gruppen.

Grupperte objekter kan grupperes igjen med andre objekter. Dette skaper et hierarki 
med grupperte (nestede) objekter. Hvis du vil markere et individuelt objekt som er 
nestet i flere gruppenivåer, må du klikke på det én gang for hvert nestede nivå.

Slik grupperer du objekter:
 1 Hold nede Kommando-tasten (eller Skift-tasten) mens du markerer objektene du vil 

gruppere.

Hvis du ikke kan markere et objekt, er det mulig at det er låst og må låses opp. Hvis du 
vil vite hvordan, kan du lese «Låse og låse opp objekter» på side 226.

 2 Velg Ordne > Grupper.

Slik løser du opp gruppering for objekter:
Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe. Hvis gruppen er låst, låser  m

du den opp først.

Hvis du ikke kan markere en gruppe objekter, er det mulig at den er låst og må låses 
opp. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Låse og låse opp objekter» på side 226.

Slik markerer du et individuelt objekt som har blitt gruppert med andre:
Klikk én gang på objektet du vil redigere for å markere gruppen, og klikk igjen for å  m

markere det individuelle objektet.

Hvis det individuelle objektet ikke markeres når du trykker på det, er det mulig at det 
er nestet i mange gruppenivåer. Klikk igjen til objektet du vil ha, er markert.



Forbinde objekter med en justerbar linje
Den enkleste måten å forbinde to objekter med en linje, er å bruke en forbindelseslinje 
(i stedet for å lage en egen linje som en figur). To objekter som er koblet sammen med 
en forbindelseslinje, forblir forbundet selv om du endrer plasseringen av objektene.

Slik kobler du sammen to objekter med en forbindelseslinje:
 1 Hold nede Kommando-tasten mens du markerer de to objektene du vil forbinde. 

Deretter velger du Sett inn > Forbindelseslinje.

En rett linje vises og forbinder de markerte objektene. Du kan flytte objektet for seg 
selv, og forbindelseslinjen krymper, strekker seg og endrer posisjon slik at objektene 
fremdeles er forbundet.

 2 Hvis du vil at linjen skal være kurvet, flytter du det hvite redigeringspunktet ved 
midten av linjen.

Hvis du flytter objektene til forskjellige plasseringer på arket, justeres krummingen på 
linjen slik at objektene fremdeles er forbundet.

 3 Hvis du vil ha avstand mellom slutten av linjen og ett av de forbundne objektene, slik 
at de egentlig ikke rører hverandre, flytter du det blå redigeringspunktet på slutten av 
linjen, bort fra objektet det berører.

Linjen opprettholder avstanden mellom seg selv og det forbundne objektet når du 
flytter rundt på objektene.

 4 Hvis du vil endre farge, stil, tykkelse eller endepunkter på linjen, formaterer du den 
ved å bruke kontrollene i formatlinjen eller grafikkinspektøren, akkurat som for andre 
linjer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer disse attributtene, leser du 
«Endre objekter» på side 226.

Låse og låse opp objekter
Du kan låse objekter slik at du ikke flytter dem ved en feiltagelse mens du arbeider. 

Når du har låst enkeltobjekter eller grupperte objekter, kan du ikke flytte, slette 
eller endre dem på noen måte før du har låst dem opp. Et låst objekt kan imidlertid 
markeres, kopieres eller dupliseres. Når du kopierer et låst objekt, vil det nye objektet 
også være låst. 

Slik låser du et objekt:
Marker objektene du vil låse, og velg deretter Ordne > Lås. m

Slik låser du opp et objekt:
Marker objektene du vil låse opp, og velg deretter Ordne > Lås opp. m

Endre objekter
Du kan endre størrelsen på objekter, endre retning, endre kantlinjestilen, legge til 
skygger og refleksjoner, og justere opasiteten. 
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Hvis du vil Går du til

Endre størrelse på et objekt «Endre størrelse på objekter» på side 227

Vende eller rotere et objekt «Vende og rotere objekter» på side 228

Formatere en kantlinje rundt objekter «Endre kantlinjestil» på side 228

Legge til en bilderamme rundt et objekt «Ramme inn objekter» på side 229

Legge til skygger for å skape en dybdeeffekt «Legge til skygger» på side 230

Legge til en refleksjon som reflekterer vertikalt 
nedover

«Legge til en refleksjon» på side 232

Gjøre objekter mer eller mindre gjennomsiktige «Justere opasitet» på side 232

Endre størrelse på objekter
Du kan endre størrelsen til et objekt ved å flytte håndtakene eller ved å skrive inn 
nøyaktig størrelse.

Slik kan du endre størrelsen til objekter:
Hvis du vil endre størrelsen til et objekt ved å flytte, markerer du objektet og flytter  m

deretter et av markeringshåndtakene. Hvis du vil endre størrelsen til et objekt i én 
retning, flytter du et sidehåndtak i stedet for et hjørnehåndtak. 

Hvis du vil endre størrelsen på objektet fra midten, trykker du Tilvalg-tasten mens du 
flytter.

Hvis du vil begrense objektets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten 
mens du flytter. Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på 
metrikkinspektørknappen, og deretter markere «Begrens størrelsesforhold» før du 
flytter.

Hvis du vil vise størrelsen til et objekt mens du flytter et markeringshåndtak, velger du 
Numbers > Valg, og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i 
Generelt-panelet.

Hvis du vil endre størrelsen til et objekt med nøyaktige proporsjoner, markerer du  m

objektet, klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikkinspektørknappen, og 
bruker deretter Bredde- og Høyde-kontrollene. 

Hvis du vil endre størrelsen til flere objekter samtidig, markerer du objektene, klikker  m

på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikkinspektørknappen, og skriver deretter 
nye verdier i Bredde- og Høyde-feltene.

Marker objektet, og klikk deretter på Originalstørrelse i metrikkinspektøren. m

Hvis du har endret størrelse på eller maskert en svært stor bildefil og kun trenger å 
bruke den mindre versjonen i regnearket, kan Numbers beholde kun en mindre kopi 
av bildet slik at dokumentstørrelsen reduseres. Se «Redusere bildefilstørrelser» på 
side 205.



Vende og rotere objekter
Du kan vende eller rotere alle objekter. Hvis du for eksempel har et bilde av en pil du 
vil bruke i dokumentet, men ønsker at pilen skal peke i en annen retning, kan du snu 
retningen vertikalt eller horisontalt eller peke den i en hvilken som helst retning.

Slik kan du endre retningen til et objekt:
Hvis du vil vende et objekt horisontalt eller vertikalt, markerer du objektet, og velger  m

deretter Ordne > Vend horisontalt eller Ordne > Vend vertikalt. 

Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen, og 
deretter bruke Vend-knappene.

Hvis du vil rotere et objekt, markerer du objektet, holder nede Kommando-tasten, og  m

flytter musepekeren mot et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek 
med pil i begge ender. Deretter flytter du et markeringshåndtak.

Hvis du vil rotere et objekt i trinn på 45 grader, holder du nede Skift- og Kommando-
tastene mens du flytter et markeringshåndtak.

Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen, 
og deretter flytte Roter-hjulet eller bruke Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for 
objektet.

Hvis du vil rotere en figur, men beholde teksten horisontal, velger du Format > Figur >  m

«Nullstill tekst- og objekthåndtak», etter at du har rotert figuren.

Endre kantlinjestil
For figurer, diagramelementer, og tekstruter, kan du velge en linjestil og -farge for 
objektets kantlinje, eller du kan angi ingen kantlinje. Du kan bruke en kantlinje rundt 
importerte bilder. Hvis du vil endre kantlinjene til tabeller og tabellceller, leser du 
«Formatere tabellcellekantlinjer».

Du kan bruke formatlinjen til å endre linjestil, linjetykkelse og linjefarge på kantlinjen 
rundt ett eller flere markerte objekter.

Velg en linjefarge.

Velg en linjestil.

Velg en linjebredde.

Du kan bruke grafikkinspektøren og Farger-vinduet til å utføre ytterligere justeringer.

Slik angir du kantlinjestil ved hjelp av grafikkinspektøren:
 1 Marker objektet du vil endre. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Velg Linje fra Strek-lokalmenyen. 
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 4 Velg en linjestil fra lokalmenyen.

Skriv inn linjetykkelsen i 
dette feltet.

Velg sluttpunkter på linjen 
fra disse lokalmenyene.

Velg en heltrukken linje, 
stiplet linje, prikket linje 

eller en annen linjestil.

Klikk på fargefeltet for å 
velge en linjefarge.

 5 Hvis du vil endre linjetykkelsen, skriver du inn en verdi i Strek-feltet (eller klikk på 
pilene).

 6 Hvis du vil endre linjefargen, klikker du på fargefeltet og velger en farge.

 7 Hvis du vil legge til endepunkter på linjen, for eksempel pilhoder eller sirkler, velger du 
venstre og høyre endepunkter fra lokalmenyene.

Ramme inn objekter
Plasser bilder, figurer, tekstruter, filmer og medieplassholdere innenfor grafiske 
kantlinjer, som også kalles bilderammer.

Slik legger du til en bilderamme:�
 1 Marker medieinnholdet eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i 

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 2 Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på miniatyrbildet for å velge 
en. 

Klikk på denne pilen 
og miniatyrbildet for 
å velge rammestil.



Hvis du vil justere tykkelsen på rammen, bruker du Skaler-skyvekontrollen eller skriver 
inn en prosentandel i feltet ved siden av. (Ikke alle bilderammer kan justeres.)

Slik endrer du en bilderamme:�
 1 Marker et innrammet objekt eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i 

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 2 Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på pilen ved siden av 
miniatyrbildet for å velge en ny bilderamme.

Slik fjerner du en bilderamme:
Marker medieinnholdet eller medieplassholderen, og velg deretter en linjestil (eller  m

Ingen) fra Strek-lokalmenyen.

Legge til skygger
Skygger skaper en dybdeeffekt. Skyggen til et objekt vises på objekter som ligger bak 
den. Du kan opprette en rekke forskjellige skyggeeffekter, eller fjerne skyggen fra et 
objekt.

Dette objektet 
har standard 

skyggeegenskaper.

Dette objektets 
skygge er satt til en 

ulik vinkel.

Dette objektets skygge 
har høy forskyvning.

Dette objektets skygge 
har lavest mulig 
uskarphet.

Dette objektet har en 
annerledes skyggefarge.

Dette objektets skygge 
har høy uskarphet.

Hvis du raskt vil legge til eller fjerne en skygge, kan du markere objektet og deretter 
markere eller fjerne markeringen for Skygge i formatlinjen. Grafikkinspektøren gir deg 
mer kontroll over skyggeformatering.

Slik legger du til en skygge ved hjelp av grafikkinspektøren:
 1 Marker objektet eller teksten. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.
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 3 Marker Skygge for å legge til en skygge for objektet. Fjern markeringen for Skygge for 
å fjerne skyggen. 

Endre skyggefargen i 
fargefeltet.

Endre skyggevinkelen 
med Vinkel-hjulet.

Forskyv-, Uskarphet- og 
Opasitet-verdiene endrer 
utseendet på skyggen.

Marker avkrysningsruten 
for å legge til en skygge 
til et markert objekt.

 4 Angi skyggevinkelen ved hjelp av Vinkel-kontrollene.

 5 Hvis du vil stille inn avstanden mellom skyggen og objektet, bruker du Forskyvning-
kontrollene.

En høy verdi for skyggeforskyvning gjør at objektets skygge ser lenger ut og nesten 
adskilt fra objektet.

 6 Hvis du vil justere uskarpheten for skyggens kant, bruker du Uskarphet-kontrollene.

En høy uskarphetsverdi gjør skyggen mer diffus. En lav verdi gjør at skyggen får mer 
definerte kanter.

 7 Hvis du vil endre skyggens gjennomsiktighet, angir du en prosentverdi i Opasitet-
feltet. Du må ikke bruke Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren, 
ettersom denne brukes til å endre objektets opasitet (og ikke bare objektets skygger).

 8 Hvis du vil endre fargen på skyggen, klikker du på Skygge-fargefeltet og velger en 
farge. 



Legge til en refleksjon
Du kan legge til en refleksjon for et objekt som reflekterer vertikalt nedover.

Hvis du raskt vil legge til eller fjerne en refleksjon, kan du markere objektet og deretter 
markere eller fjerne markeringen for Refleksjon i formatlinjen. Grafikkinspektøren gir 
deg mer kontroll over refleksjonsformatering.

Slik legger du til en refleksjon for et objekt ved hjelp av grafikkinspektøren:
 1 Marker objektet. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

 3 Marker Refleksjon og flytt skyveknappen for å øke eller redusere mengden refleksjon. 

Justere opasitet
Du kan lage interessante effekter ved å gjøre objekter mer eller mindre 
gjennomsiktige. 

Når du for eksempel plasserer et objekt med lav opasitet over et annet objekt, kan du 
se det nederste objektet gjennom det øverste objektet. Avhengig av hvor høyt eller 
lavt du stiller opasiteten, kan objektene under være helt synlige, delvis skjult, eller helt 
skjult (ved en opasitet på 100 prosent). 

Slik endrer du opasiteten til et objekt:
 1 Marker objektet.

 2 Gjør ett av følgende:

Bruk Opasitet-kontrollene i formatlinjen til å justere opasitet. Â

I grafikkinspektøren flytter du Opasitet-skyvekontrollen eller skriver inn en  Â
prosentverdi i feltet ved siden av.
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For figurer kan du angi opasiteten for fyll- og strekfarger separat fra objektopasiteten. 
Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å endre en fyll- eller 
strekfarge, vil den opasitetsverdien være den maksimale objektopasiteten. Når du 
deretter endrer objektopasiteten i grafikkinspektøren, endrer du den i forhold til 
opasiteten du stilte inn i Farger-vinduet. 

