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Pivottabeller 
I dette notesæt 

 En introduktion til pivottabeller 

 Hvordan man opretter en pivottabel ud fra et regneark eller tabel 

 Hvordan man gruppere elementer i en pivottabel 

 Hvordan man opretter et beregnet felt eller et beregnet element i en pivottabel 

 Hvordan man opretter et pivotdiagram 

Om pivottabeller 
En pivottabel er grundlæggende en dynamisk opsummeret rapport generet ud fra en database. Databasen 

kan være indeholdt i et regneark eller en ekstern fil. En pivottabel kan være behjælpelig med at 

transformere endeløse rækker og kolonner af tal til en meningsfyldt præsentation af data. 

En pivottabel kan f.eks. oprette en frekvensfordeling og krydstabulering af flere forskellige 

datadimensioner. Ud over dette kan du vise subtotaler, og et hvilket som helst niveau af detaljer du ønsker. 

Og måske det mest innovative aspekt omkring pivottabeller er dets interaktivitet. Efter du har oprettet en 

pivottabel kan du om arrangere informationerne på næste alle mulige tænkelige måder, og indsætte 

specielle formler, der foretager nye beregninger. Du kan endda oprette post-hoc grupperinger af 

sammenfattende elemente: du kan f.eks. kombinere to afdelingers totaler. Og prikken over i’et er at du 

med få museklik kan tilføje formatering til en pivottabel, så den kan gøre sig i et hvert direktionsværelse. 

Pivottabeller blev introduceret i Excel 97, og denne funktioner bliver forbedret for hver ny version af Excel. 

Fra Excel 2013 kunne du f.eks. oprette pivottabeller ud fra flere datatabeller. Desværre er der mange 

brugere, der undgår pivottabel da de tror de er for kompliceret. Mit mål med dette notesæt er aflive denne 

myte. 

En ulempe ved at bruge pivottabeller i modsætning til en formelbaseret opsummeringsrapport, er at 

pivottabellen ikke opdateres automatisk, når du ændrer datakilden. Dette udgør dog ikke noget seriøst 

problem, da du med et enkelt klik på knappen Opdater kan tvinge en pivottabel til at opdater sig selv med 

de seneste data. 

Et eksempel på en pivottabel 
Den bedste måde at forstå koncepter bag en pivottabel er ved at se en. Start med figur 1, som viser en del 

af den data, der bruges til at oprette pivottabellen i dette notesæt. 
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Figur 1 Denne tabel bruges til at oprette en  pivottabel. 

Denne tabel består af en måneds oplysninger om nye kontoer i en bank med tre afdelinger. Tabellen består 

af over 700 rækker, og hver række repræsentere en ny konto, der åbnes i banken. Tabellen har følgende 

kolonner: 

 Datoen for hvornår kontoen blev åbnet 

 Ugedagen for hvornår kontoen blev åbnet 

 Beløbet 

 Kontotypen: Pensionsopsparing, opsparing, depositum eller check 

 Personen der åbnede kontoen: en bankkasser eller en Ny konto medarbejder 

 Afdelingen hvor kontoen blev åbnet: Nord, Midt eller Vest 

 Kundetype: en eksisterende kunde eller en ny kunde 

Databasen med kontoerne indeholder en hel del flere informationer, men i dets nuværende form, røber 

dataene ikke meget. For at gøre dataene mere brugbar har du brug for at opsummere dem. 

Opsummeringen af en database er grundlæggende en proces, hvor man besvarer en række spørgsmål om 

dine data. Her er en række spørgsmål, der kan være interessante for bankens administration: 
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 Hvad er den daglige total for nye kontoer i hver afdeling? 

 Hvilken ugedag står for de fleste indskud? 

 Hvor mange konti blev åbnet i hver afdeling, opdelt på kontotype? 

 Hvad er beløbsfordelingen på de forskellige kontotyper? 

 Hvilken kontotype bliver der åbnet flest af af bankassistenter? 

 I hvilken afdeling åbner bankassistenterne flest kontoer med checks til de nye kunder? 

Du kan selvfølgelig bruge en rum tid på at sortere din data og oprette formler for at svare på disse 

spørgsmål. Tit vil en pivottabel dog være et meget bedre valg. Det tager kun nogle få sekunder at oprette 

en pivottabel. Det kræver ingen formler og producerer en meget pænere opstilling. Ud over dette er en 

pivottabel meget mindre sårbar over for fejl end formler. 

Bortset fra dette så giver jeg svarene på spørgsmålene senere i notesættet ved at præsentere yderligere 

pivottabeller oprettet ud fra dataene. 

Figur 2 viser en pivottabel oprette ud fra bankens data. Husk på at der ikke er nogen formler involveret. 

Denne pivottabel viser mængden af nye indbetalinger fordelt på afdelinger og kontotyper. Denne specifikke 

opsummering repræsentere en af mange opsummering du kan producere ud fra denne data. 

 

Figur 2 En simpel pivottabel. 

Figur 3 viser en anden pivottabel generet ud fra bankdataene. Denne pivottabel bruger et filter i 

Kundefeltet (i række 1). I figuren viser pivottabellen kun data fra eksisterende kunder. Du kan også vælge 

Nye eller Alle i listefeltet. 
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Figur 3 En pivottabel der bruger et rapportfilter. 

Bemærk skiftet i orienteringen for tabellen. I denne pivottabel vises afdelingerne som kolonneoverskrifter 

og kontotyperne vises som rækkeoverskrifter. Denne ændring, som tog ca. 5 senkunder at udføre, er et 

andet eksempel på fleksibiliteten i en pivottabel. 

Brugbare data til en pivottabel 
En pivottabel kræver at dine data har formen som en rektangulært tabel. Du kan opbevare din data i enten 

et område i et regneark (som enten kan være et normalt område eller en tabel oprette ved at vælge Indsæt 

 Tabeller  Tabel) eller en ekstern database. Selvom Excel kan genere en pivottabel ud fra en hvilken 

som helst tabel er det ikke alle tabeller der er egnet. 

Som udgangspunkt gælder der, at felter i en databasetabel skal bestå af to typer af informationer: 

 Data: Består af en værdi eller data som du vil opsummere. I eksemplet med bankkontoerne så er 

feltet Beløb et eksempel på sådan et datafelt. 

 Kategori: Beskriver dataene. For bankkonto dataene er det felterne Dato, Ugedag, Kontotype, 

Åbningsdato, Afdeling og Kunde, der udgør kategorierne, da de beskriver dataene i feltet Beløb. 

En enkelt tabel kan have et vilkårligt antal datafelter og kategorifelter. Når du opretter en pivottabel vil du 

normalt opsummere et eller flere af datafelterne. Omvendt så vil værdierne i kategorierne optræde i 

pivottabellen som rækkebeskrivelser, kolonnebeskrivelser eller filtre. 

Der findes dog undtagelser, og du kan opleve at Excels Pivottabel kan være nyttige til en tabel, der ikke 

indeholder numeriske datafelter. I sådan tilfælde vil pivottabellen tælle i stedet for at summere. 

Figur 4 viser et eksempel på et Excel områder, der ikke er egnet til en Pivottabel. Selvom området 

indeholder beskrivende informationer om hver værdi, indeholder det ikke normaliserede data. Faktisk så 

minder området om en Pivottabel, men er ikke nær så fleksibel. 
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Figur 4 Dette område er ikke velegnet til en Pivottabel 

Figur 5 viser den samme type data bare arrangeret på en sådan måde at det er normaliseret. Normaliseret 

data indeholder en data på hver række, med en yderligere kolonne der klassificere data punktet. 

 

Figur 5 Området indeholder data der er normaliseret og derfor egnet til en Pivottabel. 
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Det normaliserede område består af 55 rækker med data – en for hver af de seks måneder salgsværdier for 

de 9 afdelinger. Bemærk at hver række indeholder kategoriinformationer for slagsværdien. Denne tabel er 

en ideel kandidat til en Pivottabel og indeholder al den informationer, der er nødvendig til at summere 

informationen efter områder og kvartaler. 

Figur 6 viser en Pivottabel oprette ud fra de normaliserede data. Som du kan se er den stort set identisk til 

de normaliserede data i figur 4. 

 

Figur 6 En Pivottabel oprettet ud fra normaliseret data. 

En modsat Pivottabel 
Excels Pivottabel opretter en summeringstabel ud fra en liste. Men hvad nu hvis du vil udføre den 

omvendte operation? Ofte har du en to-siddet summeringstabel og det vil være nyttigt, hvis dataene var i 

en form som en normaliseret liste. 

I denne figur indeholder området A1:A13 en summeringstabel med 36 datapunkter. Bemærk at denne 

summeringstabel er som en Pivottabel. Kolonnerne G:I viser en del af en 36-rækker datatabel der blev 

udledt fra denne summeringstabel. Med andre ord hver værdi i den originale summeringstabel bliver 

konverteret til en række, som også indeholder området og måneden. Denne tabeltype er nyttigt fordi den 

kan sorteres og manipuleres på forskellig måder. Og så kan du kreere en Pivottabel ud fra den 

transformerede tabel. 
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Opret automatisk en Pivottabel  
Hvor nemt er det at oprette en Pivottabel? Denne opgave kræver stort set ingen indsats, hvis du vælger en 

anbefalet Pivottabel. 

Anbefalede pivottabeller er en ny funktion, der blev introduceret i Excel 2013. 

Hvis dine data er i et regneark vælger du en tilfældig celle inden for området og vælger derefter Indsæt  

Tabeller  Anbefalede pivottabeller. Excel scanner hurtigt dine data og dialogboksen Anbefalede 

pivottabeller præsentere miniature der afbilleder nogle pivottabeller du kan vælge (se figur 7). 

 

Figur 7 Vælg en anbefalet pivottabel. 
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Miniaturerne af pivottabellerne bruger de originale data, og der er derfor en god chance for at en af dem vil 

være det du leder efter, eller i det mindste tæt på. Vælg en miniature og klik OK: Excel opretter 

pivottabellen i et nyt regneark. 

Når en celle i pivottabellen markeres viser Excel panelet Pivottabelfelter. Du kan bruge dette panel til at 

ændre dit layout på pivottabellen. 

Bemærk Hvis dine data befinder sig i en ekstern database, starter du med at vælge en tom celle. Når 

du vælger Indsæt  Tabeller  Anbefalede pivottabeller, viser Excel dialogboksen Vælg 

datakilde. Vælg Brug en ekstern datakilde og klik derefter Vælg forbindelse for at angive 

datakilden. Du vil da se miniaturerne over anbefalet pivottabeller. 

 

Hvis ingen af de anbefalede pivottabeller er brugbare, har du to valgmuligheder: 

 Opret en pivottabel der kommer så tæt på det du vil have og brug derefter panelet Pivottabelfelter 

til at tilrette pivottabellen. 

 Klik på knappen Tom pivottabel (i bunden af dialogboksen Anbefalede pivottabeller) for manuelt at 

oprette en pivottabel. 

Opret manuelt en pivottabel 
Det er nemt at bruge Anbefalede pivottabeller, men det kan være du foretrækker at oprette en pivottabel 

manuelt. Og hvis du har en version af Excel tidligere end 2013, er den eneste mulighed at gøre det manuelt. 

I dette afsnit beskriver jeg de grundlæggende trin, der skal til for at oprette en pivottabel, der gør brug af 

de bankdata fra tidligere i notesættet. Det at oprette pivottabellet er en interaktiv proces. Det er ikke 

ualmindeligt at man eksperimentere med forskellige layouts, indtil du finder et du er tilfreds med. 

Angiv dine data 
Hvis dine data er i et område i et regneark eller en tabel, vælger du en tilfældig celle og derefter Indsæt  

Tabeller  Pivottabel. Du ser da dialogboksen vist nedenfor i figur 8. 
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Figur 8 I dialogboksen Opret pivottabel fortæller du Excel, hvor datene er og derefter specificeres en placering for pivottabellen. 

Excel forsøger at gætte hvilket område det drejer sig om ud fra placeringen af den aktive celle. Hvis du 

opretter en pivottabel fra en ekstern datakilde, skal du vælge indstillingen og klikke på knappen Vælg 

forbindelse for at specificere datakilden. 

Bemærk Dialogboksen Opret pivottabel inkluderer afkrydsningsfeltet: Føj disse data til datamodellen. 

Benytte kun denne mulighed hvis din pivottabel benytter data fra mere end en tabel eller fra 

en ekstern dataforbindelse, der bruger flere tabeller. Jeg vil vise et eksempel der bruger 

Datamodellen senere i notesættet. 

Tip Hvis du opretter en pivottabel fra data i et regneark, da er det en god ide først at oprette en 

tabel til dit område (ved at vælge Indsæt  Tabeller  Tabel). Hvis du udvider tabellen med 

flere rækker, vil Excel opdatere pivottabellen uden at du behøver at manuelt angive det nye 

dataområde. 

Specificer placeringen for pivottabellen 
Brug den nederste del af dialogboksen Opret pivottabel til at angive placeringen til din pivottabel. Standard 

placeringen er i et nyt regneark, men du kan angive et hvilket som helst område på et hvilken som 

regneark, inklusiv regneark, der indeholder data. 

Klik OK og Excel opretter en tom pivottabel og viser panelet Pivottabelfelter, som vist i figur 9. 
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Figur 9 Brug panelet Pivottabelfelter til at opbygge din pivottabel. 

Tip Panelet Pivottabelfelter er normalt forankret i høre side af Excel vinduet. Ved at trække dets 

titellinje kan du flytte det til et vilkårligt sted. Hvis du klikke i en celle uden for pivottabellen 

vil panelet Pivottabelfelter skjules midlertidigt. 

Pivottabel terminologi 
Det første du skal gøre for at mestre pivottabeller er at lære terminologien knyttet til pivottabellerne. 

Referer til den tilhørende figur for at holde kursen. 
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 Kolonneetiket: Et felt der har en kolonnen orientering i en pivottabel. Hvert element i feltet 

optager en kolonne. I figuren repræsentere Kunder et kolonnefelt, der indeholder to elementer 

(Eksisterende og Ny). Du kan også have indlejret kolonnefeltet. 

 Hovedtotal: En række eller kolonne der viser totalerne for alle celler i en række eller kolonne i en 

pivottabel. Du kan specificere at hovedtotalen skal beregnes for rækker, kolonner eller begge (eller 

ingen af dem). Pivottabellen i figuren viser hovedtotalen for både rækker og kolonner. 

 Gruppe: En samling af elementer der behandles som et enkelt element. Du kan gruppere 

elementer manuelt eller automatisk (f.eks. kan du grupper datoer i måneder). Pivottabellen i 

eksemplet har ikke defineret nogle grupper. 

 Elementer: Et element i et felt der optræder som et række eller kolonnehoved i en pivottabel. I 

figuren er Eksisterende og Ny elementer for feltet Kunder. Feltet Område har tre elementer: Vest, 

Øst og Midt. Kontotype har fire felter: Check, Depositum, Opsparing og Pensionsopsparing. 

 Opdater: Genbregner pivottabellen efter du har tilføjet ændringer til kildedataene. 

 Række etiketter: Et felt der har en række orientering i en pivottabel. Hvert element i feltet optager 

en række. Du kan have indlejret rækkefelter. I figuren repræsentere både Område og Kundetype 

rækkefelter. 

 Kildedata: De data der benyttes til at oprette en pivottabel. Det kan befinde sig i et regneark eller i 

en ekstern database. 

