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VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF EXCEL MED POWER BI 
Generelt anbefales det at installere Excel på engelsk, da det på den måde er meget nemmere at søge 

hjælp på Internettet, hvis man støder på problemer. Har man allerede en dansk version af Excel 

installeret, kan man Google ”Language Accessory Pack for Office” for dermed at installere en engelsk 

sprogpakke. 

Har man mulighed for at få installeret Excel i en 64-bit version (fremfor 32-bit som typisk er standard), er 

det at foretrække. Hermed kan man udnytte alle computerens RAM. 

INSTALLATION AF POWER QUERY 

Power Query til Excel kræver en version af Excel, der har Power BI inkluderet. Denne version hedder 

Microsoft Office ProPlus.  

Microsoft Excel 2016 

Power Query er installeret fra starten og ligger i fanen ”Data” i den gruppe, der hedder ”Get & Transform 

Data”. Der skal altså ikke gøres noget for at installere Power Query. 

 

Microsoft Excel 2010 og 2013  

For at anvende Power Query i Excel 2010 og 2013, skal man først downloade og installere den seneste 

version af Power Query. Søg efter ”Power Query for Excel 2013/2010 download” på Internettet. Efter 

installation kan man aktivere Power Query under File  Options  Add-ins  COM add-ins  flueben i 

”Microsoft Power Query for Excel” -> OK 

 
Herefter kommer Power Query til at lægge som en særskilt fane, der hedder ”Power Query”. 
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INSTALLATION AF POWER PIVOT 

Power Pivot til Excel kræver en version af Excel, der har Power BI inkluderet. Denne version hedder 

Microsoft Office ProPlus. 

Microsoft Excel 2016 

Power Pivot er installeret fra starten og ligger i fanen ”Data” i den gruppe, der hedder ”Data Tools”. Der 

skal altså ikke gøres noget for at installere Power Pivot. 

 

Microsoft Excel 2010 

For at anvende Power Pivot i Excel 2010, skal man først downloade og installere den seneste version af 

Power Pivot. Søg efter ”Power Pivot for Excel 2010 download” på Internettet. Følg derefter guiden 

nedenfor. 

Microsoft Excel 2010 og 2013 

For at anvende Power Pivot i Excel 2010 og 2013, skal man først aktivere Power Pivot. Dette gøres under 

File  Options  Add-ins  COM add-ins  flueben i ”Microsoft Office Power Pivot for Excel” -> OK 

 

Herefter kommer Power Pivot til at lægge som en særskilt fane, der hedder ”Power Pivot”. 

 

 


