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Nycklar till vardagen - Effektiv Excel-

hantering 
Vill du ha ”värktyg” eller verktyg? Minska stressen 

och öka effektiviteten i verksamheten genom att få 

en smidig hantering av Excel. Vår kurs utgår från 

ditt behov och inte vad programmet egentligen kan 

(som andra kurser gör). Var 14e dag i 20 veckor får 

du portionsvis tillgång till 5 övningar via plattform. 

Det betyder att du blir 50 erfarenheter rikare efter 

genomgånget program. Varje vecka finns EN 

övning som du skickar in och får feedback på (om 

du väljer att beställa till personlig coachning). 
 

Målet är att: 

 Du enkelt och snabbt ska kunna arbeta med dina 

kalkyler och diagram 

 Skapa rutiner som gör det enklare i vardagen för 

Excel-hantering  

 Känna dig säker i ditt förhållningssätt till programmet 

 Lära lite mer om de funktioner och finesser som 

finns – men utifrån ditt behov – och få fördjupad 

kunskap som gör att du kan frigöra tid  

 Eliminera musfällan – ta kommandot över Excel 

 Bli en som vi kallar det ”Formel 1-förare” i Excel, dvs 

du förstår och kan hantera Excel på ett effektivt och 

roligt sätt 

 

 

 

Förkunskaper 

Endast grundläggande att kunna starta och stänga Excel. 

 

Genomförande 

Nycklar till effektiv vardag innebär att du arbetar utifrån dina 

egna arbetsuppgifter för att få kontroll och känna säkerhet inför 

dina dagliga uppgifter. Du arbetar således i ”skarpt läge”. 

Utvecklingen sker vid din arbetsplats (din dator). Vi varvar teori 

och praktiska övningar för att få ett snabbt och bestående 

resultat. Du får göra övningar som du personligen har nytta av – 

som exempelvis egen budget. 

 

Tidsåtgång 

20 veckor – avsätt ca 0,5 timme per dag för eget arbete och 

inlärning (beroende på hur mycket du vill träna). 

HUR? 

Du loggar in i studieplattformen där det var 14e dag finns en flik 

med avsnitt som vardera innehåller 5 moduler. Varje modul 

innehåller videofilmer, presentationer, filmade instruktioner, 

övningar mm. Du får länk till en enkät som mäter ditt behov. Du 

kan skriva in övningar till mig och får personlig coachning via e-

post om du dessutom bokar coachning (option). 

 

Nycklar till vardagen är kursen med ”hands-on”, dvs den följer 

ditt individuella praktiska arbete. 

 

Innehåll – några delar på vad som ingår 

• Insikten att själv ställa in programmet så att det blir effektivt i 

förhållande till dina behov 

• Formateringar av tabeller, kalkyler och diagram 

• Du arbetar med egna kalkyler och får exempelvis lära dig 

göra en egen budget och ta reda på din ekonomiska frihet 

och trygghet 

• Mallar 

• Sortera och selektera ut information 

• Pivottabeller 

• Diagramhantering och organisationsscheman 

• Sidhuvud/sidfot 

• Formel- och namnhantering 

• Konsolidering, scenarier, målsökning mm finesser 