 Subtotaler: En række eller kolonne der viser en subtotal for deltalje celler i en række eller kolonne i 

en pivottabel. Pivottabellen i figuren viser subtotaler for hvert område neden for dataene. Du kan 

også vise subtotaler under dataene eller skjule subtotalerne. 

 Tabelfilter: Et felt der har sideorientering i pivottabellen – på sammen måde som et stykke af en 3-

D terning. Du kan vise et element, flere elementer eller alle elementer i et tabelfilter. I figuren er 

Åbnet af et tabelfilter, der viser elementet Bankkasser. 

 Værdiområde: Cellerne i en pivottabel der indeholder opsummeringsdata. Excel tilbyder flere 

forskellige måder at opsummere data (sum, gennemsnit, optælling osv.). 

Opsætning af pivottabellen 
Det næste er selve opsætningen af pivottabellens layout. Du kan gøre dette ved at bruge en eller flere af 

følgende teknikker: 

 Træk feltnavnene (i toppen af panelet Pivottabelfelter) til et af de fire områder i bunden af panelet 

Pivottabelfelter. 

 Sæt et flueben ved siden af feltet. Excel placere feltet i et af de fire områder i bunden. Du kan 

trække til et andet område, hvis det er nødvendigt. 

 Højre klik på et feltnavn i toppen af panelet Pivottabelfelter og vælge dets placering i 

genvejsmenuen. 

De følgende trin opretter en pivottabel der blev præsenteret tidligere i dette notesæt. I dette eksempel 

trækker jeg elementerne fra toppen panelet Pivottabelfelter til områderne i bunden af panelet 

Pivottabelfelter. 

1. Træk feltet Beløb ned til området VÆRDIER. På nuværende tidspunkt vil pivottabellen totalen af 

alle værdier i kolonne Beløb i datakilden. 

2. Træk feltet Kontotype ned i området RÆKKER. Nu viser pivottabellen det samlede beløb for hver 

kontotype. 
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3. Træk feltet Afdeling ned i området KOLONNER. Pivottabellen viser nu beløbet for hver af 

kontotyperne, med krydsreference til hver af afdelingerne (se figur 10). Pivottabellen opdatere sig 

selv automatisk hver gang du foretager ændringer i panelet Pivottabelfelter. 

 

Figur 10 Efter få simple trin viser pivottabellen en opsummering af dataene. 

Formater pivottabellen 
Bemærk at pivottabellen benytter Standard talformatering. For at ændre talformateringen for alle data, kan 

du højre klikke på en hvilken som helst værdi og vælge Talformat i genvejsmenuen. Benyt derefter 

dialogboksen Formater celler til at ændre talformatet for de viste data. 

Du kan tilføje en af flere indbygget typografier for pivottabel. Marker en hvilken som helst celle og vælg 

derefter Værtøjer til pivottabel  Design  Typografier for pivottabel. 

Du kan også bruge indstillinger under Værtøjer til pivottabel  Design  Layout for at kontrollere 

forskellige elementer i pivottabellen. Du kan justere følgende elementer: 

 Subtotaler: Skjul subtotaler eller vælg hvor de skal vises (ovenfor eller neden for dataene). 
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 Hovedtotal: Vælg hvilken, hvis nogen, der skal vises. 

 
 Rapportlayout: Vælg mellem tre forskellige layouts (kompakt, disposition eller tabelformat). Du kan 

også vælge at skjule gentagende etiketter. 

 
 Tomme rækker: Tilføj en tom række mellem elementer for øge læsbarheden. 

 

Gruppen Værtøjer til pivottabel  Analysér  Skjul indeholder yderligere indstillinger, der har indflydelse 

på visningen af din pivottabel. Du kan f.eks. bruge knappen Feltoverskrifter til at skifte mellem at få vist 

feltoverskrifter eller ej. 

Der er yderligere indstillingsmuligheder for pivottabellen i dialogboksen Indstillinger for Pivottabel der 

findes under gruppen Værtøjer til pivottabel  Analysér  Pivottabel  Indstillinger. Eller højre klik på en 

celle i pivottabellen og vælg Indstillinger for Pivottabel i genvejsmenuen. 

Den bedste måde at lære alle disse layout og formateringsmuligheder er ved at eksperimentere. 
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Figur 11 Dialogboksen Indstillinger for pivottabel. 

Beregninger i en pivottabel 
Data i en pivottabel vil oftest blive opsummeret ved hjælp en sum. Men du kan få vist dine data ved hjælp 

af et antal forskellige summeringsteknikker. De er angivet i dialogboksen Værdifeltindstillinger. Den 

hurtigste måde at se denne dialogboks er ved at højre klikke på en værdi i pivottabellen og vælge 

Værdifeltindstillinger i genvejsmenuen. Dialogboksen har to faner: Summér værdier med og Vis værdier 

som. 

 

Figur 12 Dialogboksen Værdifeltindstillinger. 

Ved at bruge fanen Summér værdier med kan du vælge en anden summeringsfunktion. Dine 

valgmuligheder er Sum, Antal, Gennemsnit, Maks, Min, Produkt, Antal tal, Stdafv, Varians og Varianssp. 
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For at få vist dine værdier på en anden måde kan du bruge listefeltet på fanen Vis værdier som. Du har 

mange muligheder at vælge mellem, inklusiv som en procentsats af den samlet subtotal. 

Dialogboksen giver dig mulighed for at tilføje talformatering til værdierne. Du skal bare klikke på knappen 

vælge dit talformat. 

Juster din pivottabel 
Efter du har oprette en pivottabel er det nemt at ændre den. Du f.eks. tilføje yderligere 

summeringsinformationer ved at bruge panelet Pivottabelfelter. Figur 13 viser pivottabellen efter jeg har 

trukket et yderlige felt (Åbnet_Af) til sektionen RÆKKER i panelet Pivottabelfelter 

 

Figur 13 To felter benytte til rækkeetiketter. 

Her er nogle tip til andre pivottabeljusteringer du kan lave: 

 For at fjerne et felt fra pivottabellen, vælges det i bunden af panelet Pivottabelfelter og trækkes 

væk. 

 Hvis et område har mere end et felt kan du ændre rækkefølge for hvordan felterne er listet op ved 

at trække feltnavnene. Ved at gøre det bestemmes, hvordan indlejringen optræder og influerer på 

visningen af pivottabellen. 

 For midlertidigt at fjerne et felt fra pivottabellen klikkes på afkrydsningsfeltet foran feltet i toppen 

af panelet Pivottabelfelter. Pivottabellen opdateres og vises uden feltet. Sæt fluebenet igen foran 

feltet og det vises igen i sin oprindelige sektion. 

 Hvis du tilføjer et felt til sektionen FILTRE vises feltet i et listefelt, som giver dig mulighed for at vise 

data ved et eller flere elementer. Figur 14 viser et eksempel. Jeg har trukket feltet Dato ned i 

området FILTRE. Pivottabellen viser nu data for en enkelt dag (som jeg har valgt i listefeltet). 
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Figur 14 Pivottabellen er filtreret ved dato. 

Kopier indhold fra en pivottabel 
En pivottabel er meget fleksibel, men har dog nogle begrænsninger. Du kan f.eks. ikke indsætte nye rækker 

eller kolonner, udskifte nogle af de beregnede værdier, eller indsætte formler i en pivottabel. Hvis du vil 

manipulere med pivottabel ud over det der normalt er tilladt, kan du lave en kopi af den så den ikke 

længere er linket til det kildedata. 

For at kopiere en pivottabel, vælges hele tabellen og derefter vælges Hjem  Udklipsholder  Kopier 

(eller tast Ctrl+C). Vælg derefter et nyt regneark og derefter Hjem  Udklipsholder  Sæt ind  Værdier. 

Indholdet i pivottabellen kopieres til den nye placering, så du kan foretage dig lige det du vil med den.  

