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Kom i gang med PowerBI 
Gode råd 

Til personer der arbejder med BI på AAU gennem Power BI 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Formålet med dette er at give et hurtigt overblik i Power BI via powerbi.com samt benyttelse af funk-
tionaliteterne i Power Bi 
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Sådan logger du ind 
Gå til www.powerbi.com og der åbnes nedenstående vindue.  

 

Vælg din konto og du føres videre til log ind. Her du angiver din mail og adgangskode. Det er den mail og 
adgangskode du logger ind på din pc med. 

 

Herefter kommer du til din Power Bi hjemmeskærm og du er nu logget ind. 

 
 

 
 
 

http://www.powerbi.com/
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Sådan finder du økonomi-appen 
 
Økonomi-appen er en samling af alle økonomirapporterne der er stillet til rådighed af BI-teamet. For at tilgå 
appen tryk på ”Apps” i menuen til venstre og åben appen der hedder ”Økonomi”. 

 
 

Når økonomi-appen åbnes, kommer du ind på forsiden af appen.  

 
I venstre side ses de forskellige rapporttyper. Det ligner i nogen grad det overblik der var i QlikView, bare 
som en slags mappestruktur. I QlikView var de forskellige rapporter også grupperet i projekt, budget, løn 
osv. Det er den samme opdeling vi har brugt i Power BI, derved også de samme rapporter, som er placeret 
i de samme grupper.  

 
Hvis der trykkes på den lille pil ved eksempelvis ”Projekt” udvides den med de underliggende rapporter.  
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Hvis der trykkes på den lille pil ned ved en rapport, eksempel ”Projektstatus” vises de underliggende fa-
ner/sider i ”Projektstatus”.  
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Valgbokse/slicers 
Valg i Power BI foretages som udgangspunkt i valgbokse/slicers. De er næste altid placeret i højre side i 
rapporterne.  

Der er overordnet to typer af valgbokse.  
Valgbokse der relaterer sig til tid vil som udgangspunkt blive vist med en skyder til at vælge perio-
de/måned/år. Det er også muligt også at taste en given periode i valgboksen. På den måde fungerer valget 
som et ”til – fra” valg. 

Her et eksempel hvor perioden 2019 til og med 2021 er valgt  

 

 

 

 

 

En anden type valgboks er hvor der kan søges og/eller vælges et eller flere elementer. 
Når der trykkes på den lille pil til højre, åbnes valgboksen. 
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Sådan søges i valgbokse 

Når valgboksen er åbnet, er der mulighed for at søge.  
Hvis søge-feltet ikke er vist kan der trykkes på CRTL+F eller klik på ”Flere indstillinger” – de tre prikker -> 
tryk på ”Søg efter”.  

 

Hvis der søges på ”63” findes alle omkostningssteder hvor 63 indgår. Du vælger med musen. 

Der er også mulighed for at lave mere avancerede søgninger. 

Der kan anvendes tegnet ”?”. Det bruges hvis vi har et ukendt tegn eller vil se de muligheder der eksisterer.  
Hvis vi søger ”2300?” i Omkostningsstednr får vi tallene mellem 23000-23009.  

 

Der kan også bruges ”*”. Et eksempel på anvendelse kan være ved et fuldt-navn, som har et mellem navn. 
Eksempel: ”Troels Hedegaard Dissing”, hvis der søges på ”Troels Dissing” vil vi ikke kunne finde navnet, 
men hvis vi søger ”Troels *Dissing”, så vil vi kunne finde navnet.  

 

Det er endnu ikke muligt at søge som i QlikView, hvor man kan vælge om det skal være noget der starter 
med/slutter med. 
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Sådan fjernes valg 

Valg kan enten fjernes ved at trykke på det lille viskelæder og derved fjerne valget i den enkelte valgboks. 

 

I hver rapport eksisterer der en ”Clear” knap oppe i højre hjørne. Den fjerner alle markeringer og filtre der er 
fortaget i rapporten.   

 

Grafer og pivottabeller 
Ligesom i QV er det også muligt at analysere længere ned i både grafer og matrix. I Power Bi er der for-
skellige måder at komme fra et niveau til et andet.  
 

Matrix/pivot tabeller 

En pivot tabel, kendt fra Excel, er det samme som en matrix i Power Bi. En matrix i Power Bi kan genken-
des ved, at der eksister et ikon med et plus eller minus i en tabel. Feltet i matricen kan udvides til næste 
niveau ved at trykke på ”plusset” og minimere feltet igen ved at trykke på ”minusset”.   
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Her er det ”A.indtægter i alt” der er udvidet til næste niveau, som er ”eksterne indtægter” og ”interne ind-
tægter” 

 

 

Analyseelementer 

For at analyser længere ned i en graf eller matrix kræver det, at der eksisterer et hierarki på visualiseringen. 
Et eksempel på et hierarki kan være år og måned eller hovedområde og institut.  

Hvis der eksisterer et hierarki så ses det i højre hjørne på en visualisering med de nedenstående analyse-
elementer.  

 

Hvis analyseelementet med de to pile der peger ned af anvendes vises det næste niveau i hierarkiet. 
Samme funktion kan man også anvende, hvis man højre klikker på visualiseringen og vælger ”Vis næste 
niveau”. 

