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Indledning 

Du er sikkert blevet interesseret i denne bog, fordi du ønsker at lære 
at programmere i Visual Basic for Applications (VBA) i Microsoft Ex-
cel på en let og overskuelig måde. Inden du går i gang, bør du bruge 
et øjeblik på at se, hvordan bogen er opbygget. 

Hvem bør læse denne bog? 
Du har sikkert købt denne bog, fordi du enten er Excel-superbruger 
eller programmør, der nu ønsker at lære automatisering i Excel ved 
hjælp af VBA. Bogen er beregnet til personer, der er fortrolige med 
Excel, og som ønsker at lære at programmere (hvis du er program-
mør, så læs alligevel videre). Vi har ikke gjort os nogen bestemte fo-
restillinger om, hvor rutineret du er. På den anden side – hvis du ved, 
hvordan man programmerer, vil du genkende nogle af de emner, der 
forklares (f.eks. erklæringer af variabler og kontrol med pro-
gramforløb). Som programmør er du måske ikke klar over, hvordan 
du anvender nogle af Excels mere avancerede funktioner, som f.eks. 
MS Query eller pivottabeller. Sådanne emner findes i bogen, så du 
kan få opfyldt dine automatiseringsønsker. Men bogen forudsætter 
dog, at du har den grundlæggende Excel-viden, der er nødvendig for 
at oprette og vedligeholde Excel-projektmapper og -regneark. 

Bogen starter med det grundlæggende. Du lærer først at indspille 
makroer, du lærer om deres begrænsninger, og hvorfor du derfor er 
nødt til at skrive VBA-kode. 

Det næste skridt på rejsen består af en oversigt over vigtige, grund-
læggende VBA-emner som f.eks. variabler, kontrolelementer, meka-
nismer til brugerinput osv. Når du er fortrolig med disse grundlæg-
gende forhold, præsenteres mere avancerede emner. 

Hvad kan du bruge denne bog til? 
Bogens overordnede mål er at lære dig VBA på en praktisk og lige-
frem måde. Efterhånden som du kommer gennem siderne i bogen, 



 
 Indledning 

 

12 

vil du bemærke, at den ikke er et opslagsværk. Den er en lærebog. 
Den lærer dig – emne for emne – de ting, du har brug for til automa-
tisering af Excel ved hjælp af Visual Basic for Applications. Bogen 
indfører dig hurtigt i begreberne og giver dig mange muligheder for 
at afprøve tingene i praksis. Du kommer hurtigt i gang med bogen, 
der giver dig den viden, der er nødvendig for de fleste, der udvikler 
VBA-programmer i Excel. 

Bogen giver dig de baggrundsinformationer, som en ny Excel-pro-
gramudvikler har brug for, men med vægten lagt på den praktiske 
side. Den besvarer “Hvordan gør jeg…?”-spørgsmålene med trin-for-
trin-øvelser. 

Hvad har du brug for? 
Denne bog anvender Microsoft Excel 2010, den seneste version af 
Excel. Excel 2010 minder meget om Excel 2007, så du kan også 
bruge denne bog, hvis du har Excel 2007. Men i forhold til tidligere 
versioner af Excel (2003 og tidligere) er der sket store ændringer i 
grænsefladen, og bogen er ikke velegnet til tidligere versioner af Ex-
cel. Bruger du Excel 2002/2003, kan du i stedet anskaffe bogen Ex-
cel 2003-programmering med VBA. 

Om dansk/engelsk i VBA 
Når du programmerer i VBA, foregår programmeringen på engelsk. 
Det er du næppe overrasket over at få at vide. Men da hele udvik-
lingsmiljøet er på engelsk, betyder det også, at navne på Excel-
funktioner m.v. i VBA anvender de engelske navne. Optager du 
f.eks. en makro og anvender funktionen MIDDEL (gennemsnit), vises 
den i programkoden som AVERAGE.  

Det samme gør sig gældende med det danske decimalskilletegn, der 
som bekendt er et komma. Indspiller du en makro, der indeholder 
decimaltegnet, vises det i makroen som et punktum.  

Men når du senere afspiller makroen, så forstår den danske Excel 
godt, hvad du mener – både punktummet og det engelske funkti-
onsnavn. 
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Du skal også vide, at nogle “knaptekster” stammer fra Windows – og 
altså ikke fra Excel. Anvender du f.eks. en engelsksproget Windows 
med en dansk Excel, vil knapper som f.eks. Ja, Nej, Annuller og For-
søg igen i visse tilfælde vises som Yes, No, Cancel og Retry. 

Hvis du – når du udfører eksemplerne i bogen – på din skærm ser en 
Yes-knap, og bogen viser en Ja-knap, så er der ingen grund til at 
tænke for meget over det. 

Filer fra Libris Medias website 
Mange af de eksempler på programlister, du ser i bogen, kan hentes 
på Libris Medias website på adressen www.libris.dk/bilag. Nogle af 
de større projektmapper, der indeholder avanceret kode og bruger-
formularer, kan også hentes. Læs mere om det i appendikset bagest 
i bogen. 

Bogens konventioner 
I bogen anvendes nogle typografiske konventioner, som gør den let-
tere at læse og forstå: 

• Kommandoer, nøgleord, output fra computeren og ord, du skal 
indtaste, er skrevet med denne skriftfarve. Ved indlæring af et pro-
grammeringsprog er det nødvendigt at lære noget om sprogets 
syntaks eller med andre ord, hvilket format en kommando skal 
have. Denne syntaks er også skrevet med denne skriftfarve. 

• Hvis en opgave kræver, at du vælger en menukommando, er me-
nukommandoerne adskilt med tegnet . Står der f.eks. View  
Object Browser, skal du først åbne menuen View og herefter væl-
ge kommandoen Object Browser. 

• Navne på filer (projektmapper) og regneark er skrevet med fed 
skrift. 

• Navne på taster på tastaturet er skrevet med DENNE SKRIFTTYPE. 

Sprogets nøgleord, der er skrevet med denne skriftfarve, skal indta-
stes nøjagtigt som de står. Dog behøver du ikke bekymre dig om sto-
re og små bogstaver i forbindelse med disse nøgleord, da VBA er li-
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geglad med dette. Afhængigt af din indstilling i Visual Basic Editor 
justerer editoren måske oven i købet selv bogstavernes størrelse, ef-
terhånden som du indtaster dem. Kursiveret tekst i programmerne 
skal du selv erstatte med dine egne programvariabler. 

I mange tilfælde er der nogle valgmuligheder i forbindelse med en 
kommando. I disse situationer præsenteres de valgfrie nøgleord eller 
pladsholdere i klammer ([ ]). Hvis der er mulighed for at vælge mel-
lem flere forskellige nøgleord, adskilles mulighederne af lodrette 
streger (|). Hvis du ikke angiver en af mulighederne, anvendes stan-
dardindstillingen for en kommando. 

Foruden de typografiske konventioner bruges der nogle symboler til 
at markere visse informationer, så de er lette at genkende: 

OBS OBS giver interessante oplysninger i tilknytning til den aktuelle 
forklaring, beskrivelse e.l. 

TIP Et tip giver gode råd eller fortæller om en lettere måde at gøre 
et eller andet på. 

NYT UDTRYK Når et afsnit starter på denne måde, betyder det, at 
det indeholder en definition på et nyt, vigtigt udtryk. Selve udtrykket 
er skrevet med kursiv skrift. 

Denne pil ( ) i begyndelsen af en kodelinje betyder, at en kodelinje 
er for lang til at passe ind på bogsiden. Fortsæt med at indtaste alle 
tegn efter pilen, som om de stod på den foregående linje.  

Pilen er forskellig fra det fortsættelsestegn, der anvendes i VBA i slut-
ningen af lange kodelinjer. Dette består af et mellemrum efterfulgt 
af en understreg ( _). I de fleste tilfælde blev dette linjebrud indsat i 
programkoden under indtastningen for at gøre den lettere at læse i 
bogen og i Visual Basic Editor, når du anvender eksemplerne. Ved 
Visual Basics fortsættelsestegn skal du indtaste linjerne nøjagtigt, 
som de er skrevet i bogen. 

Om denne udgave 
Denne bog er en opdatering af Excel 2000 programmering med 
VBA, der blev udgivet på dansk i 2000. Ikke alle makroer kunne op-
dateres til Excel 2010. Således var det nødvendigt at lade kapitlerne 
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Værktøjslinjer og Menuer udgå, fordi Excel 2010 ikke tillader VBA at 
foretage de samme ændringer som i tidligere Excel-versioner. De re-
sterende makroer i bogen er opdateret og testet i Excel 2010, og illu-
strationerne er udskiftet, så de nu er fra Excel 2010. Bogens tekst er 
også blevet ændret de steder, hvor det har været nødvendigt, så be-
skrivelser og gennemgang er retvisende i forhold til de nye versioner 
af Excel. 
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1. Hvad er Visual Basic 
for Applications? 

Velkommen til programudvikling med Excel og Visual Basic for 
Applications! Som en erfaren Excel-bruger er du fortrolig med den 
grundlæggende funktionalitet i Excel. Du er nu parat til at gå et 
skridt videre – til at automatisere Excel. Selvom du aldrig har pro-
grammeret før, kan du udvikle løsninger med Visual Basic for 
Applications. Visual Basic for Applications er et af de lettest lærte og 
lettest anvendte – og alligevel et meget avanceret – sprog til pro-
gramautomatisering (det kaldtes tidligere for makrosprog), der findes 
i dag. I dette kapitel starter du med at opbygge fundamentet til din 
viden ved at lære makrooptageren at kende. 

Hovedpunkterne i dette kapitel omfatter: 

• Hvad er Visual Basic for Applications? 

• Fordele ved programbaseret automatisering i Excel-miljøet 

• Indspilning af en enkel makro 

• Kør en makro 

• Redigér en makro 

• Begrænsninger i makrooptageren 

Hvad er Visual Basic for Applications? 
Indtil i starten af 90’erne var det lidt af en udfordring at automatisere 
programmerne. For hvert program, du ville automatisere, var du 
nødt til at lære et nyt automatiseringssprog. Du anvendte f.eks. Ex-
cels makrosprog til automatisering af Excel, WordBasic til automati-
sering af Microsoft Word osv. Microsoft besluttede, at i stedet for at 
hvert program havde sit eget automatiseringssprog, så skulle pro-
grammerne dele et fælles sprog til automatisering – Visual Basic for 
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Applications (VBA). Visual Basic for Applications er en delmængde 
af det meget populære programmeringssprog Visual Basic. VBA er 
en udgave af Visual Basic, der “bor” i programmerne. VBA adskiller 
sig fra Visual Basic på flere forskellige måder, herunder: 

• Visual Basic er konstrueret til oprettelse af selvstændige program-
mer. VBA anvendes til automatisering af et eksisterende program. 

• Visual Basic er et udviklingsmiljø i sig selv. VBA skal bo “inden i” 
et program. 

• For at køre et program, der er udviklet i Visual Basic, er det ikke 
nødvendigt, at brugeren har adgang til Visual Basic på systemet, 
fordi det udviklede program køres selvstændigt Da VBA-program-
mer “er gæster”, er de nødt til at have adgang til værtsprogram-
met, som f.eks. Excel. 

Selv om der er forskelle, er sprogene Visual Basic og VBA struktur-
mæssigt meget lig hinanden. Hvis du allerede kender Visual Basic, 
vil du derfor kunne lære VBA meget hurtigt. Og på samme måde: 
Når du har lært VBA, har du et fortrinligt fundament, hvis du vil lære 
Visual Basic. Og ikke nok med det: Når du har lært at oprette løsnin-
ger med VBA i Excel, er du i besiddelse af det meste af den viden, 
der er nødvendig for at oprette VBA-løsninger i Word, Project, Access, 
Outlook, FoxPro og PowerPoint. 

OBS En af de store fordele ved VBA er, at din viden om VBA i ét 
Microsoft-produkt eller Visual Basic kan udnyttes i andre sammen-
hænge. 

For at være lidt mere konkret med, hvad VBA er: VBA er det sprog, 
du anvender til at automatisere ofte anvendte fremgangsmåder og 
processer, oprette skræddersyede løsninger, og – hvis du ønsker det 
– implementere programmer med Excel som en udviklingsplatform. 

Fordele ved programbaseret automatisering i 
Excel-miljøet 
Du undrer dig måske over, hvad du kan udføre med VBA. Nogle af 
de ting, du ønsker at udføre med VBA, kan være: 
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• Automatisere opgaver, der gentages ofte. 

• Tilpasse Excel med formularer. 

• Forenkle brugen af skabeloner. 

• Føje ekstra funktionalitet til Excel-miljøet. 

• Oprette rapporter. 

• Udføre avancerede manipulationer med og analyser af data. 

Du har måske ikke tidligere forestillet dig at anvende et egentligt 
program som en udviklingsplatform. De fleste personer tænker på 
sprog som f.eks. Visual Basic eller C++, når de tænker på program-
udvikling. Der er mange gode grunde til at anvende Excel som en 
udviklingsplatform. Det drejer sig bl.a. om 

• Excels programmuligheder, herunder udskrivning, filhåndtering, 
formatering og tekstredigering. 

• Excels omfattende udvalg af indbyggede funktioner. 

• Tilslutningsmuligheder til en række forskellige databaseformater. 

Hvis du tidligere har anvendt et programmeringssprog, ved du, at 
halvdelen af arbejdet består i den grundlæggende funktionalitet, her-
under filåbning og -lagring, udskrivning samt arbejde med udklips-
holderen som f.eks. kopiering, indsættelse osv. Det er en af de vigtig-
ste årsager til at anvende et “færdigt” program til udvikling af løsnin-
ger – den grundlæggende funktionalitet findes allerede i værtspro-
grammet. Det eneste, du skal gøre, er at anvende den. Du har ad-
gang til alle mulighederne i Excel, herunder filhåndtering, tekstredi-
gering og formatering. 

Og når du udvikler en løsning i Excel, har du også adgang til Excels 
omfattende funktionsbibliotek. Alle funktionerne, som du kender fra 
dit arbejde i Excel – f.eks. SUM, KODE, MAKS, NV, YDELSE og 
MIDDEL – står til rådighed for dig, når du udvikler i Excel. 

De brugere, der skal anvende dine løsninger, har den fordel, at de 
arbejder med et program, de allerede kender. Derfor føler de sig 
med det samme hjemme i dine automatiserede løsninger. 
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Nogle af de andre fordele ved at udvikle løsninger i Excel er ikke 
umiddelbart indlysende. Et eksempel på dette er Excels muligheder 
for tilslutning til databaser. Hvis du har brug for at manipulere data i 
din løsning fra f.eks. Microsoft SQL Server eller Microsoft Access, kan 
du let gøre det, fordi Excel har funktionerne til det. 

Indspil en enkel makro 
Inden du starter med at skrive VBA-kode, bør du bruge lidt tid på at 
eksperimentere med at optage en makro. Med Excels makrooptager 
kan du optage en række handlinger og konvertere disse til handlin-
ger i VBA-kode. Selv når du bliver helt opslugt af at skrive VBA-kode, 
vil du anvende makrooptageren i dit arbejde. Som VBA-udvikler er 
der to grunde til at anvende makrooptageren. Den ene grund er, at 
makrooptageren sparer dig for en del arbejde. Den anvendes ofte af 
udviklere til at bygge programmets fundament. Den anden grund er, 
at makrooptageren kan fungere som en hjælp for dig: Hvis du ikke 
er sikker på, hvordan du skal skrive en række trin, kan du optage 
dem og se på koden. 

NYT UDTRYK En makro er en række handlinger, der er gemt un-
der et navn, og som Excel kan udføre. 

Den makro, du nu skal til at optage, er meget enkel. Den ændrer 
skrifttypen og -farven på de markerede celler. Selvom der findes an-
dre metoder til denne type opgaver (f.eks. typografier, Autoformat 
osv.), giver de følgende punkter en god demonstration af makroop-
tageren. Udfør følgende trin: 

1. Åbn en ny projektmappe. Vær sikker på, at alle andre projekt-
mapper er lukket – i tilfælde af at de indeholder makroer eller 
anden VBA-kode – så du let kan finde og arbejde med den ma-
kro, du optager. 

OBS Det er ikke nødvendigt at lukke andre projektmapper, når du 
indspiller en makro. Du gør det nu for at holde miljøet enkelt og be-
vare overblikket. 

2. Skriv dit fornavn i celle A1, og skriv dit efternavn i celle B1. Skriv 
dit bynavn i celle C1, og skriv navnet på din kommune i celle 
D1. Du bruger disse data til at arbejde med i denne øvelse. 
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3. Markér celle A1. 

4. Klik på fanen Filer længst til venstre, klik på knappen Indstillin-
ger for at vise dialogboksen Excel-indstillinger, klik på Tilpas 
båndet til venstre, og afkryds Udvikler i kolonnen til højre. 

5. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Indspil makro til ven-
stre for at vise dialogboksen Indspil makro, som du kan se i figur 
1.1. 

 

Figur 1.1: Med dialogboksen Indspil makro kan du give den makro, du 
vil indspille, et navn. 

6. Skriv StorSkrift i feltet Makronavn, og tryk på ENTER for at starte 
optagelsen af makroen. Der vises en lille knap til venstre på sta-
tuslinjen – umiddelbart til højre for ’Klar’. Knappen Indspil ma-
kro på båndet ændres til Stop indspilning. 

OBS Et makronavn kan være på op til 255 tegn og skal starte med 
et bogstav. Andre tegn i navnet kan være bogstaver, tal eller under-
stregning. Mellemrum er ikke tilladt i makronavne. En understreg an-
vendes ofte i stedet for et mellemrum. 

7. Klik på fanen Startside, og klik på det lille mærke ( ) til højre for 
ordet Skrifttype for at vise dialogboksen Formater celler. Vælg fa-
nen Skrifttype. 

8. Indstil skriftstørrelsen til 16 og farven til rød. Klik på knappen 
OK. 
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9. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Stop indspilning til 
venstre på båndet for at stoppe makrooptageren.  

Når du har indspillet en makro, kan du senere afspille den. 

Afspil makroen 
Når du afspiller en makro, udfører den de samme trin, som du udfør-
te under indspilningen. Følg følgende trin for at afspille makroen: 

1. Markér celle B1. 

2. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer til venstre 
for at vise dialogboksen Makro (se figur 1.2). 

TIP Du kan også trykke på ALT+F8 for at åbne dialogboksen Makro. 

 

Figur 1.2: Du bruger dialogboksen Makro til at vælge den makro, du vil 
afspille eller redigere. 

3. Markér StorSkrift, og klik på knappen Afspil. Skriftstørrelsen for 
celle B1 ændres til 16 punkt, og farven ændres til rød. 

4. Markér cellerne C1 til D1, og afspil makroen StorSkrift igen. Be-
mærk, at skriftstørrelsen i begge celler ændres til 16 punkt, rød, 
også selvom der kun blev ændret en enkelt celle, da makroen 
blev indspillet. 
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Gennemse den indspillede kode 
Da du udførte de trin, du ønskede at gemme i din makro, ændrede 
Excel disse til VBA-kode. Følg følgende trin for at gennemse den ko-
de, der blev oprettet: 

1. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer til venstre 
for at vise dialogboksen Makro. 

2. Markér StorSkrift, og klik på knappen Rediger. Vinduet Microsoft 
Visual Basic Editor vises, som du kan se i figur 1.3. 

Microsoft Visual Basic Editor indeholder mange komponenter. Du 
lærer mere om komponenterne i Visual Basic Editor i kapitel 4, Vari-
abler og konstanters rolle. Lige nu ønsker du at se nærmere på den 
kode, der vises. Den kode, der vises, skal svare til koden i eksempel 
1.1. 

 

Figur 1.3: Microsoft Visual Basic Editor anvendes til at vise og redigere 
VBA-kode. 
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Sub StorSkrift() 
' 
' StorSkrift Makro 
' 
 With Selection.Font 
  .Name = "Calibri" 
  .FontStyle = "Normal" 
  .Size = 16 
  .Strikethrough = False 
  .Superscript = False 
  .Subscript = False 
  .OutlineFont = False 
  .Shadow = False 
  .Underline = xlUnderlineStyleNone 
  .Color = 255 
  .TintAndShade = 0 
  .ThemeFont = xlThemeFontMinor 
 End With 
End Sub 

Eksempel 1.1: Proceduren StorSkrift. 

Den første kodelinje, Sub StorSkrift(), repræsenterer starten og nav-
net på makroen. De følgende linjer, der starter med en apostrof, er 
kommentarer, der udgør dokumentation for makroen. 

Den reelle – udførende – del af makroen starter med ordet With. Be-
mærk ordet Selection. Ordet Selection anvendes af VBA til det, der 
er markeret. Det er derfor, din makro fungerer, uanset om du marke-
rer én eller flere celler. Noget andet du sikkert også lægger mærke 
til, er at der er optaget mere, end de handlinger du udførte. Du ænd-
rede kun skriftstørrelsen og -farven, men alle skriftinformationerne 
fra fanen Skrifttype i dialogboksen Formater celler er optaget. 

Redigér den indspillede kode 
Du redigerer koden direkte i Visual Basic Editor. Du kan tilføje, slette 
eller ændre linjer. Den første ting, du skal gøre, er at slette de ekstra 
linjer, der blev optaget. Følg følgende trin: 

1. Markér linjen, der starter med .Name. 
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2. Slet linjen. Du skal ikke tænke over eventuelle tomme linjer. VBA 
ignorerer tomme linjer. 

3. Fortsæt med at slette linjer, indtil din procedure ser således ud: 

Sub StorSkrift() 

' StorSkrift Makro 
 

    With Selection.Font 
        .Size = 16 
        .Color = 255 
    End With 
End Sub 

4. Luk Visual Basic Editor-vinduet. Du vender nu tilbage til din pro-
jektmappe. 

5. Skriv Test i celle E1. 

6. Markér celle E1, og afspil makroen StorSkrift. Bemærk, at ma-
kroen fungerer på nøjagtig samme måde, som inden du slettede 
linjerne fra makroen. 

7. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer for at vise 
dialogboksen Makro. 

8. Markér StorSkrift, og klik på knappen Rediger. 

9. I øjeblikket er skriftstørrelsen indstillet til 16 punkt, når du afspil-
ler makroen. Redigér makroen, så skriftstørrelsen bliver 24. Den 
færdige makro ser således ud: 

Sub StorSkrift() 

' StorSkrift Makro 
 
' 
    With Selection.Font 
        .Size = 24 
        .Color = 255 
    End With 
End Sub 

10. Luk Visual Basic Editor-vinduet. 
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11. Markér celle A1, og afspil makroen StorSkrift. Nu er skriftstørrel-
sen i cellen blevet større. 

12. Gem din projektmappe som Kapitel 1. 

TIP For at gemme Excel-filer med makroer skal du vælge Excel-
projektmappe med aktive makroer (*.xlsm) i listen Filtype i dialog-
boksen Gem som. 

Kan du se, hvor let det er at redigere en makro, du har indspillet? 
Der findes en række årsager til, at du kan have brug for at redigere 
en makro. En årsag kan være, at du lavede en fejl ved indspilningen 
af den. En anden årsag kan være, at du ønsker, at makroen skal ud-
føre noget andet. Uanset hvilken grund du har: Du kan redigere ma-
kroen med Visual Basic Editor. 

Begrænsninger i makrooptageren 
Mange af de Excel-processer, som du ønsker at automatisere, kom-
mer du frem til ved at indspille dine handlinger. Men makrooptage-
ren har nogle begrænsninger. De ting, du ikke kan gøre med makro-
optageren, omfatter bl.a.: 

• Indhentelse af brugerinformationer, når makroen afspilles. 

• Udførelse af forskellige handlinger baseret på bruger-input eller 
celleværdier. 

• Visning af Excels dialogbokse som f.eks. dialogboksen Gem som. 

• Visning og anvendelse af brugerformularer. 

Disse begrænsninger er netop nogle af grundene til, at du ønsker at 
oprette din egen VBA-kode. Men vi fortsætter med at arbejde med 
makrooptageren i det næste kapitel. 

Resumé 
I dette kapitel lærte du hurtigt at anvende makrooptageren. Du lærte 
at indspille, afspille og redigere en makro. Du ændrede endda noget 
VBA-kode. Du er nu parat til at arbejde mere detaljeret med makro-
miljøet. 
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Det næste kapitel fokuserer på mere avancerede makroemner. Det 
første skridt på vejen mod programudvikling med VBA er at forstå, 
hvordan og hvorfor makroerne opfører sig, som de gør. 
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2. Arbejd videre med 
den indspillede makro 

I kapitel 1, Hvad er Visual Basic for Applications?, fokuserede vi på 
det elementære i forbindelse med indspilning af makroer. Dette kapi-
tel handler om avancerede forhold i forbindelse med makroer. Og 
husk på, at det, du lærer her, også gælder når du opretter VBA-ko-
de. Når du starter med at skrive VBA-procedurer, anvender du de 
teknikker, der gennemgås i dette kapitel, til at beslutte, hvor du vil 
gemme din kode, og hvordan du anvender genvejstaster og knapper 
til at udføre dine procedurer. 

Hovedpunkterne i dette kapitel omfatter: 

• Knyt en genvejstast til din makro 

• Makroplaceringens betydning  

• Opret en personlig makroprojektmappe 

• Knyt en makro til en knap eller grafik 

Tilknyt genvejstaster 
NYT UDTRYK Du ønsker sikkert at knytte en genvejstast til dine 
ofte anvendte makroer. En genvejstast er en tastekombination, der, 
når den trykkes, udfører en kommando. Du kender sikker genvejsta-
sten for kommandoen Kopier (CTRL+C). I Excel kan du knytte en 
genvejstast til din makro. Genvejen består af en kombination af 
CTRL-tasten og et bogstav efter dit ønske. Når du knytter en genvejs-
tast til en makro, kan du anvende genvejen til at udføre makroen i 
stedet for at anvende genvejsmenuen. 

Den genvejstast, du knytter til din makro, tilsidesætter en eventuel 
standardgenvejstast i Excel, så længe projektmappen, der indeholder 
makroen, er åben. Det betyder, at hvis du knytter genvejen CTRL+C 
til en af dine makroer, så udfører CTRL+C ikke længere kommando-
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en Kopier, og det kan forvirre både dig selv og brugerne af dine løs-
ninger. Det er en god idé at udskrive en oversigt med Excels genvejs-
taster som en reference, inden du knytter genvejstaster til dine ma-
kroer. Følg følgende trin for at udskrive en oversigt med Excels gen-
vejstaster: 

1. Klik på knappen med spørgsmålstegnet til højre på fanelinjen, 
skriv genvejstaster i søgefeltet, og tryk på ENTER. 

2. Der vises en resultatrude.  

3. Klik på Genvejstaster i Excel 2010 for at få vist en oversigt over 
de indbyggede genvejs- og funktionstaster. 

4. Klik på printerikonet øverst i dialogboksen for at starte udskrif-
ten. 

Du kan tilknytte en genvejstast, når du opretter en makro, eller du 
kan gøre det, når makroen er oprettet. For at tilknytte en genvejstast, 
når du opretter en makro, skal du skrive den tast, du ønsker at an-
vende, i feltet Genvejstast, når du har givet makroen et navn. Når du 
har indspillet en makro, kan du vende tilbage og tilknytte en genvejs-
tast. Hvis du f.eks. ønsker at knytte en genvejstast til makroen Stor-
Skrift, skal du følge disse trin: 

1. Åbn projektmappen Kapitel 1, hvis den ikke allerede er åben. 

