
Datahantering i Excel & Google Sheets 
Importera textfil 
Excel 

 Öppna ett nytt ark 
 Klicka på “Från text/CSV” eller ”Hämta data” -> ”Från fil” -> ”Från text/CSV” i ”Data”-fliken 

 
 Kontrollera att det ser bra ut, att datan hamnar i individuella celler. Annars: ändra vad som 

står i ”Avgränsare/Delimeter”. Antingen komma, eller blanksteg ska fungera. Klicka på 
”Ladda” 

 Kontrollera att alla siffror står till höger i cellerna. Om inte kan det bero på att fel 
decimalavgränsare används, då behöver alla punkter ersättas med komma. I engelskan 
används punkt mellan heltalstel och decimaldel. I Sverige används komma. I fliken ”Start”, 
klicka på ”Sök & Ersätt”. Sök efter ”.”, ersätt med ”, ”. Klicka på ”Ersätt alla”. 

 Nu är all data importerar och korrekt formaterad. 

Google Sheets 
 Öppna ett nytt ark 
 Klicka på ”Fil” -> ”Importera” -> ”Ladda upp” och välj textfil att använda 
 Om datan inte separerades korrekt, gör om och välj komma eller blanksteg som ”Separator 

type” i stället för ”Detect automatically” 
 Kontrollera att alla siffror står till höger i cellerna. Om inte kan det bero på att fel 

decimalavgränsare används, då behöver alla punkter ersättas med komma. I engelskan 
används punkt mellan heltalstel och decimaldel. I Sverige används komma. Klicka på 
”Redigera” -> ”Sök & Ersätt”. Sök efter ”.”, ersätt med ”, ”. Klicka på ”Ersätt alla”. 

 Nu är all data importerar och korrekt formaterad. 



Skapa histogram 
Excel 

 Om det är första gången så måste ett tillägg aktiveras 
o Klicka på ”Arkiv” -> ”Alternativ” -> ”Tillägg” -> ”Gå” 

(Längst ner i fönstret) 
o Markera ”Analysis ToolPak”, sen ”OK”  

 
 
 

 I fliken ”Data” finns nu en knapp till höger som heter ”Dataanalys”. Välj ”Histogram” -> ”OK” 

 
 I fönstret som nu dyker upp anges vilka 

celler som innehåller datapunkterna, 
vid vilka värden som ska vara 
histogrammets brytpunkter samt var i 
arket som frekvenstabellen ska 
placeras.  
 
 
 
 
 
 

Google Sheets 
 Markera alla celler som innehåller data till 

histogrammet 
 Klicka på ”Infoga” -> ”Diagram” 
 Välj ”Histogram” längst ner i listan över 

diagramtyper 
 För att ändra storleken på intervallen klicka på 

”Anpassa” -> ”Histogram” och ändra storleken. 

  



Felstaplar 
Excel 

 Felstaplar med poissonosäkerhet måste skapas manuellt, så infoga en ny kolumn tills höger 
om y-datakolumnen 

 Ange formel för poissonosäkerhet för myondatan i den nya kolumnen (t.ex. i cell D3: 
”=rot(C3)”  

 Beräkna poissonosäkerhet för hela kolumnen 

 
 Markera x-axelkolumn och y-axelkolumn (markera den ena, håll inne Crtl och markera den 

andra) och infoga ett punktdiagram 
 För att lägga till felstaplar: ”Lägg till diagramelement” -> ”Felstaplar” -> ”Fler alternativ” 

Eller: Klicka på plustecknet precis till höger om diagrammet och välj ”Felstaplar”. 
 Ställ in följande för x- respektive y-fel staplar:  

 
 Korrekt poissonfördelade felstaplar på y-axeln borde nu synas och inga felstaplar på x-axeln 

 

Google Sheets 
 Tyvärr mycket omständligt att styra över hur felstaplar ser ut, de måste manuellt 

konfigureras för varje punkt. Ett stort antal datapunkter innebär i praktiken att det är 
omöjligt. För diagram med ett litet antal datapunkter, följ dessa instruktioner: 
https://youtu.be/8LuKPw0_pMI 


