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Excel Grundläggande

Excel gör dig effektiv 
och mer självständig 
i ditt arbete

Excelkunskaper – en förutsättning i många yrken 

Har du liten eller kanske ingen erfarenhet av Excel? Önskar du att lära dig grunderna? På denna praktiska kurs får 

du kunskaperna du behöver för att arbeta självständigt i Excel. Din kursledare Niclas Pergament går igenom allt 

från början och lär dig hur du hanterar programmet på bästa möjliga sätt.

För att du ska få optimal kunskapsinhämtning väver vi in teoretiska inslag tillsammans med praktiska övningar. 

Niclas fantastiska pedagogiska förmåga tillsammans med många användbara tips gör att du snabbt och enkelt tar 

till dig ämnet. 

Efter två dagar kommer du garanterat att känna att du förstår och behärskar baskunskaperna i Excel. Du blir på så 

sätt mer effektiv och sparar mänger av dyrbar tid.

•  Skapa och förstå formler från grunden

•  Använda listor och tabeller 

•  Göra enkla och lättförståeliga diagram 

Här lär du dig att:



”

- Retorik för kvinnor, 2 dagar

Bekanta dig med Excelmiljön

• Anpassa verktygsfältet Snabbåtkoms med din 

personliga favoritverktyg 

• Navigera snabbare med kortkommandon 

• Regler för inskrivning av siffror, text och tecken

• Redigera och formatera celler

Så skapar du formler

• Autosumma och skriva egna formler

• Regler för prioritering av räknesätt

• Kopiering av formler 

• Upptäck fel i formler

• Arbeta i flera blad samtidigt och skapa  

formler mellan dessa

Stora mängder data – så får du bättre kontroll

• Skapa flera blad i din arbetsbok, ta bort blad, byt 

namn på blad, flytta blad, kopiera blad och färga 

blad

• Regler för att skapa lättöverskådliga och säkra 

listor och tabeller

• Låsa rubriker i listor och tabeller för att de ska sy-

nas på skärmen även när du scrollar nedåt

• Sortera på en eller flera nivåer

• Använda filter för att skapa urval

• Hantera och analysera din data med Excel- 

tabeller 

Presentera och planera

• Presentera data visuellt med hjälp av olika typer av 

diagram 

• Ta fram en Excel-modell från start, för planering 

och uppföljning av aktiviteter, scheman, tider etc

• Bra verktyg för att få anpassade och ändamålsen-

liga utskrifter

Smarta tips

• Autofyll; för tal- och datumserier 

• Infoga kommentarer kopplade till celler

• Villkorsstyrd formatering; så färgar du celler som 

innehåller värden som uppfyller vissa kriterier

• Så skyddar du celler och undviker att de skrivs över 

eller raderas

• Dela upp och sammanfoga olika kolumner, ta bort 

mellanrum i mobilnummer, hitta dubbletter etc

Funktioner – en introduktion

• Lär dig skapa formler med de enklare inbyggda 

funktionerna; MEDEL, MIN, MAX och ANTAL

Kursinnehåll 

Hålltider för dagarna

08.30 Registrering
09.00 Kursen börjar
10.20 Förmiddagsfika
12.00 Lunch
14.20 Eftermiddagsfika
16.00 Kursen avslutas

För anmälan:

www.excelskolan.se

hej@excelskolan.se    

Kursen kan genomföras hos er om ni önskar.

Excel Grundläggande, 2 dagar, har certifierats enligt DNV GL-ST-0008 krav. Vi garanterar kvalitet och relevans.

Kursen ger dig 
grundläggande kunskaper i 

Excel och är praktiskt inriktad. 
Du får inblick i programmet och en 
övergripande förståelse för de olika 

funktionerna, samt hur du 
skapar formler, listor, tabeller 

och diagram.

Genomförs i samarbete med 

Confex Sverige

Vi tar dig vidare

”Lagom nivå, lagom fart och pedagogiskt 
så att man lätt hängde med. 

Helheten gör att man åkte hem med positiv 
inställning och taggad på att börja använda 
sina nyvärvade kunskaper. Med förhoppning 

om att ev. gå en fortsättningskurs senare.”

Rea Eriksson Höög, Ekonomiassistent 
– Troax Nordic AS


