
 

EXCEL FÖR CONTROLLERS 
& EKONOMIANSVARIGA

KURSEN GÅR I STOCKHOLM, GÖTEBORG & MALMÖ!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

9 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, diplom, 2 års support, e-learning och 

bok ingår

• 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  

ekonomistyrning

DU FÅR LÄRA DIG

MYCKET BRA LÄRARE! BRA  
EXEMPEL. PEDAGOGISK, TREVLIG, 
VERKLIGHETSFÖRANKRAD!
HENRIK BJÖRN, CONTROLLER, BRAVIDA

BOK INGÅR!
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!



Hör gärna av dig till mig om  
du har några frågor! 

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424390

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

PROGRAM

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
• Vi går 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 tabeller 

• 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 pivottabeller

• Gruppera din tabell och få fram relevant  

information på nolltid

• Gör egna beräkningar i din pivottabell 

Integrera Excel med Office och webben och låt dokumen-
ten 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 funktio-

ner 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 

 

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

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG


