Övningsuppgifter
A)
Ta fram ett stapeldiagram för Deltagare som börjat arbetat efter avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet och exportera diagrammet från Kolada. Basera diagrammet på år
2013-2014 för Örebro samt jämförelsegrupper för länet. Lägg också till ett ovägt medelvärde för
alla kommuner i landet.

Testa dig fram på egen hand eller Gör så här:
1. Från startsidan, välj Fri sökning
2. I sökrutan för nyckeltal skriv Resultat vid avslut börjat arbeta. Klicka på nyckeltalet som
visas i listan för att lägga till det i urvalet.
3. I sökrutan för kommuner skriv Örebro alt. din kommun. Klicka på Örebro alt. din
kommun för att lägga till det i urvalet.
4. I bläddra-knappen för kommuner, leta fram och vä
lj Örebro län (ovägt medel)
(Under kommuner per län) genom att klicka på plustecknet bredvid namnen.
5. I sökrutan för år skriv 2013-2014 och tryck på Enter på tangentbordet.
6. Klicka på den blå knappen Verkställ under urvalet.
7. Byt visningsläge till diagram genom att klicka på knappen Diagram uppe till höger.
8. Klicka i checkboxen Alla kommuner/landsting, ovägt medel.
9. Klicka på bildexportssymbolen för att exportera bilden till annat program.
10. Klart!

B) *Lite svårare
Ta fram ett spindeldiagram för Fördelningen av arbetstid inom kommunal
arbetsmarkandsverksamhet. Använd Örebro alt. din kommun som fokuskommun.

Testa dig fram på egen hand eller Gör så här:
1. Från startsidan, välj Färdiga presentationer
2. Välj Örebro alt. din kommun som fokuskommun och klicka sedan på Kommunal
arbetsmarknadsstatistik under rubriken Kategorier.
3. Välj Kommunal arbetsmarknadsstatistik - Formulär 2
4. Byt visningsläge till diagram genom att klicka på knappen Diagram uppe till höger.
5. Byt diagramtyp till Spindel i rullmenyn under Alternativ.
6. Ändra Höjden från 300 till 500 och tryck enter.
7. Klart!

Förklaring på vad som visas:
Den gröna linjen visar medelvärdet för alla kommuner och den röda den kommun med det lägsta
värdet, för Örebro (som är den blåa linjen) så ser vi att de lägger mer arbetstid på praktik hos
privata arbetsgivare och studie-, yrkes- och arbetsvägledning jämfört med andra kommuner. För
de andra områdena lägger de mindre tid.

