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Power Query för Excel

Lär dig hantera 
stora databaser som 
ett proffs 

Förändra ditt sätt att arbeta i framtiden - få mer tid till annat

Power Query är verktyget för dig som behöver hämta, omvandla och analysera data från alla möjliga datakällor 

som webbplatser, databaser, text- eller Excel-filer.  Excels datahanteringsverktyg är otroligt effektivt och lönsamt, 

då du kommer att spara mängder av värdefull tid genom automatisering av manuella arbetsuppgifter.

För att kunskapsinhämtningen ska bli optimal varvar din kursledare Lisa Wik teori med praktiska övningar. Efter 

en intensiv dag kommer du att ha lärt dig Power Querys grundläggande funktioner. och hur du systematiskt kan 

hämta, tvätta och omvandla data för att sedan skicka tillbaka till det önskade resultatet. 

När du är tillbaka på din arbetsplats kommer du garanterat känna att du har effektiviserat ditt sätt att arbeta på.

• Automatisera manuella arbetsuppgifter i Excel utan makron
• Systematiskt hämta, tvätta, omvandla data för att sedan analysera 

resultatet med Pivot
• Analysera stora datavolymer med större säkerhet
• Med Power Query gör du återkommande rutiner en gång

Här lär du dig att:



”

- Retorik för kvinnor, 2 dagar

Power Query Editor – importera data

• Lär dig funktionerna i Power Query Editor

• Importera datatabeller från externa källor

• Så tvättar du din inhämtade data

• Så får du in din data till Exceltabeller eller i data-

modellen

• Skapa en webfråga i Power Query

• Så läser du in CSV-filer

Datamodellering

• Gör dina egna beräknade kolumner i datamodel-

len med formler och funktioner

• Analysera stora mängder data

• Länka och matcha data i tabeller

• Skapa en OLAP pivottabell som använder datamo-

dellen som källa

• Hantera datarelationer i modellen

Omvandla data

• Så delar du upp data, ersätter värden, ändrar data-

typ och tar bort rader

• Addera data från flera tabeller och sammanfoga 

tabeller

• Hantera fel i transformeringen av data 

Uppsummering

• Genomgång av dagen

• Tips och trix för vidare arbete

Kursinnehåll 

Hålltider för dagen

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.

Power Query, 1 dag

 
Kursen ger grundläggande 

kunskaper om datahanterings-
verktyget Power Query och är prak-

tiskt inriktad. Du lär sig att systematiskt 
hämta, tvätta och omvandla data för att 

sedan analysera resultatet med Pivot.

Genomförs i samarbete med 

Confex Sverige

Vi tar dig vidare

”Vill du ha mer tid att fika eller göra andra 
jobb? Är du liksom jag trött på att kopiera och 

frisera data som hämtas varje vecka eller  
månad från ett annat system?  

Med den här kursen i bakfickan så kommer du 
göra detta jobb en gång framöver. 

Sedan uppdaterar du bara!

Lisa Wik Alaküla, kursledare och  
Office specialist


