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6 PIVOTTABELLER

SKAPA PIVOTTABELL
Med en pivottabell kan du snabbt kombinera stora datamängder och jämföra 
olika uppgifter. I tabellen visar du bara den information som du för tillfället är 
intresserad av. Pivotera betyder vrida och vända, och det syftar på möjligheten att 
i efterhand kunna ändra pivottabellen så att den visar den data du är intresserad 
av just nu! 

PIVOTTABELLER

Skapa pivottabell 80

Redigera källdata 84

Anpassa pivottabell 85

Göra beräkningar i 
pivottabell 89

Flera pivottabeller 92

Skapa pivotdiagram från 
pivottabell 93

Extra övningar 95

Med en pivottabell kan du 
lätt sammanfatta stora data-
mängder som är presente-
rade i listform. Du kan enkelt 
ändra tabellen för att visa 
andra intressanta uppgifter.

Excel 2003
I Excel 2003 kan du definiera 
informationen som en lista. Då 
gäller inte de tre sista punkter-
na.

Förbereda för pivottabell
Innan du skapar en pivottabell ska du ha en lista med de data som ska visas i pivot-
tabellen. En lista som ska användas i en pivottabell måste följa följande riktlinjer:

• Skriv de uppgifter som ska fungera som fältrubriker på den första raden i listan 
och formatera rubrikerna, till exempel med fetstil och kantlinje nedanför rubrik-
raden.

• Se till att du har liknande element i samma kolumn och använd samma format 
för alla celler i kolumnen.

• Inoga inte mellanslag i början eller slutet av ett cellinnehåll för att skapa indrag, 
eftersom det kan påverka sökning och sortering.

• Se till att det inte finns några tomma rader i listan.

• Se till att dolda rader eller kolumner visas innan du gör ändringar i listan.

• Minst en tom kolumn och en tom rad måste finnas mellan listan och övrig data 
på kalkylbladet.

• Lagra inga viktiga data till vänster eller till höger om listan. 

• Fördela gärna listorna så att varje kalkylblad endast innehåller en lista.
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Skapa pivottabell
För att skapa en pivottabell gör du på följande sätt:

Markera en valfri cell i listan.

Öppna Data-menyn och välj Rapport för pivottabell och pivotdiagram 
(Data, PivotTable and PivotChart Report).

Kontrollera att Microsoft Office Excel-lista eller -databas och Pivot-
tabell (Microsoft Office Excel list or database, PivotTable) är markerade 
och klicka på Nästa (Next).

Listans område markeras på kalkylbladet och cellreferenser infogas i dialog-
rutan. Vill du ändra listområdet klickar du på knappen Dölj dialogruta och 
markerar rätt område, bekräfta med Enter. 

Klicka på Nästa (Next).

1

I guidens första steg anger du 
var pivottabellen ska hämta 
data från. Vi kommer bara att 
beskriva hur du gör för att 
skapa en pivottabell från en 
Excel-lista.

2

3

4

5

1

3

4

5
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Klicka på Layout (Layout) i guidens tredje steg.

Dra fältknapparna till önskade positioner. 

Fält som ska fungera som kolumnrubriker dras till området Kolumn 
(COLUMN), medan fält som ska agera som radrubriker dras till området 
Rad (ROW) och fält som ska agera som sidrubriker dras till området Sida 
(PAGE). Fältknappar som dras till området Data (DATA) kommer automa-
tiskt att tilldelas en funktion. Ett fält som innehåller värden kommer att få 
funktionen Summa (Sum), medan fält som innehåller text kommer att få 
funktionen Antal (Count).

Dubbelklicka på en fältknapp om du vill ändra inställningarna för fältet.

Skriv eventuellt en ny text i rutan Namn (Name) och välj önskad funktion i 
listan Sammanfatta med (Summarize by). Klicka på OK.

När du är nöjd med pivottabellens layout klickar du på OK för att återgå till 
guidens tredje steg.

Vill du välja bland olika formaterings- och dataalternativ klickar du på 
Alternativ (Options). Gör önskade inställningar i dialogrutan och klicka på 
OK.

Kontrollera att På nytt kalkylblad (New worksheet) är markerat och klicka 
på Slutför (Finish).

6

7

I dialogrutan Pivottabellfält 
(PivotTable Field) kan du ändra 
namn på ett fält eller ange hur 
ett datafält ska sammanfattas. 
Det är den text som finns i 
rutan Namn (Name) som visas 
i pivottabellen.

8

9

10

11

6

7

9

10 11

8
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När pivottabellen är klar visas verktygsfältet Pivottabell och en fältlista. Om du 
drar fältlistan till högra kanten av programfönstret visas den som ett åtgärds-
fönster.

Ta bort pivottabell
För att ta bort en pivottabell som ligger på ett eget blad är det lättast att ta bort 
hela bladet. Högerklicka på bladfliken och välj Ta bort (Delete), bekräfta att du 
vill ta bort bladet genom att klicka på Ta bort (Delete).

Finns pivottabellen på ett blad som innehåller andra uppgifter, markerar du 
tabellen genom att klicka på knappen Pivottabell (PivotTable) i verktygsfältet 
och väljer Markera följt av Hela tabellen (Select, Entire Table). Öppna sedan 
Redigera-menyn och välj Radera följt av Allt (Edit, Clear, All).

Excel 2000
I Excel 2000 visas fältknappar-
na i verktygsfältet.

Övning 67 – Skapa pivottabell

Öppna arbetsboken ORDER V 21 som finns i övnings-
mappen. 

Skapa följande pivottabell på ett nytt blad med namnet 
Pivottabell. Spara arbetsboken.

1287.book  Page 83  Wednesday, December 21, 2005  11:11 AM

6



84

REDIGERA KÄLLDATA

Uppdatera pivottabell
Om du ändrar på någon av uppgifterna i listan uppdateras inte pivottabellen 
automatiskt. För att uppdatera listan måste du klicka i en cell i pivottabellen och 
sedan klicka på knappen Uppdatera data i verktygsfältet.

Lägga till nya poster
Om listan utökas med flera poster kommer inte heller detta att automatiskt slå 
igenom i pivottabellen. För att utöka listområdet gör du på följande sätt:

Lägg till den nya posten sist i listan.

Aktivera pivottabellen genom att markera någon cell i den.

Klicka på knappen Pivottabell (PivotTable) i verktygsfältet 
och välj Pivottabellguide (PivotTable Wizard).

Klicka på knappen Föregående (Back) för att gå till steg 2 i guiden.

Redigera cellreferenserna så att de inkluderar det nya listområdet.

Klicka på Slutför (Finish).

Övning 68 – Uppdatera pivottabell

Fortsätt med arbetsboken ORDER V 21.

Ändra beloppet på Ordernr 1209 till 575 och uppdatera 
pivottabellen. Spara arbetsboken.

Om du infogar den nya posten 
mitt i listan (ej sist), kommer 
pivottabellens område att upp-
dateras automatiskt.

Excel 2003
Har du definierat området som 
en lista uppdateras pivot-
tabellens område automatiskt

Excel 2000/2002
I Excel 2000/2002 väljer du 
kommandot Guide (Wizard).

Övning 69 – Lägga till ny post

Fortsätt med arbetsboken ORDER V 21. Lägg till en ny order enligt följande och 
uppdatera pivottabellen. Spara arbetsboken.

1

2

3

4

5

6
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ANPASSA PIVOTTABELL

Filtrera pivottabell
Till höger om varje fältetikett i pivottabellen finns en listpil. Om du klickar på 
listpilen kan du själv välja vad som ska ingå i pivottabellen. Du avmarkerar rutan 
framför det eller de element som du inte vill ska ingå i sammanställningen. 
Bekräfta genom att klicka på OK.

Vill du åter igen visa alla element i pivottabellen klickar du på listpilen och 
markerar (Visa alla) ((Show All)).

Du kan använda sidfält för att snabbt filtrera hela pivottabellen och bara visa 
data för enstaka element. Klicka på listpilen till höger om fältetiketten och välj 
vad som ska visas i pivottabellen. Bekräfta med OK.
För att visa alla element för aktuellt fält väljer du i 
stället (Alla) (All) i listan.

Gruppera data i pivottabell
Har du skapat en pivottabell av en stor mängd data kan du i vissa fall gruppera 
olika element med ett visst intervall, du kan till exempel gruppera veckor fyra 
och fyra.

Markera fältetiketten.

Klicka på knappen Pivottabell (PivotTable) i verktygsfältet eller högerklicka 
på fältetiketten, och välj Gruppera och visa detaljer följt av Gruppera 
(Group and Show Detail, Group).

I rutan Med (By) anger du med vilket värde elementen ska grupperas.

Klicka på OK.

Övning 70 – Filtrera pivottabell

Fortsätt med arbetsboken ORDER V 21. Visa endast upp-
gifterna för de båda försäljarna Johan och Maria. 

Återställ sedan pivottabellen så att alla säljarna visas.

1

Excel 2000
I Excel 2000 kan du bara 
högerklicka på fältetiketten.

För att ta bort en gruppering 
väljer du i stället Dela upp 
grupp (Ungroup) på under-
menyn.

2
2

3

4

1

3

4
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Disponera om pivottabell
Nu ska du få en förklaring till varför en sådan här tabell kallas för pivottabell, 
ordet pivotera betyder vrida och vända. Så här gör du för att disponera om en 
pivottabell med hjälp av musen:

Placera muspekaren på en fältknapp (muspekaren ändrar utseende till en 
korspil).

Håll ner musknappen och börja dra. Muspekaren ändrar utseende och visar 
om fältet är ett radfält, kolumnfält eller sidfält. Den lilla blå rutan visar vilken 
typ av fält det är (är vänsterkanten blå är det ett radfält, är överkanten blå är 
det ett kolumnfält, är den översta rutan blå är det ett sidfält).

Fortsätt att dra tills muspekaren ändrar utseende på nytt och visar symbolen 
för ett sidfält, kolumnfält eller radfält.

Släpp musknappen.

Du kan även disponera om pivottabellen med hjälp av guiden. Aktivera pivot-
tabellen, klicka på knappen Pivottabell (PivotTable) i verktygsfältet och välj 
Pivottabellguide (PivotTable Wizard). Klicka på knappen Layout (Layout) och 
dra fältknapparna till motsvarande områden.

1

2

3

4

I dessa bilder ser du hur ett radfält 
ändras till ett kolumnfält. Pivot-
tabellen innehåller samma 
information som tidigare, men är 
uppställd på ett annorlunda sätt.

I dessa bilder ser du hur ett 
kolumnfält ändras tillbaka till ett 
radfält.

Excel 2000/2002
I Excel 2000/2002 väljer du 
kommandot Guide (Wizard).

Övning 71 – Disponera om pivottabell

Fortsätt med arbetsboken ORDER V 21. Disponera om tabellen så att den ser ut 
enligt följande:

Återställ sedan tabellen till ursprungligt skick.
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Lägga till fält
Vill du i efterhand lägga till ytterligare fält är det snabbt gjort via fältlistan. Du 
gör på samma sätt vare sig det är ett rad-, kolumn- eller sidfält.

Peka på önskat element i fältlistan för pivot-
tabell.

Dra fältet till önskad position i pivot-
tabellen.

Förvissa dig om att du valt rätt position, det 
vill säga rad-, kolumn- eller sidområde, innan 
du släpper musknappen.

Du kan även lägga till fält med hjälp av guiden 
som du startar genom att klicka på knappen 
Pivottabell (PivotTable) i verktygsfältet och välja 
Pivottabellguide (PivotTable Wizard). Klicka 
sedan på knappen Layout (Layout) och lägg till 
önskade fält.

Ta bort fält
När du skapar pivottabeller är det lätt hänt att de blir för stora och komplicera-
de. Det är bättre att hålla dem enkla, då är de också lättare att läsa.

Du kan lätt dra bort fält som du inte längre vill ha kvar i pivottabellen, men du 
kan även ta bort fält med hjälp av guiden. 

Placera muspekaren på en fältknapp.

Håll ner musknappen och dra bort fältknappen från pivottabellen. Mus-
pekaren ändrar utseende och visar att fältet kommer att tas bort.

Släpp musknappen.

Om fältlistan inte visas klickar 
du på knappen Visa fältlista i 
verktygsfältet.

Excel 2000
I Excel 2000 visas fälten i 
nedre delen av verktygsfältet. 
Klicka på knappen Visa fält 
om fälten inte syns.

Excel 2000
I Excel 2000 startar du guiden 
med kommandot Guide 
(Wizard).

Övning 72 – Lägga till fält och filtrera pivottabell

Fortsätt med arbetsboken ORDER 
V 21. Lägg till fältet Veckodag som 
ett kolumnfält i pivottabellen. Lägg 
sedan till de resterande fälten som 
sidfält. 

Filtrera pivottabellen så att endast 
Fruktträd visas.

Återställ sedan tabellen så att alla 
uppgifter visas. Spara arbetsboken.

1

2

3

I stället för att ta bort ett rad- 
eller kolumnfält kan du flytta 
det till sidområdet, på så sätt 
finns det fortfarande kvar i 
pivottabellen.

1

2

3
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Visa och dölja detaljer
Om pivottabellen innehåller f lera rad- och/eller kolumnfält blir den ofta stor och 
svåröverskådlig. För att tillfälligt förenkla en sådan pivottabell kan du dölja vissa 
detaljer. Det första radfältet kallas för inre radfält, och efterföljande radfält för 
yttre radfält. De yttre radfälten upprepas vid behov och dessa kan du välja att 
dölja.

• Markera fältetiketten för det inre radfältet (Uppdrag i bilden nedan) och klicka 
på knappen Dölj detalj i verktygsfältet.

Innehållet i de yttre radfälten döljs, men fältetiketterna visas fortfarande. Pivot-
tabellen blir mindre och du får bättre överblick över den.

• För att på nytt visa detaljerna, markerar du fältetiketten för det inre radfältet 
igen och klickar på knappen Visa detalj i verktygsfältet.

Övning 73 – Ta bort fält

Fortsätt med arbetsboken 
ORDER V 21. 

Ta bort fältet Ordernr 
från pivottabellen. 

Spara arbetsboken.

Viktigt!
Du kan bara dölja detaljer 
om det finns minst två rad-/
kolumnfält i pivottabellen.
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