Kolada - