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Generellt 

Åtkomst 
Åtkomsten till analysverktyget i IST regional samverkan är behörighetsstyrd. Om du har behörighet 
till verktyget så finner du det i menyn under Rapporter/statistik – Analys. Om du inte har behörighet 
men önskar detta, kontakta din systemansvariga. Verktyget är helt integrerat i webblösningen och 
kräver ingen installation. 
 

Behörighet 
Det är endast möjligt att läsa data (läsa = titta/analysera) i analysverktyget, det finns alltså ingen 
möjlighet att förändra data. Det finns två typer av behörigheter: 

1. Systemansvarig som ser all data i analysverktyget. 
2. Behörighet kopplat till huvudman, dvs. de huvudmän som användaren har rättighet till. 

Denna användare ser all data som på något sätt hör till sin huvudman. Detaljer om denna 
behörighet beskrivs vidare under respektive analysdel, men generellt gäller följande att 
användaren kan se. 

a. Uppgifter om alla individer folkbokförda i sin kommun 
b. Uppgifter om alla elever i sina skolor 
c. På några analyser kan alla användare se allt, till exempel gäller detta Prislistor. 

 

Språk 
Språket i analysverktyget är svenska. Genomgående används samma begrepp som i övriga delar i IST 
regional samverkan. 
 

Inbyggd hjälp 
I analysverktyget byggs hjälptexter in i diagram och urvalsrutor. Dessa når man genom att hålla 
muspekaren över eller klicka på frågetecknet i rubrikraden. Hjälptexten är tänkt att förklara och ge 
vägledning och är ofta den snabbaste vägen till hjälp och dokumentation. Denna inbyggda 
dokumentation är därmed lätt åtkomlig för alla användare av applikationen. 
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Val av analys 
För att kunna se och analysera data krävs att ett val av analys görs. Listan 
på tillgängliga analyser finns till vänster i arbetsytan. Välj en av dem 
genom att klicka på den analys som önskas.  
En beskrivning av vilka analyser som finns om vad de innehåller kommer 
längre ner i denna handbok. 
 

 

Objekt, fält och urval 
I varje analys finns ett antal objekt. Dessa kallas objekt, urvalslistor och snabburvalsboxar. Objekt 
finns det flera olika typer av, till exempel diagram och tabeller. I alla objekt finns ett eller flera olika 
fält möjliga att visa och genomföra urval på. 
 

Fält 
Fälten återkommer i alla objekt på ett eller annat sätt och innehåller de värden som analysen visar 
och räknar på. Exempel på fält är ”Skolform”, ”Studievägskod” och ”Folkbokföringskommun”.  
 

Urvalslista 
Urvalslistorna är placerade överst i applikationen. Presentera de olika urvalsmöjligheterna genom att 
klicka till vänster på ”Urval organisation”, Urval utbildning” osv. 
 

 
 
Genom att klicka på den svarta pilen bredvid fältnamnet, exempelvis Årskurs, visas en lista med alla 
valbara värden.  
 

 
 
Ett urval görs genom att man klickar på ett eller flera värden. Flera värden kan väljas genom att 
klicka-och-dra över dem eller genom att hålla inne Ctrl-tangenten och klicka på flera enskilda värden. 
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Ett genomfört urval är grönmarkerat. Om ett värde är gråmarkerat är det inte tillgänglig enligt 
tidigare urval som gjorts. Det är ändå möjligt att välja ett gråmarkerat värde, men ett sådant val 
innebär att tidigare urval nollställs och ersätts med det nya urvalet. De värden som är vitmarkerade 
är val med vars hjälp man kan begränsa gjort urval ytterligare med.   
 

 
 
Det går även att göra logiska urval genom att klicka på den svarta pilen så att listan med alla valbara 
värden kommer fram och därefter skriva ett sökord. Sökningen görs automatiskt med * före och 
efter det som skrivs in. * är ett så kallat wildcard och ersätter ett fritt antal tecken i sökningen. *A* 
visar alltså ett sökresultat där bokstaven A ingår och A* visar ett sökresultat där bokstaven A är 
begynnelsebokstav. Det går också bra att använda andra logiska uttryck så som >, <, <= och >=. Detta 
kan till exempel användas vid datumsökningar, <=2011-01-01 ger alla datum fram till och med 1 
januari 2011. 
Ett klick på ett redan gjort val (grönmarkerat) tar bort det urvalet. Bakåtknappen i menyraden backar 
senaste åtgärden. 
De urval som kallas för ”Kluster” har byggts upp av er centrala administration. Önskemål om 
förändringar kring dessa urval tas via systemansvariga för lösningen. 
 

Aktuella val 
Högst upp till höger finns en fast ruta för alla genomförda val. Ger en överblick på samtliga gjorda 
urval, oavsett var de har gjorts. Möjliggör också att radera ett enskilt urval genom att klicka på 
suddgummit bredvid urvalet. Genom att klicka på den lilla svarta pilen kan urvalet modifieras. Se bild 
nedan. 
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Navigering med hjälp av menyraden 

 
 

 
Radera – Tömmer alla gjorda urval – analysen återställs till ursprungsläget. 
 

 
Bakåt – Ångrar senaste urvalet. Kan användas flera steg bakåt. 
 

 
Framåt – Gör om det ångrade steget. Kan endast användas om Bakåt har använts. 
 

 
Ångra layout – Ångrar senast layoutförändring. Till exempel om användaren har flyttat eller ändrat 
storleken på en tabell. 
 

 
Gör om layout – Gör om layoutändringen. Kan endast användas efter att Ångra layout har använts.  
 

 
Lås alla val – Låser alla gjorda val. Detta innebär att gjorda val markeras med blå färg istället för grön 
och att de ligger kvar även om Bakåt eller Radera används. 
 

 
Lås upp alla val – Innebär att låsta val låses upp och får grön färg igen. 
 

 
Val (Aktuella val) – Ger en överblick på samtliga gjorda urval.  
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Stäng – Om önskas så kan analysarbetet avslutas med stäng-knappen längst uppe till höger. 

 
 
Övriga ikoner som eventuellt visas i menyraden har inga funktioner aktiverade. Undantaget är 
ikonerna för bokmärken som beskrivs ett separat stycke längre ner i denna handbok. 
 

Hantering av objekt (fönster) 
Presentationen av vissa objekt är möjliga att för användaren att själv påverka. Detta gäller främst 
tabeller och diagram. Dessa kan visas på tre olika sätt, som minimerade, i normalläge (återställ) och 
maximerade. 
Om ett objekt är minimerat visas det som en ikon, se exempelbild nedan.  
 

 
 
För att öppna objektet och visa det i normalläge, välj att dubbelklicka på ikonen alternativt 
högerklicka och välj Återställ. 

 

I normalläge och maximerat läge har objektet oftast fyra snabbvals-ikoner 
längst uppe till höger. Ikonerna visas i bilden här bredvid. Ikonerna kan 
användas för att Skriva ut, Skicka till Excel, Minimera och Maximera, 
uppräknat från vänster till höger. 
 

Tabell 
En tabell är data som visas i enkla rader och kolumner. Alla möjligheter att göra urval som nämnts 
ovan för urvalslistan går även att göra direkt i tabellerna genom att klicka direkt på ett värde i 
tabellen eller genom att göra ett enkelt klick med vänster musknapp på kolumnrubriken. 
Sortering i en tabell efter en viss kolumn sker genom att dubbelklicka på kolumnrubriken. 
Många tabeller har en eller flera kolumner med valbara fält. Dessa kallas cirkulära dimensioner och 
är en av de mest kraftfulla funktionerna i analysverktyget.  
 

 
 
Ett klick med vänster musknapp på den runda pilen byter till nästa valbara fält i listan. 
 



 

 www.ist.com | E-post: info.se@ist.com |Telefon: 0470-70 71 00 9 

Ett klick med höger musknapp på den runda pilen presenterar hela 
listan på valbara dimensioner. Välj sedan det fält du vill visa med ett 
vanligt vänster musklick på det aktuella fältnamnet. Se bilden till 
höger. 
 