Bemærk at den kopieret information ikke er en pivottabel, og den ikke længere er linket til kildedataene. 

Hvis kildedataene ændres, vil din kopieret pivottabel ikke afspejle disse ændringer. 

Flere pivottabel eksempler 
For at demonstrere fleksibiliteten i pivottabeller har jeg oprettet yderligere pivottabeller. Eksemplerne 

bruger bankkonto dataene og svare på de spørgsmål, der blev stillet tidligere i dette notesæt (se afsnittet 

”Et eksempel på en pivottabel”). 

Spørgsmål 1 
Hvad er den daglige total for indbetalinger i hver afdeling? 

Figur 15 viser pivottabellen der besvare dette spørgsmål. 

 Feltet Afdeling er i KOLONNEN sektionen. 

 Feltet Dato er i RÆKKE sektionen. 

 Feltet Beløb er i VÆRDI sektionen og er opsummeret med SUM. 
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Bemærk at pivottabellen kan sorteres efter en hvilken som helst kolonnen. Du kan f.eks. sortere kolonnen 

Hovedtotal i faldende orden for at finde den dag i måneden der har den største værdi. For at sortere kan du 

højre klike i en tilfældig celle i kolonnen og vælge Sorter i genvejsmenuen. 

 

Figur 15 Pivottabellen viser den daglige total for hver afdeling. 

Spørgsmål 2 
Hvilken dag i ugen tegner sig for de fleste indskud? 

Figur 16 viser pivottabellen der svare på dette spørgsmål. 

 Feltet ugedag er i RÆKKE sektionen. 

 Feltet Beløb er i VÆRDI sektionen og er opsummeret med SUM. 

Jeg har tilføjet den betinget formatering Datalinjer for at gøre det nemmere at visualisere sammenligningen 

af dagene. 
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Figur 16 Denne pivottabel viser totalen for hver dag i ugen. 

Spørgsmål 3 
Hvor mange kontoer blev åbnet i hver afdeling opdelt efter kontotype? 

Figur 17 viser pivottabellen der svare på dette spørgsmål. 

 Feltet Kontotype er i KOLONNER sektionen. 

 Feltet Afdeling er i RÆKKER sektionen. 

 Feltet Beløb er i VÆRDIER sektionen og er opsummeret med SUM. 

 

Figur 17 Denne pivottabel benytter funktionen antal til at opsummere dataene. 

Indtil nu har alle eksemplerne på pivottabeller brugt opsummeringsfunktionen SUM. I dette tilfælde, 

tænkte jeg at jeg ville skifte opsummeringsfunktionen til Antal. For at ændre opsummeringsfunktionen til 

Antal højre klikker du på en celle området VÆRDIER og vælger Opsummer værdier efter  Antal i 

genvejsmenuen. 

Spørgsmål 4 
Hvad er fordelingen af kroner på de forskellige kontotyper? 

Figur 18 viser pivottabellen der svare på dette spørgsmål. F.eks. 253 (eller 35,53%) af de nye kontoer har et 

beløb på kr. 55.000 eller mindre. 

Denne pivottabel er udsædvanlig fordi den bruger tre forekomster af det samme felt: Beløb. 

 Feltet Beløb er i sektionen RÆKKER (grupperet for at vise intervaller). 

 Feltet Beløb er også i sektionen VÆRDIER og er opsummeret med Antal. 

 En tredje forekomst af feltet Beløb er i sektionen VÆRDIER, opsummeret med Procent af total. 
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Figur 18 Denne pivottabel tæller antallet af kontoer der findes i hver værdiinterval. 

Da jeg oprindeligt tilføjede feltet Beløb til sektionen RÆKKER, viste pivottabellen en række for hver enkelt 

beløb. For at gruppere værdierne højre klikkede jeg på et af værdierne i beløbene og valgte Gruppér i 

genvejsmenuen. Så brugte jeg Excels dialogboks Gruppering til at angive forøgelser på kr. 5.000. Bemærk at 

dialogboksen Gruppering ikke vises, hvis du vælger mere end en række etiket. 

Den anden forekomst af feltet Beløb (i sektionen VÆRDIER) er opsummeret ved Antal. Jeg højre klikkede på 

en værdi og valgte Opsummer værdier efter  Antal. 

Jeg tilføjede yderligere en forekomst af Beløb til sektionen VÆRDIER og jeg satte den op til at blive vist som 

en procent. Jeg højre klikkede på en værdi i kolonne C og valgte Vis værdier som  % af kolonnetotal. 

Denne indstilling kan også findes på fanen Vis værdier som i dialogboksen Værdifeltindstillinger. 

Spørgsmål 5 
Hvilken kontotype åbner bankkassere flest af? 

Pivottabellen i figur 18 viser de mest benyttede kontotyper der er åbnet af bankkassere er en checkkonto. 

 Feltet Kontotype er i sektionen RÆKKER. 

 Feltet Åbnet_af er i sektionen FILTRER. 

 Feltet Beløb er i sektionen VÆRDIER (opsummeret med Antal). 

 En anden forekomst af feltet Beløb er i sektionen VÆRDIER (opsummeret med procent af total). 

  

Figur 19 Denne pivottabel bruger et rapportfilter til at vise Bankkasserer. 
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Denne pivottabel bruger feltet Åbnet_af som et filter og viser kun data for bankkassere. Jeg har sorteret 

dataene så den største værdi er i toppen, og jeg har også brugt betinget formatering til at vise data. 

Spørgsmål 6 
Hvordan klare afdeling Midt sig i forhold til de to andre afdelinger? 

Figur 19 viser en pivottabel der kaster lys over dette noget vage spørgsmål. Den viser hvordan afdeling Midt 

sammenlignet med de to andre afdelinger kombineret. 

 Feltet Kontotyper er i sektionen RÆKKER. 

 Feltet Afdeling er i sektionen KOLONNER. 

 Feltet Beløb er i sektionen VÆRDIER. 

 

Figur 20 Denne pivottabel (og pivotdiagram) sammenligner afdeling Midt med de to andre afdeling lagt sammen. 

Jeg valgte etiketterne Vest og Nord, højre klikkede, og valgte Gruppér for at kombinere de to afdelinger i en 

ny kategori. Grupperingen opretter også et nyt felt i panelet Pivottabelfelter. I dette tilfælde hedder det 

nye felt Afdeling2. Jeg har ændret etiketten i pivottabellen til Andre afdelinger. 

Bemærk Det nye felt Afdeling2, er også tilgængeligt i andre pivottabeller, der oprettes ud fra dataene. 

Efter grupperingen af afdelingerne Vest og Nord giver pivottabellen nemt mulighed for at sammenligne 

afdeling Midt med en kombination af de andre afdelinger. 

Jeg har også oprettet et pivotdiagram for at sammenligne. Jeg gennemgår pivotdiagrammer senere i 

notesættet. 
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Spørgsmål 7 
I hvilken afdeling åbner bankkassere flest checkkontoer for nye kunder? 

Figur 21 viser pivottabellen der svare på dette spørgsmål. I afdeling Midt åbner bankkassere 23 

checkkontoer for nye kunder. 

 Feltet Kunder er i sektionen FILTRE. 

 Feltet Åbnet_af er i sektionen FILTRE. 

 Feltet Kontotype er i sektionen FILTRE. 

 Feltet Afdeling er i sektionen RÆKKER. 

 Feltet Beløb er i sektionen VÆRDIER (opsummeret med procent af Antal). 

 

Figur 21 Denne pivottabel bruger tre rapportfiltre. 

Denne pivottabel bruger tre filtre, Kundefiltret er sat til kun at vise Ny, feltet Åbnet_af er sat til kun at vise 

Bankkasser og feltet Kontotype er sat til kun at vise Check. 

Grupper elementer i en pivottabel 
En af de mere brugbare funktioner i en pivottabel er muligheden for at samle elementer i grupper. Du kan 

gruppere elementer der optræder som rækkeetiketter eller kolonneetiketter. Excel tilbyder to måder at 

gruppere elementer: 

 Manuelt: Efter oprettelse af pivottabellen vælges elementerne, der skal grupperes og derefter 

Værktøjer til pivottabel  Analysér  Gruppér  Gruppemarkering. Eller du kan højre klikke og 

vælge Gruppér i genvejsmenuen. 

 Automatisk: Hvis elementerne er numeriske (eller datoer), kan du bruge dialogboksen Grupper til 

at specificere hvordan du vil have grupperet elementerne. Vælg elementer i rækkeetiketterne eller 

kolonneetiketterne og vælg Værktøjer til pivottabel  Analysér  Gruppér  Gruppemarkering. 

Eller du kan højre klikke og vælge Gruppér i genvejsmenuen. I begge tilfælde vil Excel vise 

dialogboksen Gruppér. 

Bemærk Hvis du vælger at oprette en pivottabel ved hjælpe Datamodel er gruppering ikke en 

mulighed. 



22 

Eksempel på en manuel gruppering 
Figur 22 viser en pivottabel der er oprettet ud fra en liste af ansatte i kolonne A:C, der har følgende feltet: 

Ansat, Placering og køn. Pivottabellen i kolonne E:H viser antallet af ansatte i hver af de seks afdelinger, 

krydstabuleret med kønnet. 

 

Figur 22 En pivottabel før oprettelse af grupper til regioner. 

Målet er at oprette to grupper af byer Øst (København, Køge og Odense) og Vest (Esbjerg, Skanderborg, 

Ålborg og Århus). En løsning er at tilføje en ny kolonne (Region) til datatabellen og indtaste regionen i hver 

række. I dette tilfælde er der nemmere at oprette grupper direkte i pivottabellen. 

For at oprette den første grupper holder jeg Ctrl tasten nede mens jeg vælger København, Køge og Odense. 

Derefter højre klikker jeg og vælger Gruppér i genvejsmenuen. Jeg gentager denne operation med den 

anden gruppe. Derefter erstatter jeg standardnavnene (Gruppe 1 og Gruppe 2) med mere sigende navne 

(Øst region og Vest region). Figur 23 viser resultatet af grupperingen. 

Du kan oprette alle de grupper du vil, og sågar oprette grupper af grupper. 
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Figur 23 En pivottabel med to grupper og subtotaler for grupperne. 

Flere grupper fra samme datakilde 
Hvis du opretter flere pivottabeller fra den samme datakilde, har du måske bemærket at grupperingen af et 

felt i én pivottabel, har indflydelse på de andre pivottabeller. Specifikt vil alle de andre pivottabeller 

automatisk bruge den samme gruppering. Nogle gange er det lige det du har brug for. Andre gange er det 

slet ikke det du har brug for. F.eks. vil du gerne se rapporter fra to pivottabeller: en der opsummere data 

efter måned og år, og en anden der opsummerer data efter kvartal og år. 

Årsagen til at grupperinger har indflydelse på andre pivottabeller er fordi alle pivottabeller bruger den 

samme pivottabel ”cache”. Desværre er der ikke nogen direkte måde at tvinge en pivottabel til at bruge en 

ny cache. Men der er dog en måde at snyde Excel til at bruge en ny cache. Tricket involvere at navngive 

flere områder til datakilden. 

Du kan f.eks. navngive dit kildeområde Tabel1, og så give det samme område et andet navn: Tabel2. Den 

nemmeste måde at navngive et område på er ved at bruge listefeltet Feltet Navn til venstre for 

Formellinjen. Marker dit område og indtast navnet i feltet og tast Enter. Excel viser kun det første navn, 

men du kan verificere at begge navne eksisterer ved at vælge Formler  Definer navn  Definer navn. 

Når du opretter den første pivottabel, specificere du Tabel1 som tabellen/området. Når du opretter den 

anden pivottabel, specificere du Tabel2 som tabellen/området. Hver pivottabel har sit eget cache og du kan 

oprette grupper i en pivottabel uafhængig af de andre pivottabeller. 

Du kan bruge dette trick med eksisterende pivottabeller. Vær opmærksom på at du skal give datakilden et 

andet navn. Marker derefter pivottabellen og vælg Værktøjer til pivottabel  Analysér  Data  Skift 

datakilde. I dialogboksen Skift datakile for pivottabel indtastes det nye navn du gav til området. Det vil får 

Excel til at oprette et nyt pivot cache til pivottabellen. 

Se grupperet data 
Excel tilbyder flere forskellige visninger, hvor du kan se en pivottabel, og det kan være en god ide at 

eksperimentere med disse indstillinger, når du bruger grupper. Disse værktøjer findes under fanen 

Værktøjer til pivottabel  Design  Layout. Der er ingen regler for disse indstillinger. Nøglen er at prøve 

nogle stykker, og se hvilke der får din pivottabel til at fremtræde bedst mulig. Du kan yderligere prøve de 

forskellige Typografier for pivottabel, som giver mulighed for stribede rækker eller stribede kolonner. Det 

er ofte sådan at dit valg af typografi kan øge læsbarheden markant. 

Figur 24 viser pivottabeller der bruger forskellige indstillinger til visning af subtotaler, hovedtotaler og 

typografier. 
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Figur 24 Pivottabeller med forskellige indstillinger for subtotaler og hovedtotaler. 

Eksempler på automatisk gruppering 
Når et felt indeholder tal, datoer eller klokkeslæt kan Excel oprette automatiske grupperinger ved at tildele 

hvert element til en beholder. De to eksempler i dette afsnit demonstrerer automatisk gruppering. 

Grupper efter dato 
Figur 25 viser et udsnit af en simpel tabel med to felter: Dato og salgstal. Denne tabel har 731 rækker med 

data mellem 1. januar 2016 og 31. december 2017. Målet er at gruppere salgsinformationerne efter 

måned. 
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Figur 25 Du kan bruge en pivottabel til at opsummere efter salgstal efter måned. 

Figur 26 viser en del af en pivottabel der er oprette ud fra disse data. Datofeltet er i sektionen RÆKKER og 

feltet Salgstal er i sektionen VÆRDIER. Ikke overraskende ser pivottabellen ud på akkurat samme måde som 

input dataene. Det er fordi datoerne ikke er blevet grupperet. 

 

Figur 26 Pivottabellen før gruppering efter måned. 
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For at gruppere elementerne efter måned, markeres en dato og vælg derefter Værktøjer til pivottabel  

Analyser  Gruppe  Gruppefelt (eller højre klik og vælg Gruppér i genvejsmenuen). Du ser nu 

dialogboksen Gruppering i figur 27. 

  

Figur 27 Brug dialogboksen Gruppering til at gruppere elementerne i pivottabellen efter datoer. 

I listen Efter vælges Måneder og År og verificer at start og slutdato er korrekte. Klik OK. Datoelementerne i 

pivottabellen grupperes efter år og måned, som vist i figur 28. 

 

Figur 28 Pivottabel efter gruppering efter år og måned. 

Bemærk Hvis du kun vælger Måned i listen Efter i dialogboksen Gruppering, kombineres måneder i 

forskellige år. F.eks. vil elementet januar vise salgstal for både 2016 og 2017. 

Figur 29 viser en anden visning af dataene, grupperet efter kvartal og år. 
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Figur 29 Pivottabelviser salgstal efter kvartal og år. 

Gruppering efter klokkeslæt 
Figur 30 viser et datasæt i kolonne A:B. Hver række er aflæsningen af et instrument, taget med et 

minutsinterval i løbet af en hel dag. Tabellen har 1.440 rækker, der hver repræsentere et minut. 

Pivottabellen opsummerer dataene efter timer. 

 

Figur 30 Pivottabellen er grupperet efter timer. 

Her er de indstillinger jeg brugte til denne pivottabel: 

 Sektionen VÆRDIER har tre forekomster af feltet Aflæsning. Jeg brugte dialogboksen 

Værdifeltindstillinger (fanen Summér værdier med) til at opsummere den første forekomst efter 

Gennemsnit, den anden efter Min og den sidste forekomst efter Maks. 

 Feltet Klokken er i sektionen RÆKKER, og jeg brugte dialogboksen Gruppering til at gruppere efter 

timer. 
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Opret en frekvensfordeling 
Excel tilbyder en række forskellige måder at oprette en frekvensfordeling på. Der er dog ingen af disse 

metoder der er nemmere end en pivottabel. Figur 31 viser en del af en tabel med 200 elever og deres 

individuelle karaktere. Målet er at bestemme, hvor mange elever der er i hvert interval (1-10, 11-20 osv.) 

 

Figur 31 Det er nemt at oprette en frekvensfordeling ud fra disse karaktere. 

Pivottabellen er simpel: 

 Feltet Karakter er i sektionen RÆKKER (grupperet). 

 Endnu en forekomst af feltet karaktere er i sektionen VÆRDIER (opsummerer med antal). 

Dialogboksen Gruppering som genererer intervallerne specificerer at grupperne starter med 1 og slutter 

med 100, med en forøgelse på 10. 

Bemærk Som standard viser Excel ikke elementer med et antal på nul. I dette eksempel er der ingen 

karaktere på nul. For at vise elementer der ikke har noget data vælges Værktøjer til 

pivottabel  Analyser Aktivt felt  Feltindstillinger. I dialogboksen Feltindstillinger 

klikkes på fanen Layout og udskrivninger. Vælg derefter Vis tabelposter uden data. 

Figur 32 viser frekvensfordelingen for karaktererne sammen med et pivotdiagram, som er oprettet ved at 

vælge Værktøjer til pivottabel  Analyser  Funktioner  Pivotdiagram. 
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Figur 32 Pivottabellen og pivotdiagrammet viser frekvensfordelingen for karaktererne. 

Bemærk Dette eksempel bruger Excels dialogboks til at oprette grupper automatisk. Hvis du ikke vil 

have intervaller i samme størrelse, kan du oprette dine egen grupperinger. Marker rækkerne 

til den første gruppe og vælg Gruppér i genvejsmenuen. Gentag disse trin for de resterende 

grupper. Erstat derefter standard navnene så de giver mere mening. 

Opret et beregnet felt eller beregnet element 
Det måske mest forvirrende aspekt i pivottabeller er beregnet felter modsat beregnet elementer. Mange 

brugere af pivottabeller undgår simpelthen at bruge beregnet felter og elementer. Men disse funktioner 

kan være ganske brugbare, og de er faktisk ikke så komplicerede når du først har forstået, hvordan de 

fungerer. 

Først nogle grundlæggende definitioner: 

 Beregnet felt: Et beregnet felt er et nyt felt oprettet ud fra andre felter i pivottabellen. Hvis din 

datakilde til pivottabellen er en regnearkstabel, er et alternativt til at bruge et beregnet felt at 

oprette en ny kolonne i tabellen, og derefter oprette en formel, der udfører den ønskede 

beregning. Et beregnet felt skal være i sektionen VÆRDIER i pivottabellen. Du kan ikke bruge et 

beregnet felt i sektionerne KOLONNER, RÆKKER og FILTRE. 

 Beregnet element: Et beregnet element bruger indhold fra andre elementer i et felt i pivottabellen. 

Hvis din datakilde til pivottabellen er en regnearkstabel, er et alternativt til at bruge et beregnet 

element at indsætte et eller flere rækker og skrive formler, der bruger værdier i andre rækker. Et 

beregnet element skal være i sektionen KOLONNER, RÆKKER eller FILTRE. Du kan ikke bruge et 

beregnet element i sektionen VÆRDIER. 

Formlerne der bruges til at oprette beregnet felter og beregnet elementer er ikke standard Excel formler. 

Med andre ord indtaster du ikke formlerne i celler. I stedet indtaster du disse formler i en dialogboks og de 

gemmes sammen med pivottabellens data. 

Eksemplerne i denne sektion benytter et regneark vist i figur 33. Tabellen består af fem felter og 48 rækker. 

Hver række beskriver informationerne om det månedlige salg for en bestemt sælger. F.eks. er Anne sælger 

for afdeling Nord, og hun har solgt 239 enheder i januar med et salg på kr. 23.040. 
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Figur 33 Disse data demonstrerer beregnet felter og beregnet elementer. 

Figur 34 viser en pivottabel oprettet ud fra disse data. Pivottabellen viser Salget (sektionen VÆRDIER), 

krydstabuleret med Måned (sektionen RÆKKER) og Sælger (sektionen KOLONNER). 

 

Figur 34 Denne pivottabel er oprettet ud fra salgstallene. 

I eksemplerne der følger oprettes der 

 Et beregnet felt, der beregner gennemsnitssalget per enhed 

 Fire beregnet elementer, der beregner den kvartalsvise salgskommission. 

Opret et beregnet felt 
Fordi en pivottabel er en specielt type område, kan du ikke indsætte nye rækker eller kolonner inden for 

pivottabellen, det betyder at du ikke kan indsætte formler, der udfører beregninger med data i en 
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pivottabel. Men du kan oprette beregnet felter til en pivottabel. Et beregnet felt består af en beregning, der 

kan involvere andre felter. 

Et beregnet felt er grundlæggende en måde at vise ny informationer i en pivottabel: et alternativ til at 

oprette en ny kolonne i din kildedata. I mange tilfælde vil du måske finde det nemmere at indsætte en ny 

kolonne i kildeområdet med en formel, der udfører den ønskede beregning. Et beregnet felt er mest nyttigt 

når dataene kommer fra en kilde der ikke er nem at manipulere, som f.eks. en eksterne database. 

Bemærk Beregnet felter kan bruges i sektionen VÆRDIER i pivottabellen. De kan ikke bruges i 

sektionerne KOLONNER, RÆKKER og FILTER. 

I eksemplet med sælgerne, kan vi f.eks. antage at du vil beregne gennemsnitssalget per enhed. Du kan 

beregne dette ved at dividere feltet Salg med feltet Enheder solgt. Resultatet viser et nyt felt (et beregnet 

felt) for pivottabellen. 

Benyt den følgende procedure til at oprette et beregnet felt, der består af feltet Salg divideret med feltet 

Enheder solgt: 

1. Marker en vilkårlig celle i pivottabellen. 

2. Vælg Værktøjer til pivottabel  Analyser  Beregninger  Felter, elementer og sæt  Beregnet 

felt. 

Excel viser dialogboksen Indsæt beregnet felt. 

3. Indtast et beskrivende navn i feltet Navn og angiv formlen i feltet Formel (se figur 35). 

Formlen kan bruge regnearksfunktioner og andre felter fra datakilden. I dette eksempel kaldes det 

beregnet felt Gennemsnits Enhed Pris og formlen er 

= Salg/'Enheder solgt' 

 

Figur 35 Dialogboksen Indsæt beregnet felt. 

4. Klik på knappen Læg til for at tilføje det nye felt. 

5. Klik OK for at lukke dialogboksen Indsæt beregnet felt. 
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Bemærk Du kan oprette formlen manuelt ved at indtaste den eller dobbeltklikke på elementer i 

listeboksen Felter. Dobbeltklik på et element for at overfører det til feltet Formel. Da feltet 

Enheder solgt indeholder et mellemrum tilføjer Excel enkelte anførselstegn omkring 

feltnavnet. 

