
 
 

Excel fortsättning 

2 dagar (finns också som 1 dags intensivkurs) 
Behärskar du grunderna i Excel och vill effektivisera ditt arbete ännu mer? 
I den här fortsättningskursen fördjupar du dig inom formelhantering, pivottabeller, pivotdiagram och 
databashantering. Syftet med denna kurs är att övningarna i denna kurs ska underlätta och effektivisera 
din vardag med Excel. 
Övningarna är baserade på vanliga arbetsuppgifter som ofta utförs på företag och organisationer. Kursen 
syftar också till att ge deltagaren ännu mer förståelse och nytta av Excels smarta funktioner. 
Utbildningens övningar och exempel är baserade på vanliga arbetsuppgifter som ofta genomförs på 
företag och organisationer. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta ännu mer effektivt i Excel, 
tack vare djupare kunskaper inom pivottabeller och pivotdiagram, kalkylering och problemlösning.  
Efter utbildningsdagarna behärskar du de mer avancerade funktionerna i Excel. 

Del av kursinnehåll 
• Anpassa Excel med inställningar och favoritverktyg i det egna verktygsfältet Snabbåtkomst 
• Skapa formler med relativa, absoluta och blandade referenser 
• Arbeta med namngivna celler och områden 
• Gruppredigering med länkar mellan olika blad 
• Villkorsstyrd formatering 
• Snabbfyllning - mönsterigenkänning vid sammanfogning och uppdelning 
• Skapa Excel-tabeller för att lättare hantera och analysera din data 
• Skapa Pivottabeller och Pivotdiagram 
• Skapa en enklare Dashboard med pivottabell, pivotdiagram, Utsnitt och Tidslinje 
• Funktionerna LETARAD och OM 
• Arbeta med olika typer av skydd 
• Dataverifiering för att förhindra inmatning av ogiltig data 
• Skapa dynamiska diagram 
• Använda Exceldiagram i PowerPoint 
• Introduktion till makro 
• Tips och trix samt deltagarnas önskemål 

Målgrupp 
Denna kurs är till för dig som redan arbetar med Excel och vill effektivisera ditt arbete ytterligare. Du 
behärskar grunderna, men vill bygga vidare på dina kunskaper och lära dig nya funktioner och lösningar 
som effektiviserar ditt arbete. 

Förkunskaper 
För denna kurs i Excel bör du ha förkunskaper motsvarande Excel Grund
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