Sirkelen er satt til 100 % opasitet i 
grafikkinspektøren. Fyllfargen ble satt 
til 50 % opasitet i Farger-vinduet. 
Konturene til sirkelen ble satt til 100 % 
opasitet i Farger-vinduet.

Sirkelen er satt til 
100 % opasitet i 
grafikkinspektøren.

Sirkelen er satt til 50% opasitet 
i grafikkinspektøren.

Hvis du endrer opasiteten for et objekt og ikke klarer å gjenopprette objektets fyllfarge 
til 100 prosent, er det mulig at opasiteten er stilt til mindre enn 100 prosent i Farger-
vinduet. Du kan korrigere dette ved å markere objektet, velge Vis > Vis farger, og 
deretter stille inn opasiteten i Farger-vinduet til 100 prosent.

Fylle objekter med farge eller bilder
Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller og diagramelementer med en farge, 
forløpningsfyll (farger som går over i hverandre) eller et bilde. 

Hvis du vil Går du til

Legge til en farge som bagrunn for et objekt «Fylle et objekt med en farge» på side 233

Legge til en bakgrunn med farger som går over i 
hverandre

«Fylle et objekt med blandede farger 
(forløpninger)» på side 234

Plassere et bilde inne i et objekt «Fylle et objekt med et bilde» på side 236

Fylle et objekt med en farge
Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller og diagramelementer med farge. 

Bruk formatlinjen til å raskt legge til en fyllfarge til det markerte objektet. Klikk på Fyll-
feltet, og velg deretter en farge fra fargematrisen. Hvis du vil ha flere valg, klikker du på 
Vis Farger for å åpne Farger-vinduet. Bruk Opasitet-kontrollene til å justere graden av 
gjennomsiktighet.

Du kan også bruke grafikkinspektøren for å fylle et objekt med en farge.

Slik endrer du fyllfargen for et objekt ved hjelp av grafikkinspektøren:
 1 Marker objektet. 

 2 Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.



 3 Velg Fargefyll fra Fyll-lokalmenyen.

 4 Klikk i fargefeltet nedenfor Fyll-lokalmenyen for å åpne Farger-vinduet, og velg deretter 
en farge i Farger-vinduet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet, leser du «Farger-
vinduet» på side 25.

Fylle et objekt med blandede farger (forløpninger)
Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller og diagramelementer med farger som går over 
i hverandre. Dette kalles forløpningsfyll. 

Hvis du vil lage fargeforløpninger i et objektfyll, bruker du valgene i grafikkinspektøren. 
Den enkleste måten å blande to farger i en rett linje på, er å bruke valgene for 
Forløpningsfyll. Med valgene for Avansert forløpningsfyll kan du blande flere farger i 
forløpningsfyllet og lage et rundt (radialt) forløpningsfyll.

Slik fyller du et objekt med lineært forløpningsfyll med to farger:
 1 Velg Forløpningsfyll fra Fyll-lokalmenyen i grafikkinspektøren. 

Klikk på den tohodete pilen 
for å snu forløpningen.

Vend forløpningsretningen, 
eller angi retning ved å bruke 
piltastene eller Vinkel-hjulet 
eller ved å skrive inn en verdi.Klikk på hvert 

fargefelt for å 
velge farger.

 2 Klikk på hvert enkelt fargefelt, og velg fargene som du vil blande, fra Farger-vinduet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet, leser du «Farger-
vinduet» på side 25.

 3 Hvis du vil angi en retning for forløpningen, bruker du Vinkel-hjulet eller -feltet.

 4 Hvis du vil vende den horisontalt eller vertikalt, klikker du på Vinkel-pilknappene.

 5 Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av 
fargefeltene.

Slik fyller du et objekt med en flerfarget forløpning:
 1 Velg Avansert forløpningsfyll fra Fyll-lokalmenyen i grafikkinspektøren. 
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 2 Hvis du vil legge til en annen farge til forløpningen, holder du markøren rett under 
forløpningsstripen i inspektøren, der du vil at den nye fargen skal begynne. Når 
et plusstegn (+) vises, klikker du for å legge til en ny fargekontroll. Legg til en ny 
fargekontroll for hver farge du vil skal vises i forløpningen.

 3 Hvis du vil endre en farge i forløpningen, klikker du på en fargekontroll (rett under 
forløpningsstripen) og markerer deretter en farge fra Farger-vinduet. Gjør dette for 
hver av fargene du vil skal vises i forløpningsfyllet.

 4 Hvis du vil fjerne en fargekontroll, flytter du den nedover og bort fra inspektøren. Den 
forsvinner.

Du må ha minst to fargekontroller under forløpningsstripen.

 5 Hvis du vil endre hvor tydelig eller svakt fargene blandes i forløpningen, flytter du 
blandingspunktkontrollene (øverst i forløpningsstripen i inspektøren).

 6 Hvis du vil endre retningen for en lineær forløpning, bruker du Vinkel-hjulet eller 
-feltet.

 7 Hvis du vil opprette en radiell forløpning, klikker du på radiell forløpning-knappen. Du 
kan gjøre følgende for å justere hvordan den radiale forløpningen vises: 

Hvis du vil sentrere forløpningen i objektet på nytt, flytter du den blå og runde  Â
blandingspunktkontrollen (midt i forløpningen inne i objektet) til der du vil at 
midten skal være.

Hvis du vil endre hvor tydelig eller svakt fargene blandes i forløpningen, flytter du  Â
den runde blandingspunktkontrollen (utenfor objektet) nærmere eller lengre unna 
forløpningens midtpunkt.

Du kan eksperimentere med de runde blandingspunktkontrollene som er tilknyttet 
objektet, og blandingspunktkontrollene over forløpningsstripen i grafikkinspektøren. 
Flytt på dem til du er fornøyd med resultatet.

 8 Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av 
fargefeltene.



Fylle et objekt med et bilde
Du kan fylle en figur, tekstrute, tabell, tabellcelle, diagrambakgrunn eller diagramserie 
med et bilde.

Fylle et objekt med et bilde
 1 Marker objekt du vil fylle med et bilde. 

 2 Hvis grafikkinspektøren ikke er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og deretter 
på grafikkinspektørknappen.

 3 I grafikkinspektøren velger du Bildefyll eller Farget bildefyll, og velger deretter et bilde.

Du kan også flytte en bildefil fra Finder eller Medienavigering til bildefeltet i 
grafikkinspektøren eller til en tabellcelle eller diagramserie. 

Bruk lokalmenyen til å 
angi bildestørrelse i 
objektet.

Hvis du vil endre bildet, 
flytter du et bilde til 
bildefeltet.

 4 Velg skalering for bildet fra lokalmenyen.

Skaler for å passe:�  Endrer størrelse på bildet slik at det passer med objektets størrelse. 
Hvis objektets form er forskjellig fra originalbildet, er det mulig at deler av bildet ikke 
vises. Det er også mulig at tomrom vises rundt bildet.

Skaler for å fylle:�  Gjør bildet større eller mindre, størrelsen endres slik at det blir så lite 
plass som mulig rundt bildet selv om objektet og bildet har forskjellig form. 