Efter du har oprettet det beregnet felt vil Excel tilføje det til området VÆDIER (det vises også i panelet 

Pivottabelfelter). Du kan arbejde med det som alle andre felter, med en undtagelse: Du kan ikke flytte det 

til områderne RÆKKER, KOLONNER og FILTRER. Det skal forblive i området VÆRDIER. 

Figur 36 viser pivottabellen efter tilføjelsen af det beregnet felt. Det nye felt vises som Sum af Gennemsnits 

Enhed pris, men jeg har ændret etiketten til Gens Pris. 

 

Figur 36 Denne pivottabel bruger et beregnet felt. 

Tip Formlerne du udvikler kan også bruge regnearksfunktioner, men funktioner kan ikke 

referere til celler og navngivne områder. 

Indsæt et beregnet element 
Det følgende afsnit beskriver, hvordan du opretter et beregnet felt. Excel giver dig også mulighed for at 

oprette et beregnet element til et felt i pivottabellen. Husk på at et beregnet felt kan være et alternativ til 

at tilføje en ny felt (kolonne) til din datakilde. Et beregnet element er derimod et alternativ til at tilføje nye 

rækker til datakilden –række der indeholder formler der referere til andre rækker. 

I dette eksempel opretter du fire beregnet elementer. Hvert element repræsentere 

kommisionsindtjeningen på de kvartalsvise salg, og følger dette skema: 

 Kvartal 1: 10% salgene i januar, februar og marts 

 Kvartal 2: 11% salgene i april, maj og juni 

 Kvartal 3: 12% af salgene i juli, august og september 

 Kvartal 4: 12,5% af salgene i oktober, november og december 

Bemærk Tilretning af kildedatene for at opnå samme information kræver indsætning af 16 nye 

rækker, hver med formler. Så dette eksempel med oprettelse af fire beregnet felter kan 

være en nemmere opgave. 
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For at oprette et beregnet felt der beregner kommissionen for januar, februar og marts følger du disse trin: 

1. Flyt cellemarkøren til rækkeområdet i pivottabellen og vælg Værktøjer til pivottabel  Analyser  

Beregninger  Felter, elementer og sæt  Beregnet element. Excel viser dig nu dialogboksen 

Indsæt beregnet element. 

2. Indtast et navn til det nye element i feltet Navn og angiv formlen i feltet Formel (se figur 37). 

Formlen kan bruge de elementer, der er i boksen Elementer, men kan ikke bruge 

regnearksfunktioner. I dette eksempel kaldes det nye element for Kvartal 1 kommission, og formlen 

ser ud på følgende måde: 

=10%*(Januar+ Februar+ Marts) 

 

Figur 37 Dialogboksen Indsæt beregnet element. 

3. Klik på knappen Læg til. 

4. Gentag punkt 2 og 3 for at oprette yderligere tre beregnet elementer: 

 Kvartal 2: 11%*(april, maj og juni) 

 Kvartal 3: 12%*(salgene i juli, august og september) 

 Kvartal 4: 12,5%*(oktober, november og december) 

5. Klik OK for at lukke dialogboksen. 

Bemærk Et beregnet element vises ikke i panelet Pivottabelfelter. Det er kun felter der vises i 

feltlisten. 

Forsigtig Hvis du bruger et beregnet elmenet i din pivottabel, kan du blive nød til at slå visningen af 

Hovedtotalen fra, for at undgå en dobbelt sammenlægning. I dette eksempel inkluderer 

Hovedtotalen det beregnet element, så kommissionens størrelse er inkluderet i salgstallene. 

For at slå Hovedtotalen fra vælges Værktøjer til pivottabel  Design  Layout  

Hovedtotal. 

Efter du har oprettet de beregnet felter, vises de i pivottabellen. Figur 38 viser pivottabellen efter tilføjelsen 

af de fire beregnet felter. Bemærk at de beregnet felter tilføjes i bunden af elementerne Måned. Du kan om 

arrangere elementerne ved at vælge cellen og trække dets kant. En anden mulighed er at oprette to 

grupper: en til salgstallene og en til kommissionsberegningerne. Figur 39 viser pivottabellen efter 

oprettelsen af to grupper og tilføjelse af hovedtotaler. 
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Figur 38 Denne pivottabel bruger beregnet elementer til kvartalstotalerne. 

 

Figur 39 Pivottabellen efter oprettelse af to grupper og tilføjelse af subtotaler. 
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Filtrer pivottabellen med udsnitsværktøj 
Et udsnit gør det nemmere at filtrere data i en pivottabel. Figur 40 viser en pivottabel med tre 

udsnitsværktøjer. Hvert udsnitsværktøj repræsenterer et bestemt felt. I dette tilfælde viser pivottabellen 

data for Eksisterende kunder, åbnet af bakkassere i afdeling Midt. 

 

Figur 40 Brug af udsnitsværktøjer til at filtrere data vist i en pivottabel. 

For at tilføje et eller flere udsnitsværktøjer til et regneark, startes med at vælge en vilkårlig celle i en 

pivottabel og vælg derefter Indsæt  Filtre  Udsnitsværktøj. Dialogboksen Indsæt udsnit vises med alle 

felter i pivottabellen. Afkryds de udsnit du vil have og klik OK. 

For at få vist flere værdier holder du Ctrl nede mens du klikker på knapperne i udsnittet. 

For at bruge et udsnit til at filtrere data i en pivottabel klikker du bare på knappen. For at få vist flere 

værdier holder du Ctrl nede mens du klikker på knapperne i udsnitsværktøjet. Hold Shift nede og klik for at 

vælge en serie af sammenhængende knapper. 

Figur 41 viser en pivottabel og et pivotdiagram. To udsnitsværktøjer bliver brugt til at filtrere data (efter 

afdeling og efter måned). I dette tilfælde viser pivottabellen (og pivotdiagrammet) kun data for Assens, 

Fåborg og Odense for månederne januar, februar og marts. Udsnitsværktøjet giver mulighed for hurtigt og 

nemt at oprette et interaktivt diagram. 
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Figur 41 Brug af udsnitsværktøjet til at filtrer en pivottabel efter afdeling. 

Filtrer pivottabeller med en tidslinje 
En tidslinje er begrebsmæssigt det samme som et udsnitsværktøj, men dette værktøj er designet til at 

simplificere filtreringen i en pivottabel. 

En tidslinje er kun relevant, hvis din pivottabel har et felt, der er formateret som en dato. Denne funktion 

fungerer ikke med klokkeslæt. For at tilføje en tidslinje markeres en celle i en pivottabel og derefter vælges 

Indsæt  Filtrer  Tidslinje. Excel viser nu en dialogboksen der indeholder alle datobaseret felter. Hvis din 

pivottabel ikke har et felt der er formateret som en dato viser Excel en fejlmeddelelse. 

Figur 42 viser en pivottabel oprette ud fra de data der er i kolonnerne A:E. Pivottabellen bruger en tidslinje, 

der er sat op til at filtrere datoer efter kvartaler. Klik på en knap der korrespondere med det kvartal du vil 

se, og derefter opdateres pivottabellen med det samme. For at vælge et interval af kvartaler, holdes Shift 

nede mens du klikker den første og sidste knap i intervallet. Andre filtrerings muligheder (vælges i listefeltet 

i øverste højre hjørne) er år, måned og dag. I figuren viser pivottabellens data fra de to første kvartaler i 

2016. 
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Figur 42 Brug en tidslinje til at filtrer en pivottabel efter dato. 

Du kan selvfølgelig bruge både udsnitsværktøjet og tidslinjen i en pivottabel. En tidslinje har samme typer 

af formateringsmuligheder som et udsnitsværktøj, så du kan derfor oprette attraktive interaktive 

betjeningspaneler, der gør det nemmere at filtrere en pivottabel. 

Referer til celler i en pivottabel 
I nogle tilfælde vil du måske oprette en formel, der refererer til en eller flere celler i en pivottabel. Figur 43 

viser en simpel pivottabel, der viser indtægter og udgifter for tre år. I denne pivottabel er feltet Måned 

skjult så pivottabellen viser totalen for året. 

 

Figur 43 Formlerne i kolonne F refererer til cellerne i pivottabellen. 

Kolonne F indeholder formler, og denne kolonne er ikke en del af pivottabellen. Disse formler beregner 

forholdet mellem udgifter og indtægter for hvert år. Jeg har oprettet disse formler ved at pege på cellerne. 

Du vil måske forvente denne formel i celle F4: 

=C3/B3 

Rent faktisk er formlen i celle F4 

=GETPIVOTDATA("Sum af Udgifter";$A$3;"År";2015)/GETPIVOTDATA("Sum af Indtægter";$A$3;"År";2015) 

Når du bruger teknikken med at pege når du skal oprette en formel, der referer til en celle i en pivottabel. 

Excel erstatter simpelthen cellereferencerne med en meget mere kompliceret funktion GETPIVOTDATA. 

Hvis du indtaster cellereference manuelt (i stedet for at udpege dem) bruger Excel ikke funktionen 

GETPIVOTDATA. 
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Årsagen? Ved at bruge funktionen GETPIVOTDATA sikre du dig at formlen vil fortsætte med at referere til 

de tilsigtet celler hvis pivottabellen ændrer layout. Figur 44 viser pivottabellen efter udvidelse af årene for 

at se detaljer om månederne. Som du kan se viser formlerne i kolonne F stadig det korrekte resultat, 

selvom de refererende celler er placeret anderledes. Havde jeg brugt en simpel cellereference ville 

formlerne have returneret et forkert resultat efter udvidelsen af årene. 

 

Figur 44 Efter udvidelsen af pivottabellen, vil formlerne der benytter GETPIVOTDATA stadig vise det rigtig resultat. 

Pas på Der knytter sig en advarsel til brugen funktionen GETPIVOTDATA: Dataene der udtrækkes 

skal være synlig i pivottabellen. Hvis du justerer pivottabellen så værdien der bliver brugt af 

GETPIVOTDATA ikke længere er synlig, vil formlen returnere en fejl. 

Tip Det kan være du vil undgå at Excel bruger funktionen GETPIVOTDATA når du peger på en 

celle i pivottabellen i forbindelse med oprettelsen af en formel. Hvis det gælder skal du 

vælge Værktøjer til pivottabel  Analyser  Indstillinger  Generér GetPivotData (denne 

kommando kan slås til og fra). 
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Opret et pivotdiagram 
Et pivotdiagram er en grafisk præsentation af en dataopsummering vist i en pivottabel. Hvis du er bekendt 

med oprettelse af diagrammer i Excel, vil du ikke have problemer med at oprette og redigere 

pivotdiagrammer. Alle Excels diagramindstillinger er tilgængelig i et pivotdiagram. 

Excel tilbyde flere forskellige måder hvorpå et pivotdiagram kan oprettes: 

 Vælg en celle i en eksisterende pivottabel og vælg derefter Værktøjer til pivottabel  Analyser  

Pivotdiagram. 

 Vælg en celle i en eksisterende pivottabel og vælg derefter Indsæt  Diagrammer  Pivotdiagram. 

 Vælg Indsæt  Diagrammer  Pivotdiagram. Excel spørg efter datakilden og opretter et 

pivotdiagram. 

 Vælg Indsæt  Diagrammer  Pivotdiagram og pivottabel. Excel spørg efter datakilden og 

opretter en pivottabel og et pivotdiagram. 

Et eksempel på et pivotdiagram 
Figur 45 viser en del af en tabel der holder styr på det daglige salg i forskellige afdeling. Feltet Dato 

indeholder datoer for hele året (dog ikke weekender), feltet Afdeling indeholder afdelingens navn (Øst, Syd 

eller Vest), feltet Salg indeholder hvor meget der er solgt for. 

 

Figur 45 Denne data skal bruges til oprettelse af et pivotdiagram. 

Figur 46 viser pivottabellen oprettet ud fra tabellen. Dato feltet er i RÆKKE sektionen, og datoerne er 

grupperet efter måneder. Feltet Afdeling er i KOLONNE sektionen. Feltet Salg er i VÆRDI sektionen. 
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Pivottabellen er meget nemmere at forstå end de oprindelige rå data, men det vil være nemmere at se en 

udvikling i et diagram. 

For at oprette et pivotdiagram markeres en celle i pivottabellen og vælg derefter Værktøjer til pivottabel  

Analyser  Pivotdiagram. Excel viser nu dialogboksen Indsæt diagram, hvor du kan vælge en diagramtype. I 

dette eksempel vælges en Kurve med datamærker og klik OK. Excel opretter et pivotdiagram vist i figur 47. 

Diagrammet gør det nemt at se en stigende salgsudvikling for afdeling Vest, og en nedgang for afdeling Syd, 

og et relativt fladt salg for afdeling Øst. 

Et pivotdiagram Indeholder feltknapper der giver dig mulighed for at filtrere den data du ser i diagrammet. 

For at fjerne feltknapperne højre klikkes på en knap og kommandoen skjul vælges i genvejsmenuen. 

Når du markere et pivotdiagram viser båndet en ny indholdsbestemt fane: Pivotdiagram værktøjer. 

Funktionerne er identiske med dem du ser til et standard diagram i Excel, så du kan manipulere med et 

pivotdiagram lige som du vil. 

  

Figur 46 Denne pivottabel opsummerer salget efter afdeling og måned. 

 

Figur 47 Dette pivotdiagram benytter dataene vist i pivottabellen. 
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Hvis du ændre den underliggende pivottabel, vil pivotdiagrammet automatisk justeres så det viser den nye 

opsummerede data. Figur 48 viser et pivotdiagram efter jeg har ændret datogrupperingen til kvartaler. 

 

Figur 48 Hvis du ændre pivottabellen vil pivotdiagrammet også ændres. 

Mere om pivotdiagrammer 
Husk på følgende når du bruger pivotdiagrammer: 

 En pivottabel og et pivotdiagram er koblet sammen med et tovejslink. Hvis du foretager strukturelle 

eller filtrerings ændringer på den ene, vil den anden også ændres sig. 

 Når du aktivere et pivotdiagram vil opgaveruden Pivottabelfelter ændres til opgaveruden Felter i 

pivotdiagram. I denne opgaverude erstatter Akse sektionen RÆKKER og Forklaring erstatter 

KOLONNER. 

 Feltknapperne i et pivotdiagram indeholder de samme kontrolelementer som pivotdiagrammets 

feltoversigt. Disse kontrolelementer giver dig mulighed for at filtrere den data der vises i 

pivottabellen (og pivotdiagrammet). Hvis du foretager ændringer i diagrammet ved hjælp af disse 

knapper, vil disse ændringer og blive udført i pivottabellen. 

 Hvis du har et pivotdiagram og du sletter den underliggende pivottabel, vil pivotdiagram bevares. 

Diagrammet serieformler indeholder den oprindelig data gemt i arrays. 

 Som standard er pivotdiagrammer indlejret i arket der indeholder pivottabellen. For at flytte 

pivotdiagrammet til et andet regneark (eller til et diagramark) vælges Værktøjer til pivottabel  

Analyser  Handlinger  Flyt diagram. 

 Du kan oprette flere pivotdiagrammer ud fra en pivottabel, og du kan manipulere og formatere 

dem enkeltvist. Men alle diagrammer viser den samme data. 

 Udsnitsværktøjer og tidslinjer fungere også sammen med pivotdiagrammer. Se eksemplerne 

tidligere i notesættet. 

 Glem ikke temaerne. Du kan vælge Sidelayout  Temaer  Temaer for at skifte projektmappens 

tema, både din pivottabel og pivotdiagram vil reflektere det nye tema. 