 
 

Pivottabell 
Denna tabelltyp kännetecknas av att den typiskt innehåller en möjlighet till flexibel gruppering med 
delsummeringar. Varje datacell innehåller ett plus- eller minustecken i varje cell. Plustecknet öppnar 
upp nästa nivå i tabellen och minustecknet stänger den igen. Även den nya nivån kan innehålla 
cirkulära dimensioner.  
Genom att högerklicka på en datacell och välja Visa alla på nästa nivå öppnas nästa nivå upp för alla 
rader i listan.  
Genom att högerklicka på en datacell och välja Dölj alla på nästa nivå döljs nästa nivå (kolumnen till 
höger) för alla rader i listan. 
 

Diagram 

 
 
Även på digrammen finns möjlighet att välja de fält som visas på X och Y-axeln. Ett klick med vänster 
musknapp på den runda pilen byter till nästa valbara fält i listan. 
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Ett klick med höger musknapp på den runda pilen presenterar hela listan på valbara dimensioner. 
Välj sedan det fält du vill visa med ett vanligt vänster musklick på det aktuella fältnamnet.  
Det finns också möjlighet att göra urval direkt i diagrammen. Klicka direkt på den färgade stapeln 
eller den färgade rutan bredvid värdet som skall väljas. 
 

Exporter 
Det finns stora exportmöjligheter i analysverktyget. En vanlig sådan är att skicka data direkt till Excel. 
Alla tillgängliga exportmöjligheter nås genom att högerklicka på objektet eller på fliken.  
Skriv ut öppnar en utskriftsvänlig sida av objektet. 
Skicka till Excel skapar automatiskt ett Excel-dokument med objektets data.  
Exportera.skapar en semikolonseparerad exportfil. 
 

Bokmärken 
För populära och återkommande urval går det att skapa bokmärken. Ett bokmärke kan leda till ett 
specifikt urval såväl som till en speciell flik.  
Skapa nya bokmärken genom att klicka på ikonen med en stjärna och ett plustecken, se bild. 
 

 
Ange ett beskrivande namn för bokmärket så att det enkelt går att hitta senare.  
 

Ska alla användare få tillgång till bokmärket kryssas rutan ’Dela 
bokmärket med andra användare’ i. Alternativet till detta är ett 
personligt bokmärke för aktuell användare.  ’Låt bokmärket följa 
aktuellt val’ innebär att de val som är gjorda innan man väljer 
bokmärket ligger kvar och bokmärkets urval läggs till det aktuella 
urvalet. Observera att alla urval lagrade i bokmärket måste vara 
förenliga med det aktuella urvalet för att detta ska fungera. Att 
’Visa layout-status’ innebär att bokmärket leder till den flik och 
de diagram som var aktuella när bokmärket skapades. Om en 
info-text anges och rutan ’Popup-meddelande’ är ikryssad visas 
infotexten för användaren när bokmärket väljs. 
 

För att välja ett bokmärke öppnar man menyn Bokmärken och väljer det bokmärke som önskas. 
För att gå till ett sparat bokmärke, välj bokmärke i listboxen till höger om stjärn-ikonerna. För att ta 
bort ett bokmärke, klicka på ikonen med stjärnan och ett rött kryss. 

Analyser 
Det finns en mängd olika anlyser att välja mellan. Några av dem ger möjlighet att göra analyser för 
ett särskilt område genom urval och att ta fram komplexa tabeller och diagram. Det finns även 
enklare listor som har placerats i analysverktyget för göra dem tillgänliga och sökbara på ett enkelt 
sätt. 
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Kommunal statistik 
Visar elevplaceringar, ungdomar i aktivitetsansvaret, ungdomar med examensbevis samt 
elevströmmar med personuppgifter. Uppgifter om elevplaceringar och folkbokföring har sparats från 
den beräkning av utbetalningsunderlag som normalt sett görs en gång per månad. Detta gör att alla 
uppgifter t ex elevplacering, folkbokföringsuppgift, som visas är kopplade till ett visst mätdatum. 
Under sommarmånaderna juli och augusti sparas ingen information. 
Urval på ungdomar i aktivitetsansvaret görs på: ’KAA’ och urval på ungdomar med examensbevis görs 
på: ’Examensbevis’.  
Efter att ungdomarna i KAA fyllt 21 år avidentifieras uppgifterna och personid visas inte. Varje individ 
har ett unikt autoid vilket gör att man fortfarande kan följa dem i analysen. 
OBS! Att det finns en särskild uppsättning fält för kommunal statistik som slutar med ”- efter byte”. 
Dessa bör endast användas i kombination med urval på fältet ”Byte”. Se separat stycke nedan om 
”Byten och avbrott”. 
Ungdomar med Examensbevis filtreras bort efter de fyllt 21. 
 

