
Det här med datum i Excel

Att hantera datum i Excel har sina sidor när man vill hantera sina anor med datumen. Excel 
hanterar inte datum före 1900-01-01. Så hur gör man när man vill leka lite med uppgifter som 
är äldre? Ni som läst mina spalter i tidigare nummer kanske kommer ihåg att jag räknade ut 
hur gamla mödrarna var i genomsnitt då de födde barn. Jag plockade också fram vilken 
månad som var vanligast vid barnafödandet. Jag skall här förklara lite ”enkelt” hur jag gjorde.

Jag inleder med det enkla, vilken månad innehåller angivet datum. Det är ju väldigt enkelt. 
Jag håller mig här till den svenska versionen av Excel.

MÅNAD() heter kommandot. I rutan jag vill ha månadsnumret från anger jag inom 
parentesen. Kommandot måste föregås av något av tecknen + eller =, annars förstår inte Excel
att det är ett kommando. Som sagts ovan så fungerar detta från och med 1900-01-01 och 
framåt. Men bakåt blir det inte bra. Jag har några exempel här.

Nu finns det trix att komma runt detta
som du säkert förstår. Jag lägger dit en
bild till som visar kommandona i
respektive ruta.

Cellhänvisningen finns inom
parentesen, svårare än så är det inte.
Men hur gör man med det som
betecknas som VÄRDEFEL!?

Ibland blir det bara en massa
brädstaplar, hashtag som det heter i

Face- book, #. Men det beror på att ordet VÄRDEFEL! inte får plats i rutan. Men vi får väl 
försöka fixa även detta, det är ju ett svar vi inte vill ha.

Då använder vi oss av ett teckenkommando som extraherar text ur befintlig text. Man anger 
startposition och hur många tecken man vill ha. För vår del handlar det om två positioner med
start i position 6. Kommandot heter EXTEXT och betyder nog ”extrahera text”. I manualerna 
står det EXTEXT(text;startpos;antal_tecken), I stället för text anger vi aktuell cell.

Alltså, där det ovan står ”#VÄRDEFEL!” får vi trixa lite. Genom att använda EXTEXT-
kommandot får vi fram följande:

Som du ser så är resultatet vänsterställt. Det indikerar 
att fältet inte är numeriskt, dessutom står det ju inte en 
enkel sexa utan noll-sex. Även detta indikerar på ett 
icke numeriskt fält. Vi gör om fältet till numeriskt 
genom att låta vårt uttryck omslutas av kommandot 
HELTAL(). Alltså i parentesen sätter vi vårt uttryck 
för att få fram månaden. Då blir resultatet så här:



Nu har vi bara ett problem att åtgärda! Ibland fungerar 
kommandot MÅNAD() ibland inte. Har man många rader att 
hantera så är det onödigt att korrigera för varje gång respektive
kommando skall användas. Det går ju rätt mycket fortare om 
samma kommandon kan användas oavsett om datumet är före 

eller efter 1900-01-01. Vi fixar det också skall du få se.

Då får vi gå lite djupare i kommandona och där finns ett som heter 
OMFEL(Värde;Värde_om_fel). Kommandot är ett så kallat logiskt kommando och fungerar 
alldeles utmärkt för oss. Det villkor vi skriver i Värde gäller i första hand. Men om det värdet 
genererar ett felaktigt svar, alltså ”#Värdefel” så gäller kommandot efter semikolonet. Smart 
va’?

Då är det bara att bygga på våra kommandon med ytterligare ett. OMFEL skall stå först. Håll 
reda på alla parenteser, det brukar bli lite svårt på slutet när man håller på så här och bygger 
på. Nedan ser du hela mitt kalkylark. I kolumn B står bara kommandot MÅNAD(). I kolumn 
C EXTEXT() och i D föregånget av HELTAL(). I kolumn E resultatet av funktionerna som 
står i kolumn F.

Med lite metodik kan man komma långt i Excel. Livet kan göras väldigt enkelt om man letar 
och satsar tid på vilka kommandon och funktioner som finns.
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