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IndlednIng 0.1

kapitel 0.1     

Excel er et af de allermest benyttede programmer. På ethvert 
kontor benyttes regnearksprogrammer, og uden sammen-
ligning er Excel det mest benyttede. Excel anvendes også af 
mange private brugere til at holde styr på privatøkonomien, 
bilens benzinforbrug eller lignende. Endvidere er næsten alle 
studerende formentlig stødt på Excel undervejs i studiet for 
at bruge det til beregninger af den ene eller anden art.

Excel benyttes altså i mange forskellige situationer på alver-
dens arbejdspladser, studiepladser og hjem. Mulighederne 
med Excel er nu også mange. 

Programmet kan benyttes til fremstilling af præsentationer af 
talmateriale, til simple beregninger eller til videre bearbejd-
ning af tekst og talmateriale - altså dataanalyse - som dette 
hæfte handler om.

Det er hensigten, at du med hæftet får et bedre kendskab til 
Excel, så du vil erfare, at nogle arbejdsgange kan gøres på en 
hurtigere og lettere måde, når du bearbejder data. Dermed 
kan der spares tid, og du vil sandsynligvis også få et bedre 
slutprodukt med et større overblik over dine data.

Hæftet er skrevet til personer der er brugere af Excel og der-
for har et vist kendskab til programmet. Hæftet er opbygget 
med beskrivelser og illustrationer, så brugere med bare en 
smule kendskab til Excel vil kunne benytte hæftet.
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Men også mere erfarne brugere vil kunne drage nytte af hæf-
tet, idet det beskriver mange forskellige funktioner, rutiner 
og metoder, som er mindre kendte, men som kan være meget 
nyttige.
         
Målgruppen for hæftet er både private brugere, studerende 
og personer, der bruger Excel i forbindelse med deres ar-
bejde. Alle kan lære nogle nye sider af Excel at kende, som 
således kan være med til at udvide brugen af Excel til flere 
nyttige ting, og gøre brugen af programmet mere effektiv.

Hæftet indeholder en beskrivelse af cases, hvor de benyttede 
funktioner og metoder er beskrevet. De enkelte cases kan 
give inspiration til nye måder at bruge Excel på, og måske 
kan de beskrevne funktioner og metoder give ideer til en 
mere hensigtsmæssig udnyttelse af Excel på helt andre områ-
der.

i excel kan du lave 
mange forskellige 
kurver og diagram-
mer ud af dine data. 
Her kan du se et 
eksempel på en om-
formning af figur 6.18 
på side 74.
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Import af data, 
pIvottabel og 
pIvotdIagram 
analyse af pengeforbrug

Excel er et fantastisk godt program til at arbejde med data 
hentet fra andre programmer. Dataene eksporteres eller ko-
pieres fra det benyttede program og overføres til Excel. Her 
er det så muligt at benytte alle Excels funktioner til analyse 
af dataene. Inden dataene kan analyseres i Excel, skal de ofte 
bearbejdes, og til dette er Excels tekstfunktioner meget an-
vendelige.

I dette kapitel skal du se på, hvorledes data eksporteres fra 
en netbank til Excel, hvor tallene så analyseres. Til analysen 
benyttes tekstfunktionen VeNStRe, og der benyttes pivot-
tabeller og pivotdiagrammer. Dette giver således et mere 
overskueligt overblik over pengeforbruget. I kapitlet vil der 
blive brugt funktionen VENSTRE. Des uden vil kapitlet om-
handle:

•	 Import af data 
•	 Kolonnebredde
•	 Pivottabel
•	 Pivotdiagram

eksport af kontobevægelserne fra  
netbank til excel

Først skal du logge ind på din  netbank og vælge konto-
bevægelser fra den konto du ønsker at se nærmere på. 
Du skal herefter angive den periode, i hvilken pengefor-

1.0
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bruget skal undersøges nærmere. Det kan f.eks. være fra d. 
01.01.10 til d. 31.12.10. Det sidste du skal gøre inde i net-
banken, er at få eksporteret kontobevægelserne til Excel. Det 
kan variere lidt fra netbank til netbank.  I de fleste netbanker 
er det dog ganske simpelt. Nedenfor er angivet eksempler fra 
Danske Netbank (Den Danske Banks netbank), Nordea og 
Lån & Spar Bank.

Danske Netbank

Når du har fået den ønskede kontoopgørelse frem i Danske 
Netbank, skal du klikke på knappen Gem som fil. Herefter 
har du mulighed for at gemme filen som en XMl-fil eller en 
CSV-fil. Se figur 1.1. Du skal vælge at gemme som en XMl-
fil. Denne fil kan du åbne i Excel og uden videre benytte i 
Excel.

Nordeas Netbank

I Nordea er der et menupunkt der hedder Gem kontobe-
vægelser som excel-fil. Se figur 1.2.

Figur 1.1 Gem data 
fra Danske Netbank.
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Du kan også her nemt gemme kontobevægelserne som en 
Excel-fil og senere åbne filen i Excel. Så det er lige så nemt 
som i Danske Netbank.

lån & Spar Banks netbank 

I Lån & Spar Banks netbank foregår det næsten på samme 
måde. Her er dog lidt flere menupunkter du skal igennem, 
men det er ganske let. Når du har frembragt de ønskede kon-
tobevægelser, skal du vælge Eksport. Se figur 1.3.

Herefter skal du vælge, hvilket eksportformat der ønskes. 
Vælg her csv-format (semikolon-separeret) og klik på 
Ok. Se figur 1.4.

Figur 1.2 Gem data 
fra Nordea netbank.

Figur 1.4 Valg af for-
mat.

Figur 1.3 Gem data 
fra lån & Spar Banks 
netbank.
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Til sidst skal du svare på, om du vil åbne eller gemme filen. 
Du kan f.eks. vælge at åbne filen og derefter gemme den 
med et navn og på et sted, du kan huske. Kontobevægelser 
fra andre netbanker får du på lignende måder med en anelse 
variation fra netbank til netbank. Uanset hvilken netbank du 
bruger, kan du altså let få en Excel-fil med dine kontobevæ-
gelser i den ønskede periode.

I det følgende skal du se nærmere på en fil med kontobevæ-
gelser fra Lån & Spar Bank, hvor det er nødvendigt at benyt-
te en CSV-fil og ikke en ”rigtig” Excel-fil. De Excel-formler 
og funktioner, du kommer til at benytte, vil være de samme 
uanset, hvilken bank dataene stammer fra.

Nogle få hurtige ændringer i excel

Først bliver du måske lidt forundret over, at der er en masse 
intetsigende ciffertegn (havelåger) i Excel-arket. Det skyldes 
at celleindholdet, som her enten er en tekst, en dato eller 
et tal, fylder så meget, at cellerne ikke har en tilstrækkelig 
bredde. Se figur 1.5. Det ordnes imidlertid let.

Marker kolonnerne A til E, ved at markere A’et i kolonne 
A og føre musen til E’et i kolonne E mens venstre musetast 
holdes nede, slip venstre musetast når du kommer hen til 
E’et. Kolonnerne vil skifte farve, når de er blevet markeret. 
Før musen hen til skillelinjen mellem kolonnerne A og B 
oppe ved overskrifterne. Markøren vil skifte udseende til en 
dobbeltpil. Se figur 1.6. 

Dobbeltklik nu med venstre musetast, og du vil se, at cel-
lerne netop bliver så brede at ciffertegnene forsvinder. 

Figur 1.5 Ciffertegn 
på grund af for lille 
kolonnebredde.
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Der skal nu indsættes nogle kolonneoverskrifter. Ved en ud-
skrift fra f.eks. Nordea vil overskrifterne allerede være der, 
da de er kommet med kontobevægelserne i forbindelse med 
eksporten.

Hvis der ingen kolonneoverskrifter er, som ved dataene fra 
Lån & Spar Bank, så klik på 1-tallet i øverste række, således 
at række 1 bliver markeret. Under fanen Startside i grup-
pen Celler klikkes på indsæt. 

Se figur 1.7. Herved indsættes en tom række foroven i arket. 
Du kan enten blot klikke på ikonet for indsæt, eller klikke 
på pilen neden for ikonet og efterfølgende vælge indsæt ar-
krække. 