Antal folkbokförda elever inom den egna kommunen 

Om man är intresserad av att se var folkbokförda elever i den egna kommunen är placerade är det 

enklast att använda Pivottabellen – Antal personer och kombinera det med ett datumurval med den 

tidpunkt som man är intresserad av. Sedan kan man Vill man ha mer information kan man gå ned en 

eller flera nivåer i tabellen.  

 

Regional statistik 
Här finns avidentifierade uppgifter om ungdomar som faller inom aktivitetsansvaret, ungdomar med 
examensbevis, elevvolymer och elevströmmar i hela regionen. Uppgifterna är sparade och hanteras 
på samma sätt som för den kommunala statistiken.  
OBS! Att det finns en särskild uppsättning fält för regional statistik som slutar med ”- efter byte”. 
Dessa bör endast användas i kombination med urval på fältet ”Byte”. Se separat stycke nedan om 
”Byten och avbrott”. 
 

Kommunalt aktivitetsansvar 
Visar alla ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret samt åtgärder och kontakttillfällen 
registrerade på dessa. 
För att datumurvalen ska fungera även för kommunalt aktivitetsansvar så måste analysen ha start- 
och stopp-datum på alla poster. Eftersom ett aktivt aktivitetsansvar saknar slutdatum sätter analysen 
ett fiktivt slutdatum till den siste december nästa år på dem. 
Efter att ungdomarna fyllt 21 år avidentifieras uppgifterna och personid visas inte. 
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Betalningsströmmar 
Här sammanställs de elevunderlag och betalningsströmmar som genereras i systemets månadsvisa 
beräkningskörningar. Detta är samma belopp som visas i de importerade PDF-rapporerna i systemet. 
Observera att analysen endast läser in körningar fram till och med kommande månad.  
 

Fellistor 
En lätttillgänglig överblick på de fellistor som genererats vid beräkningsskörningarna.  
 

Prislistor 
Här har samtliga användare av analysverktyget möjlighet att se alla de prislistor som lagts in i 
systemet. Alla användare har behörighet att se alla priser. Finns ej hos alla Region kunder. 
 

Tillägg/avdrag 
Här visas de tillägg och avdrag som lagts in i systemet av er som kommun. För att se tillägg och 
avdrag som tilldelas er så är det analysen för betalningsströmmar som gäller, eftersom regelverket 
och beräkningen styr delar av det som slutligen ska betalas ut. 
 

Integrationer 
En möjlighet att överblicka status för de elevintegrationer som gjort i systemet. 
 

Kontaktpersoner 
Här har samtliga användare av analysverktyget möjlighet att se alla de kontaktpersoner som lagts in i 
systemet. Alla användare har behörighet att se alla kontakter. 
 

Jämförelse antagning 
Om denna analys är aktiverad så syns den endast för systemansvarig. Här hämtas uppgifter från 
analysmodulen för antag och samkörs med uppgifterna i IST Regional samverkan. Syftet med 
jämförelsen är att kunna se om uppgifterna för åk1 eleverna skiljer sig mellan de två systemen, 
således visas endast de elever där en differens finns. 
 

Grundläggande urval 
Oberoende av vilket statistik som ska tas fram så gäller det att tänka igenom ordentligt vad som ska 
analyseras. Om inga urval görs så visas samtliga ungdomar i folkbokförda eller skolplacerade i 
regionen. Viktiga frågor och ställningstaganden är följande: 
 

• Är endast elever och deras utbildningar som ska analyseras? Börja i så fall alltid med att 
genomföra ett urval på skolform. På så viss plockas automatiskt de ungdomar bort som inte 
går i gymnasieskolan. 