Strekk:�  Endrer størrelsen på bildet slik at det passer til objektet, men forvrenger det 
hvis objektet har en annen form enn originalbildet.

Opprinnelig størrelse:�  Plasserer bildet i objektet uten å endre originalstørrelsen. Hvis 
bildet er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet. Hvis bildet er 
mindre enn objektet, vises et tomrom rundt bildet.
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Side ved side:�  Gjentar bildet i objektet hvis bildet er mindre enn objektet. Hvis bildet 
er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet. 

Side ved side 
(lite bilde)

Side ved side (stort bilde)

Skaler for å passe Strekk

Original størrelse

Side ved side 
(stort bilde)

Skaler for å fylle

 5 Hvis du valgte Farget bildefyll, klikker du på fargefeltet (til høyre for Velg-knappen) 
for å velge en farge. Flytt Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å gjøre fargen 
mørkere eller lysere. (Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i grafikkinspektøren, 
endrer den opasiteten til både fargen og bildet.)

Klikk for å velge en 
bildefarge.



Arbeide med MathType
Hvis du har MathType 6 installert, kan du åpne inne det i Numbers og bruke det til 
å skrive inn matematiske uttrykk og ligninger. Når du har opprettet en ligning med 
MathType 6, kan du manipulere ligningen som et bilde i Numbers.

Slik skriver du inn en ligning ved hjelp av MathType 6 i Numbers:
 1 Plasser markøren der du vil ligningen skal vises.

 2 Velg Sett inn > MathType-ligning.

MathType 6 åpnes, og ligningen «E=mc2» vises.

 3 Dobbeltklikk på ligningen, og skriv inn ligningen du vil bruke, ved hjelp av MathType 
6-programvinduet og -verktøyene. 

Les MathType 6 Hjelp for nærmere instruksjoner om hvordan du bruker dette 
produktet.

 4 Når du er ferdig med å skrive inn ligningen, velger du Arkiv > «Lukk og gå tilbake til 
Numbers». Deretter klikker du på Ja i vinduet som vises, for å arkivere ligningen.

 5 Flytt ligningen dit du vil ha den på arket.

Etter at du har lukket MathType 6, behandler Numbers ligningen som et objekt som 
du kan endre plassering, størrelse og retning på, gruppere, legge i lag og til og med 
maskere som et bilde. Hvis du maskerer ligningen, må du fjerne masken hvis du vil 
fortsette å redigere den.

 6 Hvis du vil redigere ligningen, dobbeltklikker du på den for å åpne MathType 6 igjen.
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Dette kapitlet beskriver hvordan du legger til 
kontaktinformasjon fra Adressebok og vCard-kort i en 
Numbers-tabell.

Adressebok-felt er stor kilde for navn, telefonnumre, adresser og andre data. Du kan 
bruke Adressebok-dataene til raskt å opprette tabeller som samler informasjon du 
trenger for forretningskontakter, personlige venner, familie og så videre.

Bruke Adressebok-felt
Du kan sette inn data fra Adressebok/felt i Numbers/tabeller. Du kan også sette inn 
data fra virtuelle adressekort (vCard) som andre har sendt til deg.

Når en tabell har en tittelrad med navn som tilsvarer Adressebok- eller vCard-feltnavn, 
kan du legge til kontaktdata ved å flytte kort til tabellen. Du kan også opprette en ny 
tabell ved å flytte kort til lerretet.

Hvis du vil Går du til

Adressebok-felter som støttes av Numbers «Tilordne kolonnenavn til Adressebok-
feltnavn» på side 240

Legge til data fra Adressebok eller et vCard i en 
eksisterende tabell

«Legge til Adressebok-data i en eksisterende 
tabell» på side 242

Legge til data fra Adressebok eller et vCard og 
opprette en tabell i ett trinn

«Legge til Adressebok-data i en ny tabell» på 
side 243

Sette inn kontaktdata og andre data fra en 
Numbers-tabell i et Pages-dokument

Pages-hjelp eller Pages ’09-brukerhåndboken

10Legge til Adressebok-data i en 
tabell



Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn
Følgende tabell oppsummerer Adressebok-feltene som støttes av Numbers. 
Synonymene er alternative navn du kan bruke for å legge til en bestemt Adressebok-
feltverdi.

Adressebok-feltnavn Feltnavnsynonymer

Prefiks Navn tittel, Navn prefiks

Etternavn Siste, Etternavn

Fornavn Første, Fornavn

Suffiks Navn suffiks, Arbeid suffiks, Akademisk suffiks

Kallenavn

Pikenavn

Jobbtittel

Avdeling Jobbavdeling

Bedrift

Telefon (første tilgjengelige nummer)

Hovedtelefon

Arbeidstelefon

Hjemmetelefon

Mobil Mobiltelefon, Mobil

Faks hjemme

Faks arbeid

Personsøker Personsøker

Annen telefon

E-post (første tilgjengelige adresse) E-postadresse

Arbeid e-post

Hjem e-post

Annen e-post

URL (første tilgjengelige URL)

Arbeid URL

Hjem URL
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Adressebok-feltnavn Feltnavnsynonymer

Annen URL

Fødselsdag

AIM (første tilgjengelige adresse) Direktemelding, direktemeldingsnavn, 
direktemeldingsadresse, chat, chattenavn, 
chatteadresse

Arbeid AIM Direktemelding arbeid, direktemeldingsnavn 
arbeid, direktemeldingsadresse arbeid, chat 
arbeid, chattenavn arbeid, chatteadresse arbeid

Hjem AIM Direktemelding hjemme, direktemelding 
privat, direktemeldingsnavn 
hjemme, direktemeldingsnavn privat, 
direktemeldingsadresse hjemme, 
direktemeldingsadresse privat, chat hjemme, chat 
privat, chattenavn hjemme, chattenavn privat, 
chatteadresse hjemme, chatteadresse privat

Annen AIM Annen direktemelding, annet 
direktemeldingsnavn, annen 
direktemeldingsadresse, annen chat, annet 
chattenavn, annen chatteadresse

Yahoo

Arbeid Yahoo

Hjem Yahoo

Annen Yahoo

Adresse

Gateadresse (første tilgjengelige gateadresse) Gate

Sted (første tilgjengelige sted) By

Stat (første tilgjengelige stat)

Zip Zipnummer, Postnummer

Land (første tilgjengelige land)

Arbeid adresse

Arbeid gateadresse Arbeid gate, Arbeid adresse

Arbeid sted Arbeid by

Arbeid stat

Arbeid zip Arbeid zipnummer, Arbeid postnummer

Arbeid land



Adressebok-feltnavn Feltnavnsynonymer

Hjem adresse

Hjem gateadresse Hjem gate, Hjem adresse

Hjem sted Hjem by

Hjem stat

Hjem zipnummer Hjem zipnummer, Hjem postnummer

Hjem land

Annen adresse

Annen gateadresse Annen gate, Annen adresse

Annen by Annen by

Annen stat

Annet zipnummer Annet zipnummer, Annet postnummer

Annet land

Merk Notater

Legge til Adressebok-data i en eksisterende tabell
Du kan legge til data fra Adressebok eller fra et vCard-kort i en eksisterende tabell 
hvis tabellens tittelrad inneholder navn som samsvarer med feltnavnene som vises i 
«Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn» på side 240.

Slik legger du til kontaktdata i en eksisterende tabell:�
 1 Identifiser Adressebok- eller vCard-feltene med verdiene du vil kopiere til tabellen.

 2 Forsikre deg om at tabellen har en tittelrad med celler som inneholder støttede 
Adressebok- eller vCard-feltnavn.

Data i felt som ikke kan tilordnes en tittelrad, vil ikke bli lagt til i tabellen.

 3 I Adressebok markerer du en eller flere kontakter eller grupper og flytter dem til 
tabellen.

Du kan også flytte en eller flere vCard-kort til tabellen.

Hvis det er nødvendig for å få plass til alle dataene, legges det til rader.

Hvis dataene til en kontakt allerede finnes i tabellen, legges det likevel til en ny rad for 
kontakten. Du kan oppdage dupliserte rader ved hjelp av sortering, som beskrevet i 
«Sortere rader i en tabell» på side 69.
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Legge til Adressebok-data i en ny tabell
Du kan bruke data fra Adressebok eller et vCard-kort til å opprette en ny tabell som 
inneholder en rad for enkeltkontakter.

Slik kan du opprette en ny tabell som inneholder kontaktdata:�
I Adressebok, markerer du en eller flere kort og flytter markeringen til lerretet. m

Flytt en eller flere vCard-kort til lerretet. m

Tabellen inneholder en kolonne for hvert navngitte Adressebok- eller vCard-felt, 
som beskrevet i «Tilordne kolonnenavn til Adressebok-feltnavn» på side 240. I 
utgangspunktet vises kun feltene med navnene Etternavn, Fornavn, Telefon og E-post. 
De andre kolonnene er skjult. Hvis du vil vise de skjulte kolonnene, velger du Tabell > 
Vis alle skjulte kolonner. Du kan slette eller endre navn på kolonner etter behov.
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Dette kapitlet beskriver hvordan du kan distribuere 
Numbers-regneark slik at andre få tilgang til dem.

I tillegg til å skrive ut eller fakse regnearket, kan du dele regnearket elektronisk. Du kan 
eksportere regnearket til andre formater og samarbeide med personer som bruker 
Excel og andre programmer. Du kan også dele regneark via Internett og ved hjelp av 
Mail.

Skrive ut et regneark
Du kan bruke Utskriftsvisning til å tilpasse objekter på arkene til sidene på papiret 
før du skriver ut. Du finner instruksjoner i «Dele et ark inn i sider» på side 43. Bruk 
arkinspektøren til å angi sideattributter som for eksempel sideretning og marger. 

Slik skriver du ut:�
 1 Velg Arkiv > Skriv ut.

 2 Velg skriveren du vil bruke, fra Skriver-lokalmenyen.

 3 Skriv inn antallet kopier du vil skrive ut, i Antall-feltet, og marker Sortert hvis du vil at 
hver kopi skal skrives ut fullstendig og i rekkefølge før neste kopi skrives ut. Hvis du vil 
skrive ut alle kopier av side 1, deretter side 2, deretter side 3 og så videre, fjerner du 
markeringen for Sortert. 

 4 Angi hvilke ark du vil skrive ut:

Alle ark:�  Skriver ut alle arkene i regnearket.

Nåværende ark:�  Skriver kun ut arket som var markert da du åpnet utskriftsvinduet.

 5 Hvis du vil skrive ut en liste over alle formlene i regnearket, markerer du «Ta med en 
liste over formler i dokumentet».

 6 Klikk på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer om utskriftsinnstillinger, klikker du på Hjelp-knappen i 
utskriftsvinduet.
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Eksportere et regneark til andre dokumentformater
Du kan dele Numbers-regnearkene dine på forskjellige plattformer og programmer 
ved å eksportere dem som filer i PDF-, Excel- eller CSV-format (CSV = comma-
separated values). 

Hvis du vil Går du til

Opprette en PDF-fil av regnearket og eventuelt 
legge til et passord

«Eksportere regneark i PDF-format» på side 245

Opprette en regnearkfil som kan åpnes og 
redigeres med Microsoft Excel på datamaskiner 
med Mac OS X og datamaskiner med Windows

«Eksportere regneark i Excel-format» på side 246

Opprette en fil for programmer som kan åpne 
CSV-filer 

«Eksportere regneark i CSV-format» på side 246

Eksportere regneark i PDF-format
PDF-filer kan vises eller skrives ut ved hjelp av Preview, vises eller skrives ut i Safari, og 
redigeres ved hjelp av et PDF-program.

Slik oppretter du en PDF-fil av regnearket:
 1 Velg Deling > Eksporter.

 2 Klikk på PDF.

 3 Velg en oppløsning fra Bildekvalitet-lokalmenyen.

God:�  Bilder konverteres til 72 dpi.

Bedre:�  Bilder konverteres til 150 dpi.

Best:�  Bilder nedskaleres ikke.

 4 Velg hvilke ark du vil eksportere, fra Layout-lokalmenyen.

Arkvisning:�  Eksporterer hvert ark som en enkeltside i PDF-en.

Sidevisning:�  Eksporterer det markerte arket ved hjelp av pagineringen som er angitt 
i Utskriftsvisning. Hvis du vil vite mer utskriftsvisning, kan du lese «Dele et ark inn i 
sider» på side 43.

 5 Klikk på Sikkerhetsvalg-trekanten for å passordbeskytte PDF-en. 

Passord kan ikke være på mer enn 32 ASCII-tegn. Marker ett eller flere av følgende valg.

Åpne dokumentet:�  Angi passordet som kreves for å åpne PDF-en.

Skrive ut dokumentet:�  Krev passord for å skrive ut PDF-en. Hvis du markerer dette 
valget, markerer du også Åpne dokumentet og angir et passord.

Kopiere innhold fra dokumentet:�  Angi passordet som kreves for å kopiere innhold fra 
PDF-en.

 6 Klikk på Neste, og angi navn og plassering for PDF-en.

 7 Klikk på Eksporter for å opprette PDF-en.



Eksportere regneark i Excel-format
Filer i Excel-format kan åpnes og redigeres med Microsoft Excel på datamaskiner med 
Mac OS X og datamaskiner med Windows.

Hver tabell konverteres til et Excel-ark, og alle andre objekter plasseres på separate ark 
hvis det er flere enn én tabell.

Slik kan du opprette en Excel-versjon av regnearket:
Velg Deling > Eksporter, og klikk deretter på Excel. m

Marker Oversikt hvis du ikke vil ta med et oversiktsregneark for eksporterte filer som 
inneholder flere regneark. Klikk på Neste, angi navn og plassering for filen, og klikk 
deretter på Eksporter for å opprette filen.

Velg Arkiv > Arkiver som, marker «Arkiver kopi», og velg Excel-dokument fra  m

lokalmenyen. Hvis du vil vite hvilke andre alternativer som er tilgjengelig når du bruker 
denne metoden, leser du «Arkivere et regneark» på side 33.

Enkelte av formelberegningene kan være forskjellige i Excel.

Eksportere regneark i CSV-format
Mange regnearksprogrammer kan åpne en fil med CSV-formatet. I en CSV-fil separeres 
celleverdier i hver rad ved hjelp av et komma. Rader separeres av et linjesluttegn.

Hver tabell plasseres i sin egen CSV-fil, og alle filene plasseres i en mappe. Ingen 
grafikk eksporteres. De siste beregnede verdiene eksporteres.

Slik oppretter du en CSV-versjon av regnearket:
 1 Velg Deling > Eksporter.

 2 Klikk på CSV.

 3 Velg et av alternativene i Tekstkoding-lokalmenyen.

Unicode (UTF-8):  Dette valget støttes av så godt som alle programmer.

Western (Mac OS Roman) eller Western (Windows Latin 1):  Disse valgene er for 
programmer som krever dem.

 4 Klikk på Neste, og angi navn og plassering for filen.

 5 Klikk på Eksporter for å opprette filen.

Sende Numbers-regnearket til iWork.com Public Beta
Du kan sende regnearket ditt til iWork.com og få tilgang til det fra en hvilken som 
helst datamaskin. Du trenger bare en nettleser som støttes, en e-postkonto og Apple-
ID-en din. Apple-ID-en din tilsvarer abonnentnavnet ditt på MobileMe og konto-ID-en 
din i iTunes Store. Hvis du ikke har en Apple-ID, går du til https://appleid.apple.com/no 
og følger instruksjonene på skjermen for å få en.

 246  Kapittel 11    Dele Numbers-regneark

https://appleid.apple.com/no


 Kapittel 11    Dele Numbers-regneark 247

Når du sender et regneark til iWork.com, kan du velge mellom disse alternativene:
 Â Del med lesere:� Inviter bestemte lesere til å legge til kommentarer og notater, og til 

å laste ned regnearket.

 Â Publiser på Internett:� Opprett en URL-adresse som du kan legge ut på et nettsted 
eller andre steder, slik at alle kan lese regnearket. Generelle lesere kan ikke se eller 
legge til kommentarer og notater i regnearket.

 Â Last opp til privat bruk:� Send regnearket til iWork.com slik at bare du kan lese det. 
Du kan velge å dele det med andre lesere på et senere tidspunkt.

Viktig:  Hvis du har passordbeskyttet regnearket, beskyttes ikke regnearket når det 
leses på iWork.com. Passordbeskyttelsen trer i kraft bare når leseren laster ned det 
passordbeskyttede regnearket og viser det på sin egen datamaskin. Hvis du vil 
passordbeskytte regnearket på Internett, må du angi et Internett-passord når du laster 
opp regnearket.

Slik deler du et regneark med inviterte lesere:�
 1 Åpne regnearket du vil dele, og klikk på Deling-knappen verktøylinjen eller velg  

Deling > «Del via iWork.com».

 2 Oppgi Apple-ID-en din og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet? 
og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det er første gang du sender et regneark til iWork.com, sendes det en 
e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i 
e-postmeldingen, og fortsett med å dele dokumentet.

 3 Velg «Del med lesere».



 4 I Til- og Melding-feltene skriver du e-postadressene og en melding til personene du vil 
gi tilgang til regnearket.

 5 Hvis du ikke vil bruke emnet som opprettes automatisk, kan du skrive inn et annet.

 6 Angi lesealternativer for det delte regnearket. Klikk på Vis avansert hvis du vil se alle 
disse alternativene:

Skrive kommentarer:� Marker for å tillate besøkende å skrive kommentarer på 
regnearket.

Laste ned regnearket:� Marker for å tillate besøkende å laste ned regnearket.

Kopier til iWork.com som: Skriv inn eller velg et filnavn for regnearket på Internett.

Nedlastingsvalg:� Velg ett eller flere filformatvalg for å gjøre regnearket tilgjengelig for 
nedlasting.

Passord:� Marker for å kreve at brukere oppgir et passord før de kan lese regnearket 
på Internett. Skriv inn et passord i feltene som vises, og klikk deretter på Angi passord. 
Pass på at de som skal lese regnearket, får beskjed om passordet.

Du kan bruke passordassistenten (klikk på knappen med nøkkelsymbol på) hvis du vil 
lage et sikrere passord. Hvis du vil ha mer informasjon om passordassistenten, leser du 
«Passordbeskytte regneark» på side 32.

 7 Klikk på Del.

Det sendes en kopi av regnearket til iWork.com, og det sendes invitasjoner til leserne 
via e-post. Leserne kan klikke på den unike koblingen i e-postmeldingen de mottar for 
å få tilgang til regnearket på Internett. Hvis de skriver inn kommentarer, vises navnet 
deres i kommentarene.

Slik publiserer du et regneark på Internett for generell lesning:�
 1 Åpne regnearket du vil dele, og klikk på Deling-knappen verktøylinjen eller velg Deling 

> «Del via iWork.com».

 2 Oppgi Apple-ID-en din og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet? 
og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det er første gang du sender et regneark til iWork.com, sendes det en 
e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i 
e-postmeldingen, og fortsett med å publisere dokumentet.

 3 Velg «Publiser på Internett».

 4 Klikk på Vis avansert hvis du vil endre regnearkets Internett-navn, og skriv inn eller velg 
et filnavn for Internett-dokumentet.

 5 Klikk på Publiser.

En kopi av regnearket publiseres til iWork.com. Leserne kan lese regnearket, men de 
kan ikke legge til kommentarer og notater.
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 6 I dialogruten som vises, klikker du på Vis på Internett for å se regnearket på iWork.com.

Nettleseren åpnes og viser det publiserte regnearket på iWork.com.

 7 Klikk på Vis offentlig URL for å se dokumentets nettadresse.

Du kan kopiere nettadressen (URL-en) og legge den ut på et nettsted eller andre 
steder. Alle som har nettadressen, kan vise regnearket ditt på Internett.

Slik laster du opp et regneark slik at bare du har tilgang til det:�
 1 Åpne regnearket, og klikk på Deling-knappen verktøylinjen eller velg Deling > «Del via 

iWork.com».

 2 Oppgi Apple-ID-en din og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet? 
og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det er første gang du sender et regneark til iWork.com, sendes det en 
e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i 
e-postmeldingen, og fortsett med å laste opp dokumentet.

 3 Velg «Last opp til privat bruk».

 4 Klikk på Vis avansert hvis du vil endre regnearkets Internett-navn, og skriv inn eller velg 
et filnavn for Internett-regnearket.

 5 Klikk på Last opp-knappen

En kopi av regnearket sendes til iWork.com.

 6 Klikk på Vis på Internett for å se regnearket på iWork.com. Du kan klikke på OK for å 
lukke dialogruten.

Hvis du vil ha tilgang til alle Internett-regnearkene dine fra Delte dokumenter-
visningen på iWork.com, gjør du et av følgende:
Åpne et regneark, og velg Deling > Vis delte dokumenter. Hvis du ikke allerede er  m

logget på, velger du Deling > Logg på og deretter Vis delte dokumenter.