Du skal nu give kolonnerne overskrifter, som f.eks. ”Dato”, 
”Rentedato”, ”Tekst”, ”Beløb” og ”Saldo”. I det følgende skal 
du se nærmere på det årlige forbruget. Du skal derfor slette 
linjerne med indtægterne, som f.eks. kan være tolv måneds-
lønninger. 

I det videre arbejde skal betalingerne grupperes efter teksten, 
men her skal kun benyttes den første del af teksten, f.eks. de 
første otte bogstaver. Så derfor skal du tilføje en ekstra ko-
lonne, som skal indeholde de første otte bogstaver af teksten. 
Excel klarer det selvfølgelig let.

Skriv overskriften ”Kort tekst” i celle F1. Marker celle F2.  
Under fanen Formler i gruppen Funktionsbibliotek. væl-
ges tekst. Se figur 1.8. Fra rullelisten vælger du funktionen 
VeNStRe. 

Figur 1.6 Ændring af 
kolonnebredde.

Figur 1.7 indsæt en 
række.



13l I B R I S . d K

I dialogboksen Funktionsargumenter udfyldes feltet ved 
tekst med C2, og feltet ved antal_tegn udfyldes med 8. 
Teksten skal komme fra cellen C2, og du skal bruge de otte 
tegn der er længst til venstre. Se figur 1.9. Klik på Ok. 

Figur 1.8 Vælg funk-
tionen VeNStRe.

Figur 1.9 Vælg celle 
og antal tegn.
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Excel har nu indsat formlen =VENSTRE(C2;8) i celle F2. 
Formlen bevirker at celle F2 kommer til at indeholde de 8 
tegn, der er længst til venstre i celle C2. Kopier celle F2 til 
resten af kolonnen. Dette gøres ved at markere cellen F2 og 
flytte musemarkøren til det lille kvadrat i det nederste højre 
hjørne af cellen F2. Markøren vil så skifte udseende til et lille 
sort kors. Se figur 1.10. Tryk nu på venstre musetast og hiv 
musen ned til sidste række og slip. Du har nu kopieret form-
len til hele kolonnen. 

pivottabel

Nu kan forbruget undersøges ved hjælp af en pivottabel. 
Marker hele regnearket ved at klikke på firkanten til venstre 
for kolonne A over række 1. Se figur 1.11. Under fanen 
indsæt i gruppen tabeller vælges pivottabel. Se figur 
1.12.

        

Der fremkommer nu en dialogboks, som kan ses på figur 
1.13. Her kan du blot klikke på Ok. Feltet ved Tabel/om-
råde er udfyldt af Excel. 

Figur 1.10 kopiering 
af formlen i cellen til 
andre celler.

Figur 1.11 Markering 
af hele arket.  
Figur 1.12 Valg af pi-
vottabel.

Figur 1.13 Valg af 
data til pivottabellen.
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Får du i en lignende situation brug for selv at udfylde feltet, 
skal det udfyldes med celleområdet med dataene, som f.eks. 
A1:F325, husk at kolonneoverskrifterne skal med. Forneden 
i dialogboksen vælges blot Nyt regneark. Du kommer nu 
over til et nyt ark, hvori der er endnu en dialogboks. Figur 
1.14 viser dialogboksen.

Med musen trækker du ordet Beløb fra det store felt foroven 
ned i det nederste højre felt med overskriften Værdier. Der 
kommer da til at stå antal af Beløb.

Med musen trækker du ligeledes  kort tekst fra det øverste 
felt ned i det nederste venstre felt med overskriften Række-
navne.  I feltet Værdier står der nu måske antal af beløb. 
Det skal ændres til Sum af beløb. Klik på den lille pil til 
højre for antal af beløb. Vælg Værdifeltindstillinger.

Vælg Sum i den nye dialogboks. Se figur 1.15. Klik på Ok.
Du har nu en pivottabel med en oversigt over årets forbrug. 
Se figur 1.16.

