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Når man skal lære noget nyt, er det altid en 
fordel at have en “ven” til at undervise og 
hjælpe sig.

Med denne lille bog får du en sådan “ven” i 
hånden.

Som forfatteren selv kommer ind på i indled-
ningen, henvender denne bog sig primært 
til dem, der har arbejdet lidt med Excel i 
hverdagen og nu gerne vil udvide dette 
med nogle krydderier i form af grafer eller 
diagrammer, der skiller sig ud fra det, man 
normalt ser. 

Hvorvidt de mere erfarne vil “kede sig ihjel”, 
tror jeg ikke, for forfatteren har tilføjet en 
ellers for nogen lidt støvet område et friskt 
pust med sin egen form for humor. Og så 
kan selv gamle hunde jo også lære nye tricks 

– specielt hvis man står over for en opgrade-
ring af sin Excel til version 2007. 

Bogen hjælper dig på en let forståelig måde 
igennem de forskellige facetter af det at op-
rette et diagram og derefter tilrette det med 
de uendelige muligheder for forskellige for-
materinger, som 2007-versionen tilbyder.

Prøv det – lige meget hvor du begynder eller 
er nået til – og du vil lære at arbejde med de 
nye muligheder, som 2007-versionen giver. 
Det kan endda være, at du bliver så dygtig, 
som nogle kun drømmer om at blive.

Jørgen Pilgaard
Portfolio Manager, LEGO System A/S

Forord
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Du skal have mere i løn!
… og du sidder nu og venter på at komme 
ind til chefen til lønforhandling. Dine kol-
leger skal også ind til lønforhandling, og de 
sveder, kan du se. Én efter én kommer de ud 
og ser lidt ærgerlige ud. 

Der er al mulig grund til at du også skulle 
være nervøs, men det er du ikke. Du har 
forberedt dig. Grundigt. Der ligger et pla-
sticomslag foran dig med ét stykke papir. 

Så bliver det din tur. Du tager plasticomsla-
get og går ind til chefen. “Værgo’ at sætte 
dig”, siger den smilende, men lidt trætte 
chef. “Nå”, siger han, “skal vi gå lige på?”. 
Jo, det synes du er en god idé. 

Du tager nu papiret ud af plasticomslaget og 
lægger det foran chefen. 

Han gør store øjne. Det der ligger foran ham, 
har han aldrig nogensinde set før. 

Et diagram…

Men ikke et hvilket som helst diagram. Dit 
personlige diagram. 

Langs den nederste linje er der fem årstal. 
Det fjerde årstal er dette år, og det femte er 
næste år. 

Oven over hvert årstal er der en søjle. Bag 
ved søjlerne er et billede af dine børn.

Den første søjle viser et billede af dig iført 
nålestribet habit, hvid skjorte og slips, med 
en mappe inde under den ene arm. Dit an-
sigtsudtryk er smilende og venligt. Du viser 
overskud, og søjlen med dit billede rækker 
næsten helt op til den øverste kant i diagram-
met. 

Den anden søjle er igen et billede af dig, nu i 
jeans og en sweatshirt, stadig smilende, men 
lidt træt. Søjlen her er ikke så høj, som den 
første. 

Den tredje søjle er en krumbøjet udgave af 
dig selv i det samme tøj som den anden søjle. 
Tøjet er slidt og beskidt. Dine jeans er hul-
lede, og sweatshirten affarvet. Du smiler ikke 
længere, men har et alvorligt ansigtsudtryk, 
der viser, at du er presset. Denne søjle er igen 
mindre end de to andre. 

Den fjerde søjle er igen mindre, nu med et 
billede af dig på knæ. Den står lige over dette 
års årstal. Dit tøj er helt laset og beskidt, og 
dit ansigt er lagt i lidende folder med ned-
slået blik. Hænderne er dog knyttede, du 
kæmper men kan snart ikke mere…

Den femte søjle står over næste års årstal. Du 
sidder ned. Læner dig op mod en væg på en 
gade i nærheden. Foran dig ligger en kasket 
med lidt mønter i. Du strækker din beskidte 
hånd ud af søjlen med håndfl aden opad. 
Blikket er vendt nedad mod en tom ølfl aske. 

Bag disse fem søjler er en baggrund, der viser 
et billede af dine børn i et forfærdeligt regn-
vejr, stående frysende foran den samme væg, 
du læner dig op ad på det sidste billede. 

Overskriften til diagrammet lyder: “Diagram 
over rådighedsbeløb efter faste udgifter!”

Chefen er mundlam. Det venstre øje ser nu 
lidt mere vådt ud end det højre. Han har 
forstået budskabet. Den er hjemme for dig, 
ingen tvivl om det. 

Så rejser han hovedet og ser på dig med 
en alvorlig mine. Så siger han: “Jeg vidste 
ikke… at du var så dygtig til at lave diagram-
mer. Du sidder jo i en forkert stilling, åben-
bart med kompetencer vi ikke kendte til. Jeg 
har derfor besluttet at tilbyde dig en anden 
stilling her i fi rmaet, hvor du skal arbejde 
med analytiske opgaver. Jeg håber du siger 
ja… ”

Hvad tænker du nu? Jo, du tænker: “Hvor 
var det godt, at jeg læste 'Diagrammer
i Excel' fra forlaget Libris!”.

Indledning
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Indledning

Helt alvorligt…
Den lille historie ovenover er selvfølgelig 
ikke helt realistisk, men der bliver i dag lavet 
mange diagrammer, der ikke har noget bud-
skab. 

Et diagram er et billede, som sætter sig på 
nethinden, og da vi som mennesker tænker 
i billeder, kan man få formidlet rigtig mange 
budskaber via billeder på meget kort tid. 

Hvis du lægger mærke til nyhedsudsendel-
serne på tv, så bliver der brugt rigtig mange 
diagrammer. Men ikke blot en vandret og en 
lodret streg med nogle fl ade kasser på. Nej, 
der bliver ofret megen kreativitet på disse 
diagrammer. Et diagram har den evne, at det 
formidler fakta. Det er ikke noget, man bare 
har fundet på. Det er rigtige tal, der afspejler 
den virkelige verden, og derved bliver dia-
grammet et billede man ikke diskuterer, men 
blot tager til efterretning. 

Derfor er det vigtigt, at du, som laver disse 
diagrammer, kan lave dem på en måde, så 
dit budskab går rent ind hos modtagerne. 

Med disse ord vil jeg byde dig velkommen 
til Excel 2007, en verden hvor det at lave dia-
grammer er blevet nemmere end nogensinde, 
men også stiller krav til dig som skaber om, 
at det ikke bliver for farverigt eller plat (som 
f.eks. i ovenstående historie…).

Hvem er du?
Du arbejder lidt med Excel i din hverdag, 
hvor du får data, der f.eks. strækker sig over 
en eller fl ere perioder, data der skal sættes 
i forhold til hinanden, eller data der udgør 
et statistisk grundlag for en beslutning. Din 
målsætning er at kunne vise nogle diagram-
mer der skiller sig lidt ud fra det man nor-
malt ser. 

Hvad skal du kunne i forvejen?
Du skal kunne starte Excel. Du vil blive 
guidet igennem indtastning af data i selve 
regnearket og få en forklaring på de enkelte 
genvejstaster på dit tastatur. 

Hvis du er tæt på at være programmør i Ex-
cel, vil du kede dig ihjel. Og det vil jeg ikke 
have på samvittigheden, så skynd dig at 
sætte hæftet tilbage i stativet.

Hvis ikke du er programmør i Excel, er jeg 
overbevist om, at du vil kunne få nogle hyg-
gelige stunder og en god portion ny viden 
om diagrammer i Excel 2007.

Konventioner i dette hæfte
I hæftet anvendes nogle typografi ske kon-
ventioner for at gøre det lettere at læse og 
forstå.

Fanenavne som f.eks. Startside, Indsæt og 
Sidelayout eller celle, ark, række, kolonne 
osv. vises som:

Startside, Indsæt, Sidelayout. 

Ikoner vises grafi sk som f.eks.:

Data, der skal indtastes i Excel, er markeret 
med citationstegn. F.eks. hvis der skal ind-
tastes 100, står det som “100”. Du skal ikke 
skrive citationstegnene, men blot det der står 
imellem. Dette er meget vigtigt, for hvis du 
skriver med citationstegn, bliver dataene op-
fattet som tekst og ikke som tal, der kan laves 
beregninger på. 

Du skal nu lave et diagram på 30 sekun-
der…!
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Lav et diagram på 30 sekunder
Velkommen til Excel 2007! Du har installeret 
et fantastisk værktøj til analyse og fremlæg-
gelse af data, både som tekst og som billeder 
i form af diagrammer. 

I dette kapitel ser vi på følgende:

Hurtigknappen til diagrammet• 

Faner• 

Ikoner• 

Markering• 

Nu skal du lave et diagram!

Åbn Excel, og skærmen fyldes af noget der 
ligner et hønsenet til at holde dræbersnegle 
ude med. 

I toppen af nettet, eller gitteret som det faktisk 
hedder, kan du se alfabetet fra venstre mod 
højre. Bogstaverne er betegnelsen for en ko-
lonne. 

Nedad i venstre side ser du tal, startende 
med 1 og sluttende med … et meget højt tal. 
Tallene er betegnelsen for en række. 

Lige under A og lige ud for 1 er der en kasse 
med en streg, der er tykkere end de andre 
streger i gitteret. Dette kalder vi for en celle. 
Cellen, som er markeret med den tykke streg, 
kalder vi derfor for A1.

Brug nu dit tastatur, og skriv “100” i celle 1. 
A1. (HUSK du må ikke skrive citationsteg-
nene – kun tallet!)

Gå til celle 2. B1 (enten kan du bruge pilen der 
peger til højre, eller du kan bruge tabulator-

tasten. Den sidder lige over CapsLock-tasten) 
og skriv “200”.

Gå til celle 3. C1 og skriv “300”.

Gå tilcelle 4. D1 og skriv “400”.

Nu skal du markere de fi re celler, som du lige 
har skrevet i. Det gøres sådan her:

Klik i celle 1. A1 med musen, og HOLD ven-
stre museknap nede! 

Træk musen til højre, således at celle 2. B1 til 
og med D1 får en blålig nuance

Slip venstre museknap. Derefter ser det 3. 
sådan ud:

Find knappen 4. F11   på dit tastatur og tryk 
på den…

Tillykke!
Du har lige lavet dit første diagram! Ikke blot 
har du lavet diagrammet, men også fundet 
3 nye faner med overskriften Diagramværk-
tøjer og navnene Design – Layout – Formater. 
Diagrammet er også placeret på et ark for 
sig selv, med navnet Diagram1. Navnet står 
nederst i skærmbilledet på en fane. Men hvor 
er nu dine data? Jo, de står på Ark1. Du kan 
selv lige klikke på Ark1 for at sikre dig, at de 
er der. Derefter klikker du på fanebladet Dia-
gram1 igen for at komme videre. 

Figur 1.1  De nederste faneblade i Excel.

1. Det har aldrig været nemmere!
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1. Det har aldrig været nemmere!

“Her kommer Jens med fanen”
Når Jens skulle ud med fanen, skulle han 
sørge for at holde den højt hævet, så alle 
kunne se den. Det er også den funktion fanen 
har her i Excel 2007.

En fane er det du ser herunder. Ordet Dia-
gramværktøjer er ikke en fane, men en over-
skrift til fanerne: Design – Layout – Formater.

Figur 1.2  De tre faner under Diagramværktøjer.

Øhh… design… layout?
Hvad er egentlig forskellen på de tre faner, 
Design  – Layout  – Formater ? Det er interessant, 
at hvis man skriver ordet “Design” i Excel 
og bruger synonymordbogen, så vises ordet 
“Layout”, og hvis man skriver “Layout” og 
igen bruger synonymordbogen, så foreslås 
ordet “Design”. Så hvad er forskellen? Sa-
gen er, at der er så mange funktioner som 
man kan bruge til at ændre i måden at vise 
et diagram på, så man har været nødt til at 
dele de mange funktioner i to dele. Og hvad 
fi nder man så på at skrive som overskrift? 
Det er nok ikke nemt at fi nde nogle ord der 
lige passer, så hvis vi lige skal kategorisere 
de to faner, så må man sige, at fanebladet 
Design har mest at gøre med de data, der vi-
ses, som f.eks. søjler eller dele af cirkler (altså 
noget rumligt), hvor fanebladet Layout mest 
har med det omkringliggende at gøre, f.eks. 
gitre, akselinjer og det udenom (noget der 
typisk udskrives på papir). 

Format kender vi fra Word og andre skrive-
programmer, hvor det som regel er selve 
bogstaverne og cifrene, der kan ændres på. 
Her i diagramdelen er der også lagt mest 
vægt på tekst, kanter, skygger mv. 

“Det er meget fi nt”, tænker du måske, “men 
hvordan får jeg valgt de enkeltdele af dia-
grammet, som jeg kan lave om på?”. Et godt 
spørgsmål, som vi vil se på nu. 

Ikoner der hjælper på 
forståelsen
Hver eneste gang man bruger sin mus til at 
klikke på en fane, viser der sig en ny række 
Ikoner. Dvs. når du klikker på fanen Design, 
kommer ikonerne som du ser herunder. Excel 
bruger ikke betegnelsen række, som jeg lige 
har gjort her. Man kalder det Bånd i stedet 
for. Så ikonerne sidder altså på et Bånd. 

Figur 1.3  Fanen Design.

Når du vælger fanen Layout, får du disse iko-
ner:

Figur 1.4  Fanen Layout.

Når du vælger fanen Formater, får du disse 
ikoner:

Figur 1.5  Fanen Formater.

Ikongrupper
Ikke nok med at vi får en stribe ikoner, men 
de er også inddelt i nogle grupper. Grup-
pebetegnelsen fi nder vi nederst på båndet. 
Her nedenfor vises ikongruppen WordArt -
typografi er.

Figur 1.6  Ikongruppen WordArt-typografi er.

Læg her mærke til den lille skrå pil, der sid-
der nederst i højre hjørne. Hvis man lader 
sin mus hvile på pilen uden at klikke på 
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1. Det har aldrig været nemmere!

den, kommer der en yderligere forklaring til, 
hvad der gemmer sig bag den. 

Figur 1.7  Ikongruppen WordArt-typografi er med til-
hørende forklaring.

I dette tilfælde er der altså et helt skærmbil-
lede med otte forskellige punkter, der kan 
bruges til at ændre på formatet af den tekst, 
man har valgt. Så hvis alle muligheder skulle 
have været angivet som ikoner, ville der sim-
pelthen blive for mange. I virkeligheden er 
der ét ikon for hver eneste funktion i Excel. 
Alle disse ikoner kan tilgås ved at højreklikke 
på båndet med ikoner. Jeg vil ikke komme 
nærmere ind på funktionen i dette hæfte, 
men man kan selv gå på opdagelse i hjælpe-
funktionen og skrive “værktøjslinjer” som 
søgeord.

Markering af diagrammets 
elementer
Man får et godt overblik ved at lægge mærke 
til ikongruppen Aktuel markering .

Figur 1.8  Ikongruppen Aktuel markering.

Ved at klikke på emnet Diagramområde  får 
man følgende muligheder, hvis der er tale 
om et todimensionalt diagram:

Figur 1.9  Muligheder for todimensionalt diagram.

Og hvis der er tale om et tredimensionalt 
diagram, får man fl ere muligheder:

Figur 1.10  Muligheder for tredimensionalt diagram.

Du skal nu prøve at markere Forklaring i Dia-
gramområdet. Det gør du sådan her 

Klik på fanen 1. Layout.

Klik på den lille trekant ud for ordet 2. Dia-
gramområde.

Klik på ordet 3. Forklaring.

Før så forklaringsområdet således ud:

og efter markeringen ser det sådan ud: 

Hvis du prøver at vælge nogle af de andre 
elementer under Diagramområde , vil du se, 
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1. Det har aldrig været nemmere!

at det er generelt for dem alle, at der kom-
mer små cirkler i hjørnerne. Det er dog ikke 
alle elementer der får de små fi rkanter på 
linjerne. 

Hvis du lader musen hvile på en af cirklerne, 
vil du se, at musepilen skifter form til en skrå 
sort linje med pil i begge ender. Det betyder, 
at du kan trække området større eller mindre 
(ved at holde venstre museknap nede, mens du 
fl ytter musen). Ved at gøre det samme på en af 
fi rkanterne kan du gøre området større eller 
mindre hhv. vandret og lodret. 

MEN… det vigtigste af alt er, at elementet nu 
er markeret, for i ikongruppen Aktuel marke-
ring er der punktet Formater markering. 

Hvis du stadig har markeret “Serie 1” kan du 
nu klikke på Formater markering , der står lige 
under ordet Diagramområde.

Nu dukker der et nyt skærmbillede op:

Således vil der dukke forskellige skærmbil-
leder op, når vi først markerer et element og 
derefter trykker på Formater markering. 

TIP

Der er også andre måder at markere et ele-
ment på. Hvis du tager din mus og klik-
ker på et element i diagrammet, så vil du 
også se at du kan få de små cirkler frem. 
Og hvis du derefter klikker med din højre 
museknap, så ser du en lille menu, hvor 
der i bunden kan vælges en formaterings-
mulighed.

Og dermed er du nu også klar til at gå ind i 
Excel 2007’s forunderlige diagram-verden. 
Du tror måske at diagrammet fra indlednin-
gen er umuligt at lave? Næ nej, det kan laves, 
og du kan lave et diagram, der får selv TV-
avisens diagrammer til at blegne! 

Først vil vi se på de data, der ligger til grund 
for diagrammet.
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Data er nogle tal, der fortæller om en udvik-
ling, f.eks. over en tidsperiode. Det kan også 
være nogle elementer, der har noget tilfælles, 
men som yder eller præsterer noget forskel-
ligt. Man kan også lave en kombination af 
ovenstående modeller. Det vil vi illustrere.

Du vil fl ytte væk fra svigermor!
Og for at du kan beslutte dig for hvor du vil 
fl ytte hen, så er du interesseret i huspriserne. 
Ikke bare for det enkelte hus, men for pris 
pr. kvadratmeter. Derfor skal du samle nogle 
data ind. 

Lad os starte med den første model: Data der 
fortæller om en udvikling over en tidspe-
riode.

Man kan forestille sig ét geografi sk område, 
og hvordan huspriserne pr. kvadratmeter 
udvikler sig over nogle år. Det vil være inte-
ressant at kunne se i et diagram, for det vil 
meget hurtigt fortælle om noget, vi også er 
interesserede i, nemlig en tendens. 

På baggrund af denne tendens kan vi så tage 
en beslutning – vil vi købe nu, eller er det en 
idé at vente? Du skal med andre ord afgøre 
hvor lang tid du mener du kan holde sviger-
mor ud. 

Den anden model er også spændende, for 
det er også interessant at sammenligne fl ere 
geografi ske områder og de respektive kva-
dratmeterpriser. Det kunne være kommuner 
eller regioner eller landsdele. Hvis det nu er 
kommuner, så vil der komme rigtig mange 
søjler i et søjlediagram, og man vil måske mi-
ste overblikket. Og det der med kun at fl ytte 
til nabokommunen giver nok ikke rigtig den 
afstand, du ønsker til svigermor. 

Regioner er måske bedre, da der ikke er så 
mange af dem, og det batter også noget at 

fl ytte til en anden region, når du tænker på 
svigermor. 

Hvis vi ser regionernes huspriser pr. kvadrat-
meter, vil vi måske se, at det dyreste sted er 
Københavnsområdet. Det vil måske få dig til 
at fravælge dette område. 

MEN… hvis vi nu kombinerer de to typer af 
diagrammer, nemlig fl ere geografi ske om-
råder og deres priser vist over en årrække 
pr. region, vil vi måske se, at tendensen er, 
at priserne falder i Københavnsområdet, og 
priserne stiger i Region Syd.

