
 

EXCEL FÖR
SJÄLVLÄRDA

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

NU VÅGAR JAG SURFA  
RUNT I EXCEL!
LINDA SIMÒN-BEJBORN,  
ENHETSCHEF

KURSEN GÅR I 27 STÄDER RUNT OM I SVERIGE!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

9 990 KR (EXKL. MOMS) PER PERSON
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, diplom och dokumentation ingår.

• Bli mer effektiv och självgående

• Sluta klipp och klistra och göra saker ma-

nuellt

• Sortera och filtrera stora datamängder

• Presentera data snyggt i diagram

• Massor av smarta tips som sparar tid åt dig

DU FÅR LÄRA DIG



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

PSST!
DEN HÄR KURSEN KAN  
DU ÄVEN GÅ ONLINE! 

PROGRAM

DAG 1
Repetition av grunderna i Excel
• Smarta knep som förenklar ditt arbete med listor i Excel

• Sortering, delsummor, listor etc

• Excel – användbart till mer än du tror 

Funktioner och formler som snabbt gör dig effektivare
• Statistikfunktioner

• Fem genvägar som självlärda användare ofta missar

• Smarta sätt att räkna med datum och tid

• Avrundning och målsökning i Excel 

Så hanterar du stora datamängder
• Vad är det som är så bra med Pivottabeller?

• Filter och dataverifiering som förenklar arbetet med stora 

mängder data

• Hur du anpassar och ändrar datan

• Ändra information på flera ställen samtidigt – ta bort  

mellanrum och hitta dubbletter etc 

Systematisera ditt arbete i stora Excel-strukturer
• Regler och viktiga inställningar från första knapptryck

• Så skapar du bättre säkerhet i dina modeller

• Sortera data på olika nivåer

• Användbara sökfunktioner i listor

• Så låser du rubriker så att de alltid syns även när du scrol-

lar nedåt

• Smart användning av delsummor och totalsummor

DAG 2 
Integrera andra program i ditt Excel-arbete
• Fem smarta genvägar som effektiviserar ditt arbete  

och hjälper dig att spara massor av tid

• Exceldata i Word och PowerPoint

• SmartArt I Excel – infoga bilder 

Så arbetar du i Excel-modeller som andra har skapat
• Så sätter du dig in i andras modeller

• Försäkra dig om att inte skriva över andras arbete

• Vidareutveckla och anpassa andras kalkylmodeller

• Så kan flera arbeta i en och samma arbetsbok 

Praktiskt och effektiv administration i Excel
• Så gör du dina modeller effektivare och säkrare

• Anpassa Excel med inställningar, filformat och verktygsfält

• Formler som hjälper dig att arbeta i flera blad samtidigt 

Bygg din egen Excel-modell från grunden
• Vad bör du tänka på innan du påbörjar ditt arbete med att 

bygga exempelvis ett schema?

• Knep som hjälper dig att få alla att förstå och tolka  

modellen rätt 

Egna Excel-problem
• Den sista timmen kommer du att få svar på dina egna  

problemställningar. Det är också fritt fram att be om  

repetition på utvalda delar av kursen

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

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG


