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Beslutsstöd - presentation & analys - 
problemlösning
Nu har vi tagit fram en Excelkurs som kommer att förenkla vardagen för 
dig som arbetar som ledare eller beslutsfattare. Kursen är indelad i tre 
fokusgrupper –Beslutsstöd, Presentation & Analys samt Problemlösning.  Med 
rätt kunskap och erfarenhet kan du öka både din effektivitet och säkerhet 
i Excel. Vi går igenom hur du bygger en bra datastruktur, hur du gör ett 
dynamiskt Pivotdiagram, hur du snabbt hittar avvikelser samt hur du länkar 
eller importerar data från externa system. Under 1½ dag kommer vi att jobba 
intensivt och med stort fokus för att maximera vårt kunskapsintag. 

Vi håller våra grupper små för att du ska få möjlighet att bolla egna frågor 
direkt med kursledaren. Teori blandas med praktiska övningar för att du ska få 
ut så mycket som möjligt av din utbildning.  Efter avslutad kurs erbjuds du 
kostnadsfri support i två år.

Vi erbjuder dessutom möjlighet för deltagarna att ha med egna data att jobba 
med under utbildningen, på detta sätt får du hjälp med exakt det du behöver 
samt att du lär dig hur du går tillväga. Du bör arbeta eller ha arbetat en del i 
Excel för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll. I utbildningen ingår en 
30 sidig dokumentation per halv-dagskurs, praktiska övningsfiler, kursdiplom, 
förstudie, utvärdering samt förtäring. 

Conny Karlsson gillar att hjälpa kunden bli effektivare i sitt 
beslutsfattande. Conny har 8 utgivna IT-böcker och skrivit 
en mängd olika kursmaterial i Excel. Conny anpassar alltid 
åtgärder utifrån kundens nuvarande behov, oavsett om det är 
att bygga något i Access/Excel, eller hålla intern eller öppen 
Excelkurs. Pivottabeller är alltid i fokus i hans lösningar. Han har 
25 års erfarenhet av utbildning och konsultationer för bl.a: AB 
Volvo, Kommunal, NTF, Akzo, Fertilitetscentrum, Sparbanken, 
Friskis och Svettis, White Arkitekter, Volvo Ocean Race, Stora 
Teatern, Svevia, Falköpings Energi, Ryhovs Sjukhus, Jönköping 
Länstrafik…
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STEG 1 STEG 2
 

Fokus Beslutsstöd - Från statiska 
rapporter till flexibla Beslutsunderlag

• Från dåliga till bra datastrukturer 
i Excel 

• Länka eller importera data från 
externa system? 

• Nyttan med objekttypen Tabell. 
 
• Avancerade och effektiva Filter. 

• Sorteringar på värden och format. 

• Snygga och användarvänliga 
Pivottabeller. 

• Funktioner som underlättar 
rapporteringen.

• Säkra och lättlästa Formler. 

• Hitta data snabbt för precisare 
beslut

• Sammanfattande om strategier 
för beslutsstöd.

STEG 3
 

Fokus Presentation och Analys - 
Förstår inte mottagaren dig, är det då 
meningsfullt?

• Några exempel på sämre och 
bättre presentationer. 

• Lär dig det bästa med 
Villkorsformat. 

• Olika diagram för dina olika 
målgrupper. 
 
• Presentera med Smartart och 
andra grafiska objekt. 

• Dynamiska och tilltalande 
Pivotdiagram. 

• Filtrera flera Pivoter samtidigt 
med Utsnitt och Tidslinjer. 

• Bygg flera pivottabeller i samma 
bladflik.

• Kombinera filter, Pivoter och 
Diagram, (s.k. dashboards).

• Länka och bädda in Excelobjekt 
till Word och PowerPoint.

• Sammanfattande om strategier 
för presentation och Analys.

 

Fokus problemlösning - Spara tid, 
jobba smartare och öka datakvaliteten

• Exempel på krångliga lösningar, 
kontra enkla. 

• Många bra funktioner i Excel för 
att lösa dina problem. 

• Jämför prislistor och Letarad med 
flera sökfält. 
 
• Få till Pivottabellerna. Undvik 
fällorna. 

• Problem med Datum, Tid och Tal. 

• Importera och länka utan 
problem. 

• Hitta avvikelser snabbt. Fokusera 
på rätt saker.

• Hitta och åtgärda dubbletter 
värden och rader.

• Lär dig behärska Inställningar i 
Excel.

• Sammanfattande om strategier 
för Problemlösning.
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DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

Excel för ledare och beslutsfattare

TIDER

Dag 1 

 08.00 Kursstart Steg 1 

 12.00 Avslutning och Lunch 

 13.00 Kursstart steg 2 
 17.00 Avslutning

Dag 2 

 08.00 Kursstart Steg 3 

 12.00 Avslutning och Lunch

PRIS 7 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  6 990:- 

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!


