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Finns det en överdödlighet för 2020? 

Den här övningen baseras på en fil över antal avlidna per dag som SCB började publicera under 2020. 

https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige 

För att det ska bli lite lättare att hantera data har du fått en fil där man lagt data i databasformat, dvs alla 

datum efter varandra istället för i kolumner. Originaldata finns med i filen – titta gärna på den. 

Vi ska börja med att ange år och vecka för varje mätvärde. Skapa en ny kolumn genom att klicka på Infoga och 

skriv År som rubrik. Formeln är enkel, i cell B2 skriver du =ÅR(A2). Kopiera sedan formeln till slutet av filen 

genom att dubbelklicka.  

Veckoformeln är nästan lika enkel. Skapa en ny kolumn och skriv =VECKONR(A2;21) i cell C2. Koden 21 anger 

att vi anger veckonummer i europeisk standard. Kopiera ner denna formel till slutet. Nu ska du ha fyra 

kolumner: datum, år, vecka och antal. 

Nu ska vi skapa en pivottabell. Börja med att markera data och klicka på fliken Infoga. Välj sedan Pivottabell 

och klicka OK i rutan som dyker upp. 

 

Nu ska vi lägga till data till vår pivottabell. I det nya Excelbladet ser du en ruta längst till höger där du 

kan välja vilka kolumner som du vill summera. Ett knep är att alltid börja med Rader – det är det som 

du vill summera på – i det här fallet Vecka. Dra Vecka ner till Rader och dra sedan År till kolumner. 

Du ser hur pivottabellen växer fram och det är lätt att plocka bort eller ändra om du skulle göra fel. 

Slutligen drar du Antal till Värden – det är den data du vill ha summerad. Här kan det vara bra att 

veta att du kan göra flera saker än bara summera. Om du klickar på den lilla pilen vid Summa av 

Antal och väljer Värdefältsinställningar – då kan du istället räkna antal, medeltal eller min- och max-

värden.  

Pivottabeller är otroligt kraftfulla och gör att du enkelt får en överblick på ett material. 

 

https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige
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För att göra beräkningar kan det vara bra att kopiera data till ett nytt blad. Markera och öppna ett 

nytt Excelblad. Välj sedan Klistra in värden för att slippa få med dig pivottabellen. Eftersom 

slutprodukten i det här fallet är ett diagram så kan vi kopiera ut data till ett eget område. Börja med 

att kopiera veckokolumnen och ställ dig sedan i cellen bredvid vecka 1 och skriv =MEDEL(B2:F2). 

Kopiera din uträkning för alla veckor. 

 



 

Helena Bengtsson  helena.bengtsson@gmail.com 

DATAJOURNALISTIK 

Kopiera sedan värdet för 2020, antingen genom att bara kopiera kolumnen eller genom att skriva 

=E2 i cellen bredvid första medelvärdet.  

 

Slutligen vill vi skapa ett diagram – det görs genom att markera BARA data – inte rubrikerna – och 

klicka på Infoga-fliken och sedan på stapeldiagrammet i mitten av menyraden. I ett första läge 

kommer data även att inkludera veckan – den tar du bort genom att högerklicka i diagrammet, välja 

markera data, klicka på Serie1 och sedan på Ta bort. Som extra uppgift: försök fundera ut hur man 

får till rubriker på staplar och diagram. 

 