Dette vil give et nyt beslutningsgrundlag! 

For hvis svigermor bor i Vestjylland, så skal 
du bare holde hende ud i nogle få år, så er 
der afgang til København til en pris, der er til 
at betale sig fra. 

Men hvordan samler vi disse data sam-
men i et regneark og derefter får det vist i et 
diagram? Og vigtigst af alt, hvordan får du 

2. Data, hvad er det?

10.10.07: Det påvirker en virksomheds overskud, hvis 
direktøren mister et nært familiemedlem – undtagen når 
det gælder svigermor, viser ny undersøgelse.

– Kondolerer
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2. Data, hvad er det?

overbevist din ægtefælle om, at det er en god 
idé at fl ytte? Vi er her ude i et stykke seriøst 
overbevisningsarbejde. 

Så hvad gør vi nu? Jo, ser du…

“Ryd lige op, du!”
Ja, sådan ville svigermor have sagt! Men det 
er rigtigt. Du er lige nødt til at rydde op efter 
dig, inden vi går over til noget nyt. Du er 
nødt til at slette dit fi ne diagram og dine tal. 
Det gør du ved at klikke med højre muse-
knap på fanebladet nederst på siden, dét der 
hedder Diagram 1. Så vises denne menu:

Figur 2.1  Højreklik på fanebladet Diagram1.

Her trykker du på Slet. 

Nu kommer der en dialogboks, med en under-
lig tekst:

Figur 2.2  Dialogboks til sletning af data.

Læg mærke til den sidste sætning:

“Tryk på Delete for at slette dataene perma-
nent”…

… og hvor er så knappen Delete? Ingen ste-
der, det hedder nemlig “Slet” på dansk, som 
de også har navngivet knappen, som du skal 
klikke på… Globaliseringen længe leve… 

Dette fører dig nu tilbage til Ark1, hvor du 
skal slette de fi re tal som du indtastede for 
lidt siden. Kan du huske hvor du markerede 
dem? Du får lige opskriften igen:

Du markerer de fi re celler sådan her:

Klik i 1. celle A1 med musen, og HOLD ven-
stre museknap nede! 

Træk musen til højre, således at celle 2. B1 til 
og med D1 får en blålig nuance

Slip venstre museknap. Derefter ser det 3. 
sådan ud:

Figur 2.3  Markering af data.

Nu klikker du med HØJRE museknap på 
markeringen, og du får nu en meget stor 
menu:

Figur 2.4  Højreklik på markerede data.

Igen vælger du Slet og får en ny valgmulig-
hed:
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2. Data, hvad er det?

Figur 2.5  Dialogboks til sletning af data.

… hvor du trykker på OK. 

Det er faktisk meget smart at kunne vælge 
mellem disse fi re muligheder, for hvis det nu 
var inde midt i en række af data, så har man 
en mulighed for at kunne beholde de rigtige 
data. 

Nye data
Nu er arket så tomt igen, og vi vil nu udfylde 
det med data. Indtast data som vist her ne-
denfor: 

Figur 2.6  Kvadratmeter-priser for regioner.

Hov, hva’ er nu det? Celle A1 er tom! Årsa-
gen er den, at vi nu har sat nogle forklarende 
tekster ind, uden om selve dataene.

Kategorier  og serier 
I kolonne A har vi indsat navnene på de dan-
ske regioner. Disse forklarende tekster kaldes 
for Kategorier. I række 1 kan du se nogle års-
tal, og disse tekster kalder vi for en Serie. 

Excel er så smart programmeret, at hvis 
cellen i øverste venstre hjørne er tom, så er 
programmet helt sikker på, at første kolonne 

er Kategorier, og den første række er Serie-be-
tegnelsen. Det er vel at mærke i det område, 
man har markeret. 

Man kan nemlig godt lave fl ere dataområder 
i det samme regneark og lave fl ere forskel-
lige diagrammer. Det er altså afhængigt af de 
celler du har markeret, og ikke hvor de står 
fysisk i regnearket. 

Du skal nu markere det område, som du har 
tastet data i. Igen… tryk i celle A1 med ven-
stre museknap, hold den nede og træk nedad 
til højre, så du til sidst ender i celle E6. 

Så ser det nu sådan ud:

Figur 2.7  Markerede data.

 … og igen, ja du trykker bare på “trylleknap-
pen” F11 , og du har nu igen et diagram på 
arket Diagram2:

Figur 2.8  Standarddiagram.

Så er der igen et diagram… Men jeg ved ikke 
med dig… Jeg synes det tudegrimt… Det kan 
man simpelthen ikke afl evere til nogen… Så 
det må vi gøre noget ved! 
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Søjler, cirkler og streger
Nu vil vi se på de muligheder, vi har for at 
vise vore data på en lidt mere indtagende 
måde. 

Jeg ved ikke, når du trykker på det nederste 
faneblad, hvor der står “Diagram2”, kan du 
så stadig se ikongruppen Diagramværktøjer? 

Hvis ikke, så er det fordi selve diagrammet 
ikke er markeret eller valgt, kunne man også 
sige. 

Det gør du ved at klikke på selve diagram-
met. Det kunne være ude i kanten af dia-
grammet. Så er du i hvert fald sikker på, at 
Diagramværktøjer  kommer frem igen. 

Figur 3.1  Klik med musen i venstre kant af diagram-
met, så er det markeret.

Se, hvis vi lige skal tage et overblik over dia-
grammets søjler.

Søjlerne er inddelt i grupper, hvor vi har et 
navn i bunden, der fortæller, hvilken region 
det drejer sig om. Så har søjlerne forskellige 
farver, som man umiddelbart ikke forstår 
hvorfor, men ude i højre side af diagrammet 

ser man de fi re årstal med en lille kasse ved 
siden af i de respektive farver. 

Det betyder, at hvis du ser på den første søjle 
fra venstre oven over ordet “Region Hoved-
staden”, så fortæller den, at det er kvadrat-
meterprisen på huse i det Herrens år 2003. 
Den anden søjle fra venstre viser prisen i året 
2004. 

De fi re søjler som vi ser her i Region Hoved-
staden, kunne godt vises som et diagram for 
sig selv, uden de andre regioner. Det ville du 
kunne få, hvis du ikke havde markeret hele 
tabellen omme på Ark1, men derimod kun 
overskriften og den øverste linje med data. 

Men du ved… målet er at vi kan fi nde et sted 
langt fra svigermor, og vi skal kunne præ-
sentere beslutningsgrundlaget på ét stykke 
papir, så vi er nødt til at kunne se de andre 
også. 

Videre…
Nu skal du klikke på fanebladet Design i 
ikonbjælken. 

Derefter klikker du på ikonet Skift diagramtype 
ude til venstre, hvorefter du får et skærmbil-
lede til skift af diagramtype (fi gur 3.2).

Hvis du ikke var forvirret i forvejen, så er 
her en rigtig god anledning til at blive det! 
Men… fortvivl ej, der er nemlig en rigtig god 
orden og forklaring til dem alle. Ikke fordi, vi 
skal gennemgå dem alle, men vi kan forklare 
hovedtyperne.

Ude til venstre har du en oversigt over alle 
typerne: Kolonne  – Streg  – Cirkel  – Søjle – 
Område mv. 

(De hedder faktisk kolonner, når de står op, og 
søjler, når de ligger ned! Det må være fordi, de 
unge mennesker der har navngivet dem, kun har 
set søjler fra antikken! De er stort set nemlig væl-
tede alle sammen!)

3. Diagrammets elementer
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3. Diagrammets elementer

Hver af disse hovedtyper har deres eget 
ikon-område ude til højre i billedet, som vi-
ser hvordan det kunne komme til at se ud, 
hvis man vælger ét af ikonerne. 

Hvis vi tager den øverste, nemlige Kolonne-
gruppen, så har vi følgende valgmuligheder:

Figur 3.3  Muligheder for kolonner, både 2D og 3D.

