
Mobiltelefonuppgift del 2 
Här följer instruktioner för hur du använder Excel för att lösa del 2 av mobiltelefonuppgiften. 

Vi struntar i antalet sms i den här uppgiften. 

Du ska jämföra hur kostnaden ändras med de olika abonnemangen, beroende på hur mycket man 

ringer. Använd diagrammet för att motivera när vilket abonnemang är billigast. 

Varje samtal är 2,5 minut långt. 

Följande värden ska adderas: 

 Månadsavgift 

 Öppningsavgifter totalt (Antal samtal · öppningsavgift) 

 Minutavgifter totalt (Antal samtal · 2,5 ·minutavgift) 

Gör så här: 

Starta Excel. 

Skriv rubriken ”Antal samtal” och fyll på med 0 och 10 under det. 

Markera sedan de två rutorna och klicka på den lilla svarta 

fyrkanten i nedre högra hörnet av markeringen. Dra neråt till 

samtalen når 100.  

(Excel fyller på värdena automatiskt utifrån det mönster som du 

angett) 

Formel 

Du ska nu skriva en formel som gör att Excel räknar ut totalkostnaden.  

Skriv först en rubrik med vilken operatör du ska räkna kring.  

I rutan under rubriken skriver du först ”=” för att visa 

att det är en formel. Skriv därefter månadsavgiften (49). 

Lägg till ett ”+” och ett parentestecken.  

Nu ska du lägga till totala öppningsavgiften (antal 

samtal · öppningsavgift).  

Eftersom antal samtal står i rutan till vänster, så klickar du i den rutan (B3). Du berättar då för Excel 

att det ska hämta ett värde från den rutan. Skriv sedan ”*” och värdet för öppningsavgiften (0,79). 

Avsluta med slutparentes. 

Fortsätt fylla på formeln med totala minutkostnaden enligt bilden. Där det står ”B3”, klickar du i rutan 

med antal samtal. 

När formeln är klar trycker du på ”Enter”.  

Fyll formeln nedåt med hjälp av den lilla svarta rutan i hörnet. Excel ändrar automatiskt formeln, så 

värdena för antalet samtal hämtas från rätt ruta. 

Fortsätt fylla på med två operatörer till. Skriv en ny formel under rubrikerna och autofyll nedåt. 



Diagrammet 

Markera operatörsrubrikerna och alla totalkostnader (se 

bild). Välj sedan ”Infoga” och klicka på ”Linje.” Klicka 

slutligen på den första diagramtypen. 

Diagrammet skapas då. 

 

 Det finns några saker som behövs fixas till för att diagrammet ska se bra ut. 

X-axeln 

På X-axeln ska ju antalet samtal anges. Detta gör du på följande sätt. 

Högerklicka på diagrammet och välj ”Markera data”. Klicka 

sedan på knappen ”Redigera” till höger i rutan. 

Markera värdena under ”Antal samtal” och klicka på ”OK” 

och sedan ”OK” igen. 

 

Nu ska värdena för antal samtal synas på X-axeln. 

Som du ser ligger inte punkten (0,0) där axlarna skär varandra. Detta fixar du på följande sätt: 

Högerklicka på X-axeln. Välj sedan ”Formatera axel”. Klicka i 

att axeln ska placeras ”Vid skalstreck”. Klicka på knappen 

”Stäng” 

Nu ska diagrammet se bättre ut. 

 