Gå til  m http://www.iwork.com og logg på.

Du kan stille inn iWork.com slik at du blir varslet på e-post når lesere legger til nye 
kommentarer på et Internett-regneark. Hvis du vil har mer informasjon om dette og 
å bruke iWork.com, kan du gå til http://www.iwork.com og klikke på Hjelp nederst på 
siden.

http://www.iwork.com/
http://www.iwork.com/


Sende et regneark ved hjelp av e-post
Du kan legge ved regnearket ditt i Numbers-, Excel- eller PDF-format i 
en e-postmelding. Hvis du har passordbeskyttet regnearket, beholdes 
passordinnstillingene for Numbers-vedlegg.

Slik legger du til et regneark som vedlegg i en e-postmelding:�
 1 Hvis du vil sende et regneark i Numbers-format via e-post, kan du passordbeskytte 

regnearket først. 

Hvis du vil vite hvordan du passordbeskytter et regneark, leser du «Passordbeskytte 
regneark» på side 32.

 2 Velg Deling > «Send via Mail», og velg deretter Numbers, Excel eller PDF fra 
undermenyen.

En ny e-postmelding åpnes i e-postprogrammet du har satt som standard. En 
Numbers-, Excel- eller PDF-versjon av regnearket er lagt ved.

Sende et regneark til iWeb
Hvis du bruker (eller har tenkt å bruke) iWeb til å lage et websted, kan du sende 
Numbers-regneark direkte til iWeb-blogger og -podcaster. Regnearket blir et vedlegg 
som besøkende på webstedet kan laste ned.

Slik sender du et regneark til iWeb:
 1 Forsikre deg om at iWeb '08 eller nyere er installert på maskinen.

 2 Åpne Numbers-regnearket, velg Deling > «Send til iWeb», og velg deretter Numbers 
eller PDF fra undermenyen.

Numbers:�  Oppretter en arkivversjon av regnearket. Hvis du har passordbeskyttet 
regnearket, beholdes passordinnstillingene.

PDF:�  Oppretter en PDF-versjon.

 3 Hvis ikke iWeb var åpent fra før, åpnes programmet og du kan velge en ny eller 
eksisterende blogg eller podcast der du vil legge ved regnearket. Hvis du kun har én 
blogg eller podcast, blir regnearket lagt ved denne.

Når du publiserer webstedet, blir de nyeste vedleggene automatisk sendt til iTunes-
biblioteket til besøkende som abonnerer på bloggen eller podcasten (kun PDF-
publisering).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker iWeb for å lage og publisere 
websider, åpner du iWeb og velger Hjelp > iWeb-hjelp.
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Dele diagrammer, data og tabeller med andre iWork-
programmer
Du kan kopiere et diagram og lime det inn i en Keynote-presentasjon eller et Pages-
dokument. Når du har limt inn diagrammet, er det koblet til Numbers-versjonen. Hvis 
Numbers-tabelldataene som vises i diagrammet blir endret, kan du arkivere Numbers-
regnearket og deretter oppdatere diagrammet i Keynote eller Pages. Hvis du vil vite 
mer, leser du «Dele diagrammer med Pages- og Keynote-dokumenter» på side 147.

Pages-dokumenter kan bruke Adressebok- og vCard-kontaktdata og annen data 
fra Numbers-tabeller. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adressebok- og vCard-data 
i Numbers, leser du «Bruke Adressebok-felt» på side 239. Du finner informasjon 
om hvordan du bruker Numbers-data til fletting i Pages-hjelp og Pages ’09-
brukerhåndboken. 

Du kan kopiere en tabell til Pages- eller Keynote-dokumenter. Hvis du vil vite mer, leser 
du «Kopiere tabeller fra ett iWork-program til et annet» på side 55.



 252

Dette kapitlet er for alle som vil lage sine egne 
regnearkmaler

Dette kapitlet forutsetter at du er kjent med funksjonene i Numbers, som er beskrevet 
i tidligere kapitler.

Lage en mal
Malene som følger med Numbers kan gi deg ideer til utforming av utseendet til 
diagrammer, tabeller og andre objekter.

Når du skal lage dine egne maler, kan du gjøre noe så enkelt som å legge til 
firmalogoen i en eksisterende mal. Du kan også modifisere disse attributtene i en 
Numbers-mal:

Tabellstiler Â

Gjenbrukbare tabeller når du klikker på Tabeller i verktøylinjen Â

Standardformatering for forskjellige diagramtyper Â

Standardattributter for tekstruter, figurer og bilder Â

Nummer og navn for ark Â

Forhåndsdefinert innhold på ark, for eksempel tekst, tabeller og medieplassholdere Â

Hvis du vil Går du til

Angi tabellstiler for en mal «Definere tabellstiler for en egendefinert mal» på 
side 253

Opprette forhåndsdefinerte tabeller i malen «Definere gjenbrukbare tabeller for en 
egendefinert mal» på side 253

Angi diagrammer og andre objekter for malen «Definere standarddiagrammer, tekstruter, figurer 
og bilder for en egendefinert mal» på side 253

Opprette innhold i malen «Opprette regnearkinnhold for en egendefinert 
mal» på side 255

Arkivere malen «Arkivere en egendefinert mal» på side 257
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Definere tabellstiler for en egendefinert mal
En mal har en eller flere tabellstiler som gjør det mulig å formatere en markert tabell 
med ett klikk. Tabellstiler er nyttige når du vil ha konsekvent formatering på tabeller.

Du kan bruke eller omdefinere tabellstilene i en Numbers-mal, eller du kan opprette 
dine egne stiler. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Bruke Tabellstiler» på side 116.

Definere gjenbrukbare tabeller for en egendefinert mal
En mal har en eller flere gjenbrukbare tabeller, som gjør det mulig å legge til tabeller 
som allerede har en stil og en størrelse. De kan også inneholde forhåndsdefinert 
innhold, for eksempel formler og tekst.

Når du bruker en mal, legger du til en gjenbrukbar tabell ved å klikke på Tabeller i 
verktøylinjen og velge en tabell fra lokalmenyen.

Du kan bruke eller omdefinere gjenbrukbare tabeller i en Numbers-mal, eller du kan 
opprette dine egne. Du finner instruksjoner i «Definere gjenbrukbare tabeller» på 
side 54.

Definere standarddiagrammer, tekstruter, figurer og bilder for 
en egendefinert mal
En mal har standardverdier definert for følgende objekter, som tas i bruk når en 
malbruker legger dem til: 

Diagrammer Â

Tekstruter Â

Figurer Â

Importerte bilder Â

Du kan bruke standardinnstillingene som allerede eksisterer i malen du startet med, 
eller du kan endre innstillingene.

Hvis du vil Går du til

Angi standard diagramattributter «Definere standardattributter for diagrammer» på 
side 254

Slik angir du standardattributter for tekstruter og 
figurer:

«Definere standardattributter for tekstruter og 
figurer» på side 254

Angi standard bildeattributter «Definere standardattributter for importerte 
bilder» på side 255



Definere standardattributter for diagrammer
Du kan angi standardutseendet til hver diagramtype. Standardattributter må angis 
individuelt for hver diagramtype.

