
“EN OERHÖRT
ENGAGERAD OCH VÄL 
PÅLÄST FÖRELÄSARE.
DEN BÄSTA JAG STÖTT 
PÅ TROR JAG!”
ANGELICA

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Malmö
5-6 dec

Stockholm
13-14 nov

Göteborg
20-21 nov

EXCEL  
FÖR CONTROLLERS &  
EKONOMIANSVARIGA

PS! 
2 ÅRS SUPPORT,  

SKRIFTLIG  
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ÄR DU EKONOM OCH ARBETAR  
REGELBUNDET I EXCEL?

Händer det att du kör fast och tvingas lägga viktig arbetstid på att 

felsöka i dina modeller, eller rådfråga kollegor? Sannolikt är det så. 

Vad som är ännu mera sannolikt är att det finns massor av smarta 

lösningar på problem du inte ens visste att du hade. En timmes 

arbete kan i vissa fall bytas ut mot ett par snabba klick. På den här 

kursen lär du dig knepen!

Ta chansen och effektivisera ditt ekonomiarbete  
genom att höja dina kunskaper i Excel!

Kursen är pedagogiskt upplagd och vi kommer hela tiden att  

varva mellan kursledarens exempel (på storbild) med egna  

övningar. Självklart sitter du vid en egen dator under hela kursen.

PS. Du kommer få med dig alla exempelfiler, såväl som gedigen 
dokumentation, så att du kan tillämpa dina nya kunskaper direkt 
när du är tillbaka på jobbet!

DET DU TRODDE ATT DU GJORDE  
BRA I EXCEL, KAN TROLIGEN GÖRAS  
ÄNNU SNABBARE – OCH PROFFSIGARE!

Christoffer Majstrovic
Christoffer har aktivt arbetat som it- 
utbildare sedan 1999. Han har stor  
erfarenhet av att inventera, planera,  
dokumentera och genomföra olika typer 
av utbildningar inom Office-paketet. 

Vid sidan av mer traditionell undervis-

ning har Christoffer även medverkat vid 

produktion av interaktiva utbildningar 

digitalt. Hans motton är professionalism, 

flexibilitet och engagemang. Något som 

uppskattas stort av de som får chansen 

att delta på en kurs med Christoffer som 

kursledare. 

BOK & E-DOK INGÅR!
Med vår E-dokumentation får du en 
mängd filer med övningar, lösningar 
och formler. Med dessa kan du på 
egen hand gå tillbaka och repetera  
det du har gått igenom på kursen. 

Med boken Excel 2016 Fördjupning kommer du att vara fullt 

rustad att bibehålla och utöka dina kunskaper även efter  

avslutad kurs!

• Så använder du Pivottabeller för enklare och mer 

professionella analyser

• Spara flera timmar genom effektivare bearbetning  

av stora datamängder

• 10 genvägar som många ekonomer har missat

• Så bygger du dina modeller för tydligare rapporter

• Excels viktigaste funktioner för effektivare ekonomi-

styrning

DU FÅR LÄRA DIG

CHRISTOFFER ÄR MYCKET KUNNIG  
OCH ENGAGERAD, JÄTTEKUL!
MICHAELA LEVIN, FINANCIAL ASSISTANT, 
MARINE JET POWER AB



DET DU TRODDE ATT DU GJORDE  
BRA I EXCEL, KAN TROLIGEN GÖRAS  
ÄNNU SNABBARE – OCH PROFFSIGARE!

PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

DAG 1
Snabb repetition av grunderna i Excel
• Så skapar du formler med fasta och relativa referenser

• Formatera siffror med standard och dina egna  

definierade format

• Så skyddar du dina celler från oavsiktlig ändring

10 tidsbesparande knep som många ekonomer har missat
• Under ca 1,5 timme går vi igenom de vanligaste  

tidstjuvarna i Excel. Vi ger massor av exempel på hur en 

timmes jobb kan kortas ned till ett par minuter 

Bli bättre på att hantera stora mängder data
• Sortera och filtrera på olika nivåer

• Effektiv villkorsformatering 

• Förstå skillnaden mellan format och innehåll 

Importera data från andra system
• Importera extern data till Excel

• Läsa in data till Excel med Power Query

• Importera data från nätet och andra filer

Sammanfatta data för bättre rapporter
• Gruppera efter till exempel månad eller produkt med hjälp 

av dispositioner och delsummor

• Summera data på olika nivåer

• Lär dig sammanställa data utifrån olika kalkylblad eller 

olika arbetsböcker

DAG 2 
Dynamiska tabeller
• Nyttan med att arbeta med dynamiska tabeller istället för 

statiska områden

• Skapa och uppdatera tabellen 

• Så bygger du dynamiska diagram 

• Använda tabeller i egen definierad Excel-mall

Pivottabeller – ekonomens bästa vän
• Så skapar du en pivottabell som ersätter alla andra  

tabeller

• Uppdatera Pivottabellen

• Gruppera din tabell och få fram relevant  

information på nolltid

• Gör egna beräkningar i din pivottabell 

Integrera Excel med Office och webben och låt dokumenten 
uppdateras automatiskt
• Det räcker att uppdatera på ett ställe – så integrerar du Excel 

med andra Office-program, Access inkluderat

• Länka data från webben – få rörliga priser/valutakurser i dina 

Excelblad 

Uppföljning, budget och kontroll i Excel
• Smart uppföljning i Excel – kontrollera budget mot utfall etc

• Leta rad, Index, Passa, Om och flera andra andra funktioner 

som underlättar i ekonomiarbetet

Rensa ut dubbletter och försäkra dig om att din data är  
skyddad
• Så felsöker du snabbt och effektivt i Excel

• Att omöjliggöra för andra att oavsiktligt skriva över dina  

formler i delade blad

• Rejäla strukturer och genomtänkta format med hjälp av 

skrivskydd och namngivning 

 

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

OBS! Ta med egen dator!
Till kursen behöver du ta med egen PC (Tyvärr fungerar inte 

Mac). På denna dator ska Office 2010, 2013, 2016 eller 356  

vara installerat.
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

EXCEL FÖR CONTROLLERS 
& EKONOMIANSVARIGA 
2019
Stockholm 

13-14 november

Göteborg

20-21 november

Malmö

5-6 december 

Pris: 9 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE


