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Hvad er en pivottabel 
 
En af de mest nyttige og benyttede dataredskaber i Excel er de såkaldte 
pivottabeller. 
 
Med dem kan man analysere og overskue store datamængder på 
mange forskellige måder. Dette kursusmateriale giver en kort gennem-
gang af de muligheder, der er i Excel for at arbejde med pivottabeller. 
 
Men først – hvad betyder udtrykket egentlig? Begrebet ”pivottabel” er 
afledt af udtrykket at ”pivotere” – og det igen betyder noget i retning 
af at ”udføre en drejende bevægelse om sin egen akse” (Politikens Nu-
dansk ordbog, siden 842). Ordbogen forbinder så igen begrebet til en 
boldspiller. 
 
Og hvad har det så med regneark at gøre? 
 
Jo, i en pivottabel kan man trække rundt med datablokke – kaldet fel-
ter – og vende og dreje data på alle mulige forskellige måder for på 
denne måde at kunne anskue dem fra forskellige vinkler. 
 
En pivottabel er en interaktiv tabel, hvor man kan rotere rækker og 
kolonner i tabellen for at summere et stort antal data på forskellige 
måder. Man kan filtrere dataene for at vise færre data eller vise detaljer 
for områder af særlig interesse. 
 

 
 
Herover er et eksempel på en simpel pivottabelrapport. Kildedataene 
er taget fra i listen til venstre. 
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Hvorfor pivottabelrapporter?  

 
Pivottabeller kan bruges, når man vil sammenligne relaterede totaler, 
specielt hvis man har en stor liste af tal, der skal opsummeres, og man 
vil sammenligne flere fakta om hvert tal. 
 
Pivottabelrapporter kan anvendes til at ordne sortering samt udregning 
af subtotaler og totaler. Ovenstående eksempel viser hvordan hver af 
sælgerne har klaret sig i første og andet kvartal også i forhold til det 
samlede salg. Man kan ændre visningen af dataene for at se flere de-
taljer eller for at beregne forskellige opsummeringer. 
 

Hvilke data kan bruges 
 
For at kunne bruge data til en pivottabel, kræves det, at de er struk-
tureret som en database – i Excel kaldes det ofte en liste eller en tabel. 
Det betyder, at ensartede data skal placeres under ensartede kolonne-
titler. 
 
Kolonnetitlerne er så det, der efterfølgende får status som datafelter 
og som kommer til at optræde i feltlisten. 
 
Følgende data – der i det følgende vil blive brugt som eksempeldata - 
er struktureret på denne måde (se næste side): 
 
Der er nogle klart strukturerede kolonner under overskrifterne 
 

• Dato 
• Kunde 
• Afdeling 
• Sælger 
• Pris 

 
Af disse er der kun en kolonne, der indeholder data, som umiddelbart 
kan beregnes – nemlig kolonnen Pris. Det er en kolonne, der umiddel-
bart kan summeres med mere. 
 
Dette betyder ikke, at der ikke kan laves beregninger på de øvrige 
kolonner – der kan f.eks. tælles forekomster af den ene eller den anden 
tekst, f.eks. antal sælgere eller kunder, der opfylder bestemte kriterier. 
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Felttyper 

 
Her følger en beskrivelse af de felttyper, der findes i en pivottabel: 
 

• Rapportfilter (Filtre) – tidligere kaldt Sidefelter 

• Rækkefelter (Rækker) 

• Kolonnefelter (Kolonner) 

• Datafelter (Værdier) 
 
Rapportfilter er den overordnede sorteringsnøgle – som forskellige 
sider i en rapport. Hvis du f.eks. har en lang række salgstal for flere 
sælgere, kan du her vælge, om du vil se den samlede opgørelse for 
alle sælgere eller om du vil specificere til kun en af dem. 
 
Rækkefelter er den vandrette dimension – overskrifter på de elemen-
ter, der udgør rækkerne i en tabel. Du kan vælge at vise alle rækker 
eller udvælge de rækker, du er interesseret i. Du slår flueben til og fra. 
Du kunne f.eks. trække datoer til denne placering – og Excel kan op-
summere salg for hver dato eller for de valgte datoer. 
 
Kolonnefelter er tilsvarende den lodrette dimension – overskrifter på 
de elementer, der udgør kolonnerne i en tabel. Også her kan du vælge 
alle kolonner eller på en liste slå flueben til og fra som ved rækkerne. 
Her kunne kunderne stå, således at salget samtidig opgøres pr. kunde. 
 
Datafelter er de numeriske data, der skal danne grundlag for bereg-
ningerne i tabellen. Altså selve salgstallene i pris-kolonnen.  
 
Det skal dog understreges, at der også kan foretages beregninger i 
række- og kolonnefelterne. 
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Hvor kommer data fra? 

 
Når du skal hente data til en pivottabel, har du følgende mulige kilder 
at hente dem fra: 
 

• En Microsoft Excel tabel eller område 
 
Hermed menes et sammenhængende område på et ark eller 
en tabel. Du skal her ikke blot tænke, at skal du hente data 
fra Excel selv, så er det denne mulighed. Data skal hænge 
sammen. 

NB! Det kan her være en fordel at oprette en pivottabel fra en 
eksisterende tabel, da dataområdet da automatisk udvides el-
ler formindskes, hvis der indsættes nye data eller fjernes eksi-
sterende data. 
 
Hvis data ikke hænger sammen, men f.eks. står på forskellige 
ark, så kan du benytte dig af den tredje mulighed – Flere kon-
solideringsområder – ”Flere konsolideringsområder”. 
 

• En ekstern datakilde 
 
Hermed menes en database – herunder også en anden Excel-
fil, forespørgsler fra databaser og lignende.  
 
Her kan du direkte trække i Access og andre databaser, lave 
tilslutninger til SQL og ODBC databaser osv. 

Du skal med andre ord først have etableret en forbindelse til 
en datakilde. 

Du udvælger så de relevante data med hjælpeprogrammet MS 
Query. 

Med denne mulighed kan du også hente data fra projektmap-
pens Datamodel. Datamodellen består kopier af de tabeller, 
du tilføjer til den, og danner grundlag for den udvidelse – eller 
rettere det tilføjelsesprogram (Add-In), der hedder Power Pi-
vot. 

Power Pivot ligger udenfor rammerne af dette materiale, men 
vi vil afslutningsvis vise, hvordan vi kan bruge datamodellen til 
at oprette pivottabeller ud fra flere, relaterede tabeller. 

• Flere konsolideringsområder 
 
Som omtalt ovenfor bruges denne mulighed der, hvor dine Ex-
cel-data er placeret i forskellige afgrænsede områder – det 
kan være på det samme ark eller på andre ark. 
 
Det er vigtigt her, at de data, du bruger, har samme opbyg-
ning i kolonner – og hermed felter – i hvert konsolideringsom-
råde, da Excel ellers ikke kan oprette en pivottabel. 
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Denne mulighed får du almindeligvis ikke, når du vil oprette 
en pivottabel. Her skal du tilføje en knap til Værktøjslinjen 
Hurtig Adgang eller til et faneblad – nemlig Guiden Pivotta-
bel og Pivotdiagram. 

 

Du finder den under Kommandoer, der ikke er på båndet. 

 

 

 
 

• En anden, allerede eksisterende pivottabel 
 
En pivottabel bruger en del hukommelse. Det betyder, at dit 
system bliver temmelig belastet, hvis du laver mange forskel-
lige, men selvstændige pivottabeller. 
 
Vil du derfor lave endnu en pivottabel på baggrund af de 
samme data, bør du tage en eksisterende tabel som kilde, da 
du herved sparer hukommelse og plads. 
 
Denne mulighed kræver ligeledes, at du bruger Guiden Pi-
vottabel og Pivotdiagram. 
 
Du kan dog også oprette underliggende pivottabeller med 
funktionen Vis Rapportfiltersider – herom senere. 
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Opdatering af pivottabeller 

Bemærk at pivottabeller ikke normalt bliver opdateret, hvis der kom-
mer nye data til. Det skal du selv sørge for. 
 
Du kan i sådanne tilfælde klikke på nedenstående knap – eller trykke 
Alt+F5: 
 

 
 
Så opdateres tabellen. 
 
Du kan også vælge, at tabellen automatisk opdateres, når du åbner 
den.  
 
Det vælger du under indstillingerne til tabellen – det sker i pivottabel-
lens Options på fanebladet Data: 
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