Så hittar du funktioner i Jämföraren
För att göra statistiken i öppna jämförelser mer lättillgänglig och dynamisk, flyttar vi över presentationen av nyckeltalen från tabeller
i Excel till verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Här följer en kort introduktion till de viktigaste funktionerna i Jämföraren.
De första stegen
Gå till Koladas startsida (www.kolada.se) och ange den kommun du vill hämta uppgifter för. Du får nu upp en översikt av
kommunens ekonominyckeltal.
För att komma till Öppna jämförelser – Grundskola klickar du på Tabeller i menyraden och väljer Öppna jämförelser Övriga →
Öppna jämförelser – Grundskola.

1. Välj kommun.
2. Välj Tabeller i menyraden.
3. Välj Öppna jämförelser
Övriga → Öppna jämförelser
– Grundskola
4. För elevenkäten väljer du
istället Öppna Jämförelser –
Grundskola - Enkät:
Elevernas syn på skolan.
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Vad finns bakom ikonerna?
Genom att följa stegen ovan får du får upp en övergripande redovisning av kommunens grundskolenyckeltal i öppna jämförelser.
Nyckeltalen är sorterade efter resultat, personal, ekonomi och bakgrundsvariabler.
Du kan välja att utöka mängden information genom att klicka på pilarna som ligger vid nyckeltalets namn (1). Du kan också läsa en
förklaring av nyckeltalet under info-ikonen (2). Vill du lägga till ytterligare år i analysen, gör du det i rutan med de förvalda årtalen
(3). För könsuppdelad statistik klickar du i rutan ”Könsuppdelat” (4).
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Jämförelse med andra och över tid
Via ikonen med stapeldiagram (5) respektive trendlinje (6) kan du jämföra den valda kommunens nyckeltal med grupper av andra
kommuner eller över tid. Mer information om hur dessa funktioner fungerar på nästkommande sidor. Jämförelser med en enskild
kommun görs lättast genom Fri sökning, som du når via Koladas startsida.
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Jämförelser med andra kommuner och skolenheter (5)

Genom att klicka på ikonen med stapeldiagrammet (nr 5 i bilden på förra sidan) kan du se din kommuns värde i relation till andra
kommuner eller grupper av kommuner. I rullgardinsmenyn (inringad i bilden nedan) väljer du vad du vill jämföra med, t.ex.
kommuner i länet eller liknande kommuner. Varje kommun representeras av en stapel i diagrammet. Den lilla blå triangeln markerar
din valda kommuns placering. Genom att dra muspekaren över staplarna kan du se namn och värde för alla kommuner i jämförelsen.

4

De flesta nyckeltalen kan också brytas ner på skolenhetsnivå. Det gör du genom att klicka på ”Visa resultat per enhet” under
stapeldiagrammet. Då representerar varje stapel en av alla skolenheter och de gula trianglarna visar skolenheter i din valda kommun.
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Jämförelser över tid (6)

För nyckeltal som har längre tidsserier kan det vara intressant att följa kommunens resultatutveckling över flera läsår. När du väljer
Visa trend får du upp ett diagram med din valda kommuns resultat över tid. Som referens visas även hur riksgenomsnittet har
utvecklats under samma tid. Du kan även här välja att jämföra resultaten med en grupp kommuner i rullgardinslisten som markerats
med rött i bilden nedan.
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Exporter
Till Excel

Du kan enkelt exportera din kommuns värden till Excel genom att klicka på excelikonen bredvid respektive huvudrubrik.
Till PDF

Är du inne i Kolada via webbläsaren Chrome kan du spara din aktuella vy i pdf. Du anger kommando Ctrl+P och sparar därefter i
pdf-format via menyvalet Ändra. Ett enkelt sätt att kunna sprida presentationen i Jämföraren till kollegor!
Skärmklippsverktyg

Du kan också använda skärmklippsverktyget för att använda delar av presentationen, till exempel bilder, i andra sammanhang.
Till fri sökning

Vill du få fram fler kommuners värden för ett nyckeltal, se underliggande antalsuppgifter eller bearbeta statistiken vidare på annat
sätt, kan du också välja ut nyckeltal till Egen analys. Du markerar nyckeltalen genom att klicka på bocken som dyker upp till höger
om varje nyckeltal när du för muspekaren över det. Då hamnar de utvalda nyckeltalen i rutan ”Egen analys”, en slags varukorg. För
att komma vidare klickar du på rutan för egen analys och väljer Analysera valda nyckeltal i fri sökning.

För mer vägledning
Via användarstödet i Kolada kan du hitta mer vägledning, se denna ikon längst upp till höger.
Du kan också ta del av RKA:s instruktionsfilmer på YouTube (sök på ”Jämföraren”). Instruktionsfilmerna har en generell ingång och
är inte specifikt fokuserade på Öppna jämförelser. RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) erbjuder också utbildning för
kommuner som vill lära sig mer om Koladas funktioner (se www.rka.nu/kurser).
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