Figur 1.14 Valg af fel-
ter til pivottabellen. 
Figur 1.15 Ændring af 
antal til Sum.
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Hvis du ikke har lukket vinduet Feltliste i pivottabel, se 
øverst i figur 1.14, så vil dette vindue komme frem, når du 
klikker på pivottabellen. Dette giver dig mulighed for at æn-
dre på pivottabellen. 

Hvis du har lukket vinduet Feltliste i pivottabel, så vil 
vinduet dog ikke komme frem ved klik på pivottabellen. Du 
kan nu let få vinduet frem ved at højreklikke på pivottabellen 
og vælge Vis feltliste.

Prøv også at dobbeltklikke på et af tallene, vælg f.eks. tallet 
ud for ”visa usd”. I et nyt ark vil du så få vist alle de poster, 
der har teksten ”visa usd”, og du har nu mulighed for at un-
dersøge hver enkelt post nærmere. Se figur 1.17. Havelågerne 
(ciffertegnene) skyldes igen at kolonnebredden er for lille. 

pivotdiagram

Det er ofte mere illustrativt at se forskellige diagrammer over 
tallene. Excel kan lave pivotdiagrammer lige så let som at lave 
pivottabeller.  

Figur 1.16 Oversigt 
over årets forbrug.
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Vend tilbage til arket med tallene, og marker igen hele reg-
nearket. Under fanen indsæt i gruppen tabeller skal du 
klikke på den lille pil under ikonet pivottabel. 

I den lille menu der kommer frem, skal du vælge pivotdia-
gram. Der dukker nu en dialogboks op ligesom tidligere. 
Du kan ofte blot vælge Ok. Vinduet skal være udfyldt som 
du kan se det på figur 1.13, og det har Excel sikkert allerede 
været så venlig at gøre for dig.

Der fremkommer nu den samme dialogboks, som du så un-
der pivottabeller. Se figur 1.14. Dialogboksen skal udfyldes 
ligesom du gjorde tidligere. 

Husk at ændre antal af Beløb til Sum af Beløb, som 
omtalt under Pivottabel. Når du har gjort dette, kommer der 
denne gang både en pivottabel som tidligere samt et pivot-
diagram. Se figur 1.18.

I dette diagram kan det let ses, hvordan de største udgif-
ter er blevet betalt. Dette kan være en fordel for nystartede 
virksomheder, som har behov for at finde ud af hvor store 
udgifterne er. Digrammet kan altså  være med til at skabe et 
økonomisk overblik. I Excel kan du også lave andre diagram-
typer. 

Højreklik på diagrammet. Vælg Skift diagramtype. 

Der kommer nu en dialogboks frem med et hav af forskellige 
diagramtyper. Du kan f.eks. vælge cirkel. Vælg den første i 
gruppen, klik på den og klik derefter på Ok. 

Figur 1.17 Detaljering 
af et af punkterne i 
oversigten.
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Du får nu et cirkeldiagram, også kaldet et lagkagediagram. Se 
figur 1.19. Det største cirkeludsnit er betalingsservice. Cirke-
ludsnit kan du adskille fra resten af cirklen:

Klik på cirklen. Klik på det cirkeludsnit du ønsker adskilt, i 
dette tilfælde skal du klikke på cirkeludsnittet, der repræsen-
terer betalingsservice.

Hold venstre musetast nede, og ryk cirkeludsnittet lidt til 
venstre, så det bliver adskilt lidt fra de øvrige cirkeludsnit. Se 
figur 1.20.

Når du holder musen hen over et område, vises værdien og 
hvor mange procent området repræsenterer af den samlede 
sum. Det er nu let at se at cirkeludsnittet er lidt større end 
halvdelen.

Excel giver dig utrolig mange andre muligheder for at ændre 
på diagrammet. Du skal blot højreklikke på diagrammet / 
cirklen og så f.eks. vælge Formater dataserie. Du får nu 
igen en dialogboks. Under fanen Serieindstillinger kan du 
f.eks. vælge at rotere diagrammet 180°. Du får herved udsnit-
tet der repræsenterer indtægter på højre side af diagrammet.

Figur 1.18 pivotdia-
gram over årets for-
brug.