Den øverste række med Kolonner er kantet, 
som du kan se, hvilket der bliver gjort noget 
ved i næste række, hvor de nu bliver cylin-
dre, senere også med spids på, og til sidst 
træder pyramiderne i karakter. Ikke fordi de 
er specielt brugbare, men sikkert fordi det 
teknisk kunne lade sig gøre…

Men allerede i mulighed nr. 2 vises nogle ko-
lonner der mest af alt ligner nogle strips, man 
bruger til at måle surheden i sin urin med.

Den vil vi da prøve! Klik på ikonet øverst i 
fi gur 3.4 og derefter på OK. Resultatet står 
nederst i fi gur 3.4.

Figur 3.4  Et klik på ikonet giver disse stablede søjler.

Se, dataene der ligger til grund for disse søj-
ler er ikke forandret, men måden at vise dem 
på er nu anderledes. Målet med diagrammet, 
nemlig at kunne sammenligne tendensen i 
huspriserne fra de forskellige regioner, kan 
nu ikke længere nås. 

Det eneste vi ser her, er summen af kvadrat-
meterpriserne set over en fi reårig periode. 
MEN… det giver et meget godt billede af 
hvor udviklingen over de sidste fi re år har 
været mindst. 

Dette er et udmærket eksempel på, at det er 
vigtigt at gøre sig klart fra starten af, hvad 
man gerne vil opnå med sit diagram. 

Nu også med procenter…
Klik nu igen på ikonet Skift diagramtype. 

Figur 3.5  Dialogboksen Skift diagramtype.

Figur 3.2  Klik på Skift diagramtype (øverst), og du får 
et skærmbillede til skift af diagramtype (nederst).
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3. Diagrammets elementer

Den tredje mulighed ligner den anden til for-
veksling, men der er forskel. Klik på ikonet 
øverst i fi gur 3.6, og se nu hvad der sker:

Figur 3.6  Stablede søjler  i procent.

Nu er alle søjler blevet lige store! Du kan nu 
se, at prisudviklingen i de enkelte regioner 
stort set er ens i forhold til det samlede bil-
lede! Dog har Region Hovedstaden haft et 
større udsving i år 2006 end de andre regio-
ner. 

Bare rolig, der er ikke ændret på dine data, 
men Excel er bare i stand til at omregne data-
ene til procenter. Så lad os nu gå videre til en 
anden type søjler, nemlig…

Tredimensionalt diagram 
Klik nu igen på ikonet Skift diagramtype.

Klik på det fjerde ikon i den øverste række, 
og se nu hvad der sker:

Figur 3.7  3D-diagram.

Nu er vi jo næsten tilbage igen ved starten, 
men denne gang i tre dimensioner. Det er 
lidt ligesom dengang man sad i skolen med 
sit ternede papir og fandt ud af, at hvis man 
lavede skrå eller diagonale linjer i de små 
fi rkanter, så kunne man lave alt muligt i 3D.

Ligeledes her, hvor man har tilføjet den dia-
gonale linje til hver enkelt søjle. Det ser nu 
lidt fl ottere ud, og vi nærmer os jo noget, der 
ligner lidt det, de laver på TV-Avisen. 

Men vi haster videre, for der kan komme 
endnu mere smæld på den tredimensionale 
virkning. 

Vælg igen Skift diagramtype, og tag nu den 
sidste mulighed i den øverste linje, så får vi 
noget der ligner dette her:

Figur 3.8  Tredimensionale søjler. 

Jeg kommer sådan til at tænke på New 
York, når jeg ser dette billede. Det ligner en 
række højhuse, og det eneste vi mangler, er 
vinduerne med lys i, spredt rundt over alle 
søjlerne. 

Men hvad siger dit øje? Synes du, at dine 
data er blevet nemmere at forstå eller svæ-
rere? Ved første øjekast synes jeg ikke, det 
er nemmere at se, hvilken tendens der er i 
prisudviklingen i de forskellige regioner. Og 
alligevel kan man jo godt se, hvilken region 
der skiller sig ud. 

Nu vil jeg ikke kede dig med at gå alle mu-
lighederne igennem, som du kan vælge imel-
lem, for du kan selv prøve dig frem. 
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