
Excel fö r slä ktförskäre öch ändrä – en 
cirkel fö r Virtuell gemenskäp (ViGeCi) 

Virtuell gemenskap är gruppmöten via Zoom, Teams, Google Meet, Skype och andra digitala 

plattformar där personer med något likartat intresse kan mötas på distans, uppkopplade via dator 

eller smarta mobiltelefoner. Cirkeln om Excel är ett konkret försök att skapa och utveckla såväl 

organiserade som informella cirklar, ViGeCi.  

Det är deltagarna i cirkeln som avgör hur cirkeln skall utvecklas! Att göra detta via Zoom är ett helt 

nytt sätt att arbeta som vi hoppas just du vill vara med att utveckla! Arbetsformen gör det möjligt att 

delta oavsett bostadsort!  

Start: Cirkeln kommer att starta så snart som tre deltagare anmält sig. Anmälda deltagare kommer 

att kontaktas för överenskommelse om tid.   

Det är möjligt, efter anmälan, att ansluta sig efterhand till kommande ViGeCi-träffar. 

Denna Vigeci vänder sig till dem som har grundläggande kunskaper om Excel, men som vill kunna 

diskutera med andra om hur man kan använda programmet.  

Excel är ett mycket komplext analysinstrument som kan hjälpa till att blixtsnabbt tolka och hantera 

omfattande information. Det sägs kunna användas av alla personer från småbarn till nobelpristagare, 

Vi startar med släktforskarens behov och möjligheter.  

Vi vänder oss i första hand till medlemmar i DIS-Syd och SeniorNet Malmö, men i mån av plats är alla 

välkomna, oavsett bostadsort! 

Cirkeln kommer att bedrivas via Zoom. Deltagandet i denna Vigeci är kostnadsfritt!  

Släktforskning – ”pappersforskning” 
Grunden är att finna anorna i källorna. Men det finns hjälpmedel och Excel är ett. 

• Omvandla resultatfilen från Disbyt-sökning vid lämnat Disbyt-utdrag till Excel-fil 

• Söklistor (och flaggor) i Disgen som Excelfil 

DNA 
De som testat sig för DNA och söker sin släkt har säkert upptäckt att detta inte är helt lätt. Vi vill 

bidra till att kunna använda Excel som hjälpmedel. 

• Omvandla rådatalistor över DNA-segment till Excel-fil 

• Sammanläggning av rådatalistor från olika leverantörer av DNA-test till en gemensam Excelfil.  

• Samkörning av olika Excel-filer 



Statistik 
• Hur gamla blev i genomsnitt mina anor som föddes på 1700-talet?  

• Egna analyser och statistik från den egna släktdatabasen. Endast fantasin sätter gränser för 

olika frågeställningar! 

Cirkelledare är Lars-Åke Stenemo med hjälp av Péter Bódis som expert. Deltagarantalet är begränsat 

till 10 för att möjligöra dialog och diskussion i gruppen. Det är möjligt att ansluta sig efterhand – det 

är alltså ingen kurs som kräver deltagande från början!   

Intresseanmälan till 

Lars-Åke Stenemo 

stenemo@dis-syd.se 

 

 

Lars-Åke Stenemo har släktforskat sedan 1970-talet och använde en föregångare till Excel, ett 

program kallat Works från 1980-talet för all registrering innan han 1999 anskaffade Disgen. Nytt är 

DNA som hjälpmedel i släktforskningen. Vill man nå något resultat behövs hjälpmedel som Excel och 

Disgen eller liknande program för att kunna tolka och hålla samman alla uppgifter.  

Péter Bódis, är verksam inom SeniorNet Malmö och har särskilt intresserat sig för att skapa och 

utveckla databaser i Excel. Han har arbetat med Excel sedan tidigt 1990-tal och fram till sin 

pensionering. Péter har stor erfarenhet av att hämta information från databaser (Malmö stads olika 

kundregister) och bearbeta rådata, analyserbara tabeller och diagram. 
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