OBS Afhængigt af dine makro-sikkerhedsindstillinger, ser du mulig-
vis en meddelelsesboks, når du åbner denne projektmappe. Vælg 
Med makroer, hvis meddelelsesboksen vises. 

2. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer for at vise 
dialogboksen Makro. 

3. Markér StorSkrift, og klik på knappen Indstillinger. Dialogboksen 
Makroindstillinger vises (se figur 2.1). 

4. Skriv bogstavet f for genvejstasten. 

OBS Du skal anvende et bogstav til genvejstasten. 

5. Klik på knappen OK, og luk dialogboksen Makro. 

6. Skriv Test i celle A3. 
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Figur 2.1: Dialogboksen Makroindstillinger anvendes, når du vil knytte 
en tastaturgenvej til en makro. 

7. Markér celle A3, og tryk på CTRL+F. Makroen afspilles, og skrift-
størrelsen og -farven i cellen ændres. 

Hvis du kan huske Excels genvejstaster, er du klar over, at du nor-
malt bruger CTRL+F for at anvende fed skrift. Men fordi du brugte 
CTRL+F som genvejstast til din makro, har du overskrevet Excels 
indbyggede funktionalitet. Dette gælder, så længe denne projekt-
mappe er åben. Bemærk, at Excel ikke forsøgte at forhindre dig i at 
gøre det. Du fik ikke engang en advarsel. Excel regner med, at du er 
klar over, hvad du foretager dig! 

Hvor skal makroerne gemmes? 
Da du oprettede din første makro, accepterede du standardplacerin-
gen for makroen. Men der er tre forskellige steder, hvor du kan gem-
me din makro: 

• Denne projektmappe 

• Ny projektmappe 

• Personlig makroprojektmappe 
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Vælger du Denne projektmappe, gemmes makroen – som navnet 
antyder – i den aktuelle projektmappe. Det betyder, at makroen kun 
er tilgængelig, når den pågældende projektmappe er åben. Du har 
også mulighed for at gemme din makro i en ny projektmappe. Hvis 
du vælger denne mulighed, oprettes den nye projektmappe automa-
tisk til dig. Den sidste mulighed er at gemme din makro i den per-
sonlige makroprojektmappe. 

Opret en personlig makroprojektmappe 
NYT UDTRYK En personlig makroprojektmappe er en særlig, skjult 
projektmappe, der udelukkende anvendes til makroer. Første gang, 
du vælger at gemme en makro i den personlige makroprojektmappe, 
oprettes der en ny fil, der hedder PERSONAL.XLSB. Findes denne 
fil, åbnes den automatisk, når du åbner Excel. Og fordi den personli-
ge projektmappe altid er åben, er alle makroer, du gemmer dér, altid 
tilgængelige. Det betyder, at hvis du opretter en universel makro, 
som du vil anvende i flere projektmapper, så ønsker du sikkert at 
gemme den i den personlige makroprojektmappe. 

OBS Den personlige makroprojektmappe findes i mappen 
XLSTART. Makroprojektmappen gemmes hos den aktuelle bruger. 
På Windows 7 er det i praksis i mappen [drev]:\Brugere\brugernavn\ 
AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART. Mappen AppData og 
tilhørende undermapper er skjulte mapper. 

Gem en makro i den personlige makroprojektmappe 
Du gemmer en makro i den personlige projektmappe på samme 
måde, som når du gemmer en makro i Denne projektmappe. I den-
ne øvelse skal du oprette en ganske enkel makro, der kursiverer og 
understreger tekst. Følg følgende trin for at gemme en makro i den 
personlige makroprojektmappe: 

1. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Indspil makro for at 
vise dialogboksen Indspil makro. 

2. Giv makroen navnet FormaterTekst. 

3. Vælg Personlig makroprojektmappe i listen Gem makro i. 

4. Klik på knappen OK. Makrooptageren indspiller nu. 
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5. Klik på fanen Startside, og klik på knappen knappen Kursiv i 
gruppen Skrifttype. ”Timeglasset” vises måske et øjeblik – særligt 
første gang du gemmer en makro i den personlige makroprojekt-
mappe, fordi Excel skal oprette filen til den personlige makropro-
jektmappe. 

6. Klik på knappen Understregning i gruppen Skrifttype. 

7. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Stop indspilning for 
at stoppe indspilningen af makroen. 

Kør en makro fra den personlige makroprojektmappe 
Nu hvor du har gemt en makro i den personlige makroprojektmap-
pe, kan du anvende den i en vilkårlig projektmappe. Følg de neden-
stående trin for at se, hvordan det fungerer: 

1. Luk alle åbne projektmapper. Når du gør det, er du sikker på, at 
de makroer, du anvender, er gemt i den personlige makropro-
jektmappe. 

2. Åbn en ny projektmappe. 