Slik angir du standard diagramattributter:�
 1 Plasser et diagram på arket ved å klikke på Diagrammer i verktøylinjen og velge en 

diagramtype.

 2 Marker diagrammet, og angi attributter for det.

Hvis du vil endre størrelsen på et diagram, rotere det og angi andre attributter som 
diagrammer har felles, kan du lese «Formatere diagrammet» på side 148

Hvis du vil lære hvordan du formaterer sektordiagrammer, stolpediagrammer og andre 
diagramtyper, kan du lese «Formatere bestemte diagramtyper» på side 158

 3 Gjenta trinnene 1 og 2 for hver diagramtype du vil definere standardattributter for.

 4 Marker et diagram, og velg deretter Format > Avansert > Definer standardstil for 
diagramtype.

Gjenta denne handlingen for hvert diagram du klargjør.

 5 Slett diagrammene fra regnearket.

Definere standardattributter for tekstruter og figurer
Standardattributtene for tekstruter og figurer bestemmer fyll, strek, skygge og opasitet 
når de settes inn på et ark. Standardattributter bestemmer også utseendet til tekst du 
plasserer i rutene eller figurene.

Slik definerer du standardtekstruter og -figurer:
 1 Legg til objektene på et ark.

Klikk på Tekstrute i verktøylinjen for å legge til en tekstrute, og klikk på Figurer i 
verktøylinjen og velg en figur.

 2 Hvis du vil angi attributter for tekst i tekstruten eller figuren, markerer du objektet, 
legger til tekst og formaterer deretter tekstattributtene.

Du finner instruksjoner i «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 172.

 3 Hvis du vil stille inn objektattributter, markerer du tekstruten eller figuren og følger 
deretter instruksjonene i «Manipulere, organisere og endre utseendet på objekter» på 
side 219.

 4 Arkiver tekstrute og figuren som standardobjekter.

Hvis du vil arkivere tekstruten, markerer du den og velger Format > Avansert > Definer 
standard tekstrutestil.

Hvis du vil arkivere figuren, markerer du den og velger Format > Avansert > Definer 
standard figurstil.

 5 Slett tekstruten og figuren fra arket.
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Definere standardattributter for importerte bilder
For importert grafikk kan du angi standardskygger, -opasitet, -kantlinjer og annet.

Slik angir du standard bildeattributter:�
 1 Importer et bilde som beskrevet i «Arbeide med bilder» på side 201.

 2 Marker bildet, og angi attributter for det.

Hvis du vil fjerne uønskede deler av et bilde, leser du «Maskere (beskjære) bilder» på 
side 203 og «Fjerne bakgrunnselementer eller uønskede elementer fra et bilde» på 
side 206. 

Hvis du vil forbedre kvaliteten på bilder og lage interessante effekter, leser du «Endre 
lysstyrke, kontrast og andre innstillinger for et bilde» på side 207.

Hvis du vil endre plasseringen av bildet og formatere det på nytt, leser du «Manipulere, 
organisere og endre utseendet på objekter» på side 219. 

 3 Velg Format > Avansert > Definer standard bildestil.

 4 Slett bildet fra arket.

Opprette regnearkinnhold for en egendefinert mal
Du kan bruke forhåndsdefinert innhold til å vise et eksempel på utseendet til et ferdig 
regneark eller til å gi instruksjoner eller annen hjelp til malbrukere.

Hvis du vil Går du til

Legge til navn, formler og annet innhold «Forhåndsdefinere tabeller og andre objekter for 
en egendefinert mal» på side 255

Definer en plassholder for medieinnhold «Opprette medieplassholdere for en egendefinert 
mal» på side 256

Organisere innhold på ark «Forhåndsdefinere ark for en egendefinert 
mal» på side 256

Forhåndsdefinere tabeller og andre objekter for en egendefinert mal
Legg til tabeller, diagrammer, tekstruter, bilder, figurer og annet innhold for å hjelpe 
malbrukere til å bli mer produktive og til å gjøre objektene i regnearket visuelt 
tiltrekkende.

For eksempel kan du:
Legge til navn på tabeller og titler på diagrammer og aksene deres Â

Legge til formler og annet forhåndsdefinert innhold i tabellceller Â

Konfigurere celler slik at verdiene i dem vises på bestemte måter (for eksempel ved  Â
hjelp av et nummerformat eller avkrysningsruter)

Opprette tekstruter eller kommentarer som inneholder instruksjoner og forslag for  Â
bruken av malen

Bruke farger for å framheve bestemte elementer i tabeller og diagrammer Â



Opprette medieplassholdere for en egendefinert mal
Når du flytter egne bilder, lydfiler eller filmer til en medieplassholder, blir det 
automatisk plassert og tilpasset. Du kan enkelt erstatte mediefiler i plassholdere ved å 
flytte nye filer dit. Det er ikke nødvendig å slette den gamle filen først.

Slik oppretter du en medieplassholder:�
 1 Legg til et bilde, en film eller en lydfil i regnearket.

Du finner instruksjoner i «Arbeide med bilder» på side 201, «Legge til en lydfil» på 
side 216 og «Legge til en filmfil» på side 217.

 2 Marker det importerte dokumentet og flytt det dit du vil ha det i regnearket, som 
beskrevet i «Flytte og plassere objekter» på side 221.

 3 Formater det importerte objektet, som beskrevet i «Manipulere, organisere og endre 
utseendet på objekter» på side 219.

 4 Marker objektet, og velg Format > Avansert > Definer som medieplassholder.

Hvis du vil slette en medieplassholder, markerer du den og trykker på slettetasten.

Forhåndsdefinere ark for en egendefinert mal
Legg til flere ark i en mal når den har innhold du vil dele i grupper.

Slik kan du konfigurere ark for en mal:
Du kan legge til ark eller fjerne ark fra en Numbers-mal. Hvis du vil ha mer informasjon,  m

leser du «Legge til og slette ark» på side 41.

Hvis du vil flytte ark og omorganisere innholdet, kan du lese « m Endre rekkefølge på ark 
og innhold i arkene» på side 42.
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Arkivere en egendefinert mal
Du kan arkivere den nye malen slik at den vises i Malvelger.

Slik arkiverer du en egendefinert mal:
 1 Velg Arkiv > Arkiver som mal.

 2 Skriv inn et navn for malen.

 3 Forsikre deg om at mappen med navnet My Templates vises i Hvor-lokalmenyen i 
Arkiver-vinduet.

Malen arkiveres i Hjem-mappen din i følgende undermappestruktur: Bibliotek/
Application Support/iWork/Numbers/Templates/My Templates/. Den vises i Mine 
maler-panelet i malvelgeren.

 4 Klikk på Arkiver.

Hvis du vil slette en egendefinert mal, bruker du Finder til å finne fram til mappen der 
du arkiverte malen og flytter malen til papirkurven.
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