 

Eksempel: Her har vi antal sendte ansøgninger pr. hovedområde hvis vi anvender analyseelementet, så får 
vi antal ansøgninger pr. institut. Institut er det næste niveau i hierarkiet. 

 

Hvis analyseelementet der ligner en fork anvendes, udvides hele tabellen med næste niveau. Samme funk-
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tion kan man også anvende, hvis man højre klikker på visualiseringen og vælger ”Udvid til næste niveau”.  

Eksempel: Her har vi budget på buffer -og eksisterende projekter, hvis vi anvender analyseelementet, så 
udvides alle felterne i tabellen på én gang, således vi får tilføjet hovedområde i tabellen på hhv. Buffer og 
eksisterende projekter. 

 

  

Hvis analyseelementet med pilen der peger ned anvendes, så aktiverer man ”drill-down” funktionen. Sam-
me funktion kan man også anvende, hvis man højre klikker på visualiseringen og vælger ”Udvid” -> ”Valg”.    

 

Eksempel: Her har vi hjemtag fordelt på kilder pr. år. Hvis der ønskes at se hjemtag fordelt på måneder i 
2022. Så skal ”drill-down” funktionen (pil ned) aktiveres (den er slået til hvis ikonet får en grå baggrund) og 
herefter skal man trykke på 2022 i grafen. Så fås en graf med månederne i 2022 hen af x-aksen.  

 

Når man har anvendt en af analyseelementerne, kan man anvende pil op for at komme tilbage til næste 
niveau i hierarkiet.  

  

Valg i matricer og grafer 

Hvis der fortages et valg i en pivottabel eller en graf så vil det også påvirke de øvrige elementer i rapporten. 
Det kan ses ved at det er markeret med en tydelig blå farve og de øvrige elementer er grå.   
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Eksempel: Her er der valgt ”1.1 Statstilskud” i matricen ”Budgetopfølgningsrapport 2022: Budget og realise-
ret”. Det får indflydelse på de andre elementer i rapporten, såsom en tabel med arter og et budgetteret be-
løb.  

 

 
 

Eksempel: Hvis der trykkes på ”Eksterne omkostninger” i grafen ”UK 10 Budget by Måned and 
ART1_navn”. Så følger de øvrige visninger med.  
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Sortering 
I Power BI er det muligt at sortere både i grafer og tabeller.  

Hvis en matrix eller tabel er sorteret, vises det ved en lille pil ved kolonnenavnet, som også illustrerer om 
tabellen er faldende eller stigende.  

 

 

Det kan også klikkes på ”Flere indstillinger”- de tre prikker -> ”Sorter efter” -> vælg så den variable der øn-
skes at sorteres efter.  

I en tabel (ikke i en matrix) kan der sorteres efter flere kolonner ved at holde SHIFT inde og tryk på de ko-
lonner der skal sorteres.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

Eksport af data 
Det er også muligt at eksportere data fra Power BI til Excel i lighed med Qlikview. 

For at eksportere data fra en tabel trykkes på ”Flere indstillinger” – de tre prikker -> ”Eksportér data”  

 

 

Der er to formater, som du har mulighed for at eksportér data ud på. ”Data med aktuel layout” og ”Opsum-
merede data” 

 

Hvis du vælger ”Data med aktuelt layout” eksporterer du én Excel fil med data i samme layout som der ses i 
Power BI.  

Nederst i Excel filen vises de anvendte filtre der er foretaget. Hvis der er nogle, som du ikke kan genkende 
så skyldes det, at BI-teamet har fortaget en række, filtrer for at bygge selve rapporten. De kan ikke ændres. 
Derudover viser den også de filtre, som der er lavet med valgboksene.    

 

Vælges der i stedet ”Opsummerede data” eksporteres data der er anvendt i visualiseringen, som en flad 
tabel med rækker og kolonner.  
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Øverst står de filtre der er lavet af BI-teamet og dem der er foretaget i valgboksene.  

 
I en graf er det kun muligt at anvende ”Opsummerede data”.   

Personlige bogmærker 

Personlige bogmærke kan oprettes af alle. Bogmærket gemmer visningen af f.eks. en tabel og/eller de 
filtrer der er foretaget i rapporten således du kan vende tilbage til samme visning.   

Eksempel: Hvis der ønskes at gemme en specifik udvidelse af matricen. Tryk på bogmærket i højere hjørne 
af rapporten -> Vælg ”Tilføj et personligt bogmærke” -> Navngiv bogmærket 

 

Du finder dine personlige bogmærker samme sted.  

Du kan endda gøre et personligt bogmærke til standardvisning af en rapport, så hver gang du vender tilba-
ge til rapporten, åbnes denne visning af rapportsiden først.  

Det gøres ved at trykke på de tre prikker -> ”Gør til standard”. 
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Yderligere funktioner 
Opdatering af data 

Hver rapport har nede i højre hjørne, hvornår datasættet bag rapporten er opdateret. Det er denne dato, 
som er gældende. 

  

KONTAKT / ANSVAR 

Ved spørgsmål kontakt BI enheden på AAU. 

Skriv til BI-team@adm.aau.dk 

 

BILAG 

KAN UDFYLDES 

Indsæt link til bilag sidst i dokumentet. Husk at give bilagene sigende navne, så de er nemme at finde frem 
til.  
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