 

• Tänk på att urval på en annan utbildningsuppgift ger samma effekt. Ett urval på årskurs 
innebär automatiskt att oplacerade individer plockas bort från statistiken. Ibland kanske det 
är ett urval på ålder som är mest relevant. 

 

• Är folkbokföringskommun en intressant parameter? Ska folkbokförda utanför regionen med i 
statistiken? Om inte, genomför urval på din region på ”Folkbokföringskommun, kluster”. 
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• Glöm inte att göra urval i kalendern! Om resultatet presenteras utan tidsaxel så är det oftast 
relevant att genomföra ett urval ner på enskild månad, det vill säga ett mättillfälle. 

 

• Att tänka på vid jämförelse över tid: 
 

o Vid användning av linjediagram: Välj lämpligen en sammahållande tidsperiod 
 

 
 

. 
 
 

o Vid användning av stapeldiagram. Välj ett antal mätpunkter. 
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Diagram 

För att kunna arbeta med diagram över tid så är rekommendationen att alltid välja Period eller År på 
den liggande axeln. 
Vid urval ner på en enskild månad är et möjligt att kombinera och visa andra fält även på den 
liggande axeln. Exempel: 
 

 

 
Tips på att få diagrammen att se bra ut kan vara att välja bort vissa extremvärden i urvalet för att få 
ett läsbart resultat. I exemplet ovan har åldrarna över 23 år sorterats bort då de tryckte ihop 
diagrammet utan att tillföra något riktigt värde. 

 
Pivottabell 

Se generell beskrivning av pivottabeller under stycket ”Objekt och urval”.  
Notera att totalsumman inte alltid behöver bli samma som summan av delsummeringarna. Ett tydligt 
exempel på detta visas nedan placeringar på kommunala skolor i hemkommunen och utanför 
hemkommunen visas. Totalsumman räknar alltid det unika antalet individer oavsett resultatet i 
delsummorna. En annan orsak till att det ibland skiljer några få individer är att ett fåtal ”dubbla 
elever” förekommer i grunddata. 
 

 

 
Analysera elevgrupper över tid 
I regional statistik finns ett fält Auto-ID Person som är ett automatiskt ID som är unikt för varje 
person i den regionala statistiken. Auto-ID Person används för att kunna följa en urvald grupp av 
individer utan att röjas deras identitet. 
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För att enkelt kunna välja en grupp individer som är resultatet av utfört urval så finns knappen Välj 
individer. Individerna väljs då och samtliga övriga urval plockas sedan automatiskt bort. Nu är det 
fritt fram att analysera den utvalda gruppen vidare. Vad gör de ett år senare till exempel? 
 

Byten och avbrott 
Byten och avbrott går att analysera med metoden ovan, men det finns också ett särskilt urvalsobjekt 
för detta. Ett byte uppstår när eleven har förändrade placeringsuppgifter i den nästkommande 
månad. Juni jämförs alltid med september. Byte kan ha ett av följande värden: 
Avbrott/Uppehåll/Flyttat – Uppstår när placering saknas nästkommande månad. I juni görs 
kontrollen mot september endast för åk 1 och 2 för gymnasieskolan och för gymnasiesärskolan åk 1 
till 3. 
Årskursbyte – Uppstår om årskursen är ändrad. I juni uppstår ett årskursbyte om årskursen inte är en 
årskurs högre i september. 
Skolbyte – Uppstår om skolenhets kod har ändrats 
Programbyte – Uppstår om programmet har ändrats 
Inriktning – Uppstår vid byte av inriktning inom samma program 
För elever som är dubbelplacerade vid beräkningstillfället registreras inga byten. Inte heller visas 
avbrott för TF-nummer i dagsläget, eftersom i de flesta fall beror detta på att de har fått ett korrekt 
personid. 

 
 
Dubbelklicka på ikonen ovan för att visa urvalsobjektet. Här kan separata urval göras som bara finns 
tillgänliga för byten och avbrott.  
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Det är möjligt att välja fälten som slutar med ”- efter byte” för att presentera information om vad 
eleverna gjorde direkt efter bytet. Observera att visning av data grupperat på dessa fält kan endast 
användas när ett urval har genomförts på fältet ”Byte” och kan inte kombineras med knappen ”Välj 
indvider”. 
 


