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Excel för administratörer

Bli mer effektiv,  
strukturerad och  
professionell i din  
administrativa roll

Spara tid, öka affärsnyttan och få en enklare och roligare arbetsvardag

Kursen är skräddarsydd för dig i en administrativ roll. Du har redan de grundläggande kunskaperna i Excel, men 
känner ett behov för att ta dina färdigheter vidare och lära dig de allra nyttigaste och effektivaste funktionerna. 
Kursen är praktiskt inriktad och din kursledare Lisa Wik går igenom hur du kan använda Excel som ett strategiskt 
administrativt verktyg. Du lär dig att skapa professionella uppställningar, listor och tidsplaner som effektiviserar 
både dina och andras arbetsuppgifter. 

Excel kan för många kännas besvärligt att lära sig. Havet av smarta genvägar, lösningar och kortkommandon kan 
kännas oöverkomligt. För att göra det lättillgängligt varvas teori med värdefulla övningsuppgifter. Lisas pedagogis-
ka förmåga tillsammans med en massa användbara tips, gör att du snabbt och enkelt tar till dig ämnet.

Efter två dagar kommer du att komma tillbaka på kontoret och känna dig som en mästare på effektivitet och 

struktur. Se fram emot en både enklare och roligare arbetsvardag. 

• Göra funktioner i kalkylbladet för att hantera många listor

• Skapa professionellt utseende av kalkylblad med bra formatering

• Grafik och ritverktyg för professionella rapporter och presentationer

• Kombinera Excel med andra program

 

Här lär du dig att:



”

- Retorik för kvinnor, 2 dagar

Ordning och reda med Excel
• Skapa tabeller, listor och matriser för olika projekt 

och uppgifter
• Planera och bygg modeller
• Få kunskaper om hur tabeller fungerar
• Filtrering och sortering för att få kontroll
• Användbara lookup-funktioner - slå upp i en tabell 

för att hämta namn, adresser, telefonnummer etc. 

Hantera många listor - enkla och användbara  
funktioner i kalkylbladet 
• Funktioner för olika uppställningar - listhantering, 

sammanfoga celler, uträkningar, konsolidera data 
från externa källor

• Importera tabeller från internet
• Metoder för statistik och procentsatser

Pivottabeller - aggregera data
• Slå samman tabeller
• Aggregera data – ex. i månadsrapporten
• Summering och delsummering - så gör du 

Fördela modeller över flera sidor
• Skapa modeller med olika tidsperioder på varje ark
• Arbeta med flera kalkylblad i arbetsboken
• Summering och ackumulering på ett separat blad

Så skapar du ett professionellt utseende av kalkylbladet 
med bra formatering
• Vad är bra design?
• Formatering för att skilja mellan olika sorters  

information
• Skillnaden mellan text och numerisk formatering 

Använd grafik och ritverktyg för att skapa professionella 
rapporter och presentationer
• Framhäv information med hjälp av grafik
• Skapa diagram för möten och presentationer 

-,projektöversikt, uppgiftsfördelning, frånvarolistor, 
försäljningsrapporter

• Använd ritverktyget i Excel på ett effektivt sätt

Kombinera Excel med andra program 
• Vilket program passar till olika jobb?
• När ska du använda tabeller i Excel i stället för 

Word eller motsatt
• Så hör de olika programmen i Office ihop - Word, 

Excel, PowerPoint
• Använd diagram och siffror från Excel i presenta-

tioner i PowerPoint
• Så använder du information från Excel för presen-

tation i Word 

Hjälp andra med att använda din modell på ett korrekt sätt
• Så skyddar du ditt kalkylblad
• Lägg till kommentarer och förklaringar till använ-

darna 

Ta över kalkylmodeller från andra - så gör du
• Få en överblick över informationen
• Så kontrollerar du om det är formler i cellerna och 

hur saker och ting hänger samman
•  Städa upp dålig eller ofullständig design och få 

det översiktligt och lättanvänt 

Bi mer självständig          
• Finn egna tips - Excels hjälpfunktion och använd-

bara källor på Internet
• Upprätta en personlig handlingsplan

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 för administratörer, 2 dagar

Vi tar dig vidare

”Mycket, mycket bra vilket helt berodde på 
kompetent kursledare som höll bra takt,  
förklarade tydligt och pedagogiskt och  

anpassade övningar efter gruppens behov.  
Vi hann mycket och det blev inte tråkigt  

en sekund.”

Ann-Catrin Davis, Research Coordinator  
– Mälardalen University Sweden