3. Skriv dit navn i celle A1. 

 

Figur 2.2: De makroer, som du gemmer i den personlige makroprojekt-
mappe, er tilgængelige og kan anvendes i alle projektmapper. 



 
 2. Arbejd videre med den indspillede makro 

 

34 

4. Markér celle A1. 

5. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer for at vise 
dialogboksen Makro, hvor du kan se makroen FormaterTekst 
som PERSONAL.XLSB!FormaterTekst (se figur 2.2). 

6. Markér makroen FormaterTekst, og klik på knappen Afspil. Den 
markerede celle bliver nu kursiv og understreget. 

Redigér en makro i den personlige makroprojektmappe 
Redigering af en makro i din personlige makroprojektmappe foregår 
lidt anderledes, end når du redigerer en makro i andre projektmap-
per. Den personlige makroprojektmappe er en skjult projektmappe, 
og den skal vises, før du kan redigere dens indhold. Følg følgende 
trin for at vise den personlige makroprojektmappe og redigere en af 
de makroer, den indeholder: 

1. Klik på fanen Vis, klik på knappen Skift Vindue til højre, og vælg 
PERSONAL.XLSB på drop-down-menuen (se figur 2.3). 

 

Figur 2.3: Det første du skal gøre, når du vil redigere en makro i den 
personlige makroprojektmappe, er at vise projektmappen. 

2. Den personlige makroprojektmappe vises nu og bliver den aktive 
projektmappe. Hold øje med titellinjen i det aktuelle vindue. Den 
viser PERSONAL.XLSB. 

3. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer for at vise 
dialogboksen Makro. 

4. Markér FormaterTekst, og klik på knappen Rediger. Hvis du for-
søgte at redigere makroen uden at vise den personlige makro-
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projektmappe, fik du en meddelelse, der sagde, at du først skal 
vise projektmappen. 

5. Foretag de ønskede ændringer i makroen, og luk vinduet Micro-
soft Visual Basic Editor. 

Slet en makro i den personlige makroprojektmappe  
For at slette en makro fra den personlige makroprojektmappe skal 
du igen sørge for, at projektmappen vises. Du ønsker sikkert ikke, at 
makroen FormaterTekst skal forblive i din personlige makroprojekt-
mappe permanent. Du kan derfor slette den, mens projektmappen 
vises, hvis du følger disse trin: 

1. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Makroer for at vise 
dialogboksen Makro. 

2. Markér FormaterTekst, og klik på knappen Slet. 

3. Der vises en meddelelse, der spørger, om du ønsker at slette ma-
kroen FormaterTekst. Klik på knappen Ja. Herefter slettes ma-
kroen. 

4. Gem projektmappen. 

5. Det sidste, du skal gøre, er at skjule den personlige makropro-
jektmappe. Klik på fanen Vis, og klik på knappen Skjul i gruppen 
Vindue til højre. 

Knyt en makro til en knap 
Et af dine hovedmål som Excel-udvikler er at levere let anvendelige 
grænseflader til de automatiserede opgaver. En af de mest visuelle 
måder at opnå dette på, er at anbringe en kommandoknap direkte i 
den projektmappe, som brugeren anvender. Med paletten Kontrol-
elementer for formular (se figur 2.4) kan du føje en knap til et ark i 
projektmappen. Når du har oprettet knappen, kan du knytte makro-
en til knappen. Herefter skal brugeren blot klikke på en knap for at 
afspille din makro! 

I denne øvelse lærer du at oprette en knap, knytte en makro til den, 
og herefter afspille makroen med knappen. Følg følgende trin: 
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1. Åbn projektmappen Kapitel 1. 

2. Klik på fanen Udvikler, og klik på knappen Indsæt i gruppen 
Kontrolelementer på båndet. Når du gør det, vises paletten Kon-
trolelementer for formular, som du kan se i figur 2.4. 

3. Klik på knappen Knap på værktøjslinjen Formularer. Markøren 
ændres til en tegnemarkør (den ligner et plustegn). 

4. Peg på det sted, hvor du ønsker at anbringe kommandoknap-
pen, og hold den venstre museknap nede. Træk for at tegne et 
rektangel med den størrelse, du ønsker, at knappen skal have. 
Slip museknappen, når du er tilfreds. Der anbringes nu en kom-
mandoknap på arket, og dialogboksen Tildel makro vises (se fi-
gur 2.5). Når du føjer en knap til et ark, bliver du automatisk 
bedt om at vælge en makro til knappen. 

 

Figur 2.4: Paletten Kontrolelementer for formular indeholder en række 
kontrolelementer, du kan anvende i automatiseringsprocessen. 

5. Markér StorSkrift, og klik på knappen OK. Herefter knyttes ma-
kroen til knappen. 

6. Klik før bogstavet K på knappen, og tryk på tasten DELETE indtil 
teksten er fjernet. 

7. Skriv Stor skrift. 

8. Klik et sted uden for knappen for at fjerne markeringen af den. 
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Figur 2.5: Dialogboksen Tildel makro anvendes til at vælge den makro, 
der skal afspilles, når der klikkes på knappen. 

9. Skriv den aktuelle dato i celle A6, og tryk på ENTER. 

10. Markér celle A6, og klik på knappen Stor skrift. Makroen Stor-
Skrift afspilles. 

Knapper er velegnede til at give dine projektmapper funktionalitet. 
Knapperne er synlige, velkendte, og det er ikke nødvendigt, at bruge-
ren ved, hvad en makro hedder, for at afspille den. 

Knyt en makro til et grafisk billede 
Du kan anvende andre elementer end knapper for at afspille dine 
makroer. Ethvert billede, som du kan anbringe i et ark, kan anvendes 
til udførelse af en makro. Denne teknik er praktisk, hvis du ønsker at 
oprette en meget grafisk og venlig brugerflade. Hvis du f.eks. opret-
ter et program, der analyserer data fra fire forskellige virksomheder, 
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kan du anvende virksomhedernes logoer som knapper. Følg følgen-
de trin for at knytte en makro til et grafisk billede: 

1. Markér celle G3. 

2. Klik på fanen Indsæt, klik på en af knapperne (Billede, Multime-
dieklip, Figurer eller SmartArt) i gruppen Illustrationer. 

3. Vælg det grafiske element, du vil indsætte. 

4. Tilpas størrelsen på elementet, så det er ca. 5 x 5 cm, når du har 
indsat det i projektmappen. 

 

Figur 2.6: Alle typer multimedieklip eller grafik kan anvendes til at afspil-
le en makro. 

5. Højreklik på grafikken, og vælg Tildel makro. Dialogboksen Til-
del makro vises. 

6. Markér makroen StorSkrift, og klik på knappen OK. 

7. Klik uden for grafikken for at fjerne markeringen af den. 

8. Skriv 100 i celle A9. 
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9. Markér celle A9, og klik på grafikken. Herefter afspilles makro-
en. Projektmappen med den grafiske “knap” er vist i figur 2.6. 

Når du begynder at skrive VBA-procedurer, kan du anvende denne 
teknik til at knytte procedurerne til billeder eller knapper. 

Resumé 
Mens det første kapitel fokuserede på det grundlæggende ved opta-
gelse af en makro, fokuserede dette kapitel på to forhold. Først lærte 
du om de forskellige steder, hvor du kan gemme en makro. Herefter 
lærte du om de forskellige fremgangsmåder, der kan anvendes, når 
du vil afspille en makro. Til at starte med var du nødt til at åbne dia-
logboksen Makro ved at klikke på fanen Udvikler og vælge dialog-
boksen Makro. Du har nu lært at knytte en genvejstast til en makro, 
at knytte en makro til en knap eller grafik i projektmappen. Husk på, 
at du kan anvende disse teknikker, når du skriver dine egne VBA-
procedurer. 
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3. Arbejd med 
kontrolelementer 

Du er måske ikke klar over det, men i det sidste kapitel startede du 
på at lære om nogle af de komponenter, der anvendes til bruger-
grænsefladen. Du lærte om at tilføje knapper og grafik til dit pro-
gram. Dette kapitel fortsætter dette, med vægten lagt på kontrolele-
menter. 

Hovedpunkterne i dette kapitel omfatter: 

• En kort introduktion til udviklingsprocessen i Excel 

• En forklaring på de forskellige kontrolelementer 

• Føj kontrolelementer til dit regneark 

• Formatér kontrolelementer, og kæd dem til celler i regnearket 

• Anvend en brugerformular i dit program 

En kort introduktion til udviklingsprocessen 
i Excel 
Som med alle andre ting du bygger: Du kan gå mange forskellige 
veje for at bygge et program. Den metode, der præsenteres her, har 
været anvendt i flere år med godt resultat. Det første punkt i opbyg-
ningen af dit program er at finde ud af så meget som muligt om pro-
grammet. Du er derfor nødt til at besvare følgende spørgsmål: 

• Hvem skal anvende programmet? 

• Hvorfra stammer de data, programmet skal bruge? 

• Hvilke data gemmer programmet? 

• Hvordan skal dataene anvendes af programmet? 

• Hvilket output kræves der af programmet? 
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Hvem skal anvende programmet? 
Når du er klar over, hvem der skal anvende dit program, har du en 
idé om, hvordan programmet skal se ud og fungere. Hvis du f.eks. 
designer et program, der skal anvendes af rutinerede Excel-brugere, 
ønsker du måske at anvende regneark som den primære mekanisme 
til input. Men hvis dine brugere ikke er fortrolige med Excel, ønsker 
du sikkert at anvende brugerformularer til datainput. 

Hvorfra stammer de data, som programmet skal bruge? 
Findes dataene allerede i en Excel projektmappe? Eller starter du fra 
bunden med helt nye data? Importerer du dataene fra en anden kil-
de? Dataenes aktuelle placering er en af de faktorer, der bestemmer, 
hvordan du skal gribe programudviklingen an. 

Hvilke data gemmer programmet? 
Skal dataene gemmes i projektmappen, hvor programmets kode fin-
des, eller i en anden projektmappe? Eller ender dataene i en anden 
datafil, f.eks. Microsoft Access, Microsoft SQL Server osv.? Hvis data-
ene skal blive i en projektmappe, ønsker du sikkert at oprette regne-
arket med de passende kolonner, inden du starter med at skrive ko-
den. 

Hvordan skal dataene anvendes af programmet? 
Med andre ord: Skal programmet manipulere eller analysere data-
ene? Skal dataene vises i et diagram? Skal dataene anvendes i be-
regninger? Skal der oprettes pivottabeller? Skal dataene sorteres? 
Når du stiller dig selv denne type spørgsmål, finder du ud af, hvilken 
type regneark der skal oprettes, samt de nødvendige formler for reg-
nearket. Du kan også undersøge, hvilke handlinger du kan indspille 
med makrooptageren. 

Hvilket output kræves der af programmet? 
Dette spørgsmål fører dig til design og oprettelse af en anden række 
regneark. Du er sikkert nødt til at oprette et regneark for hver rap-
port, du ønsker at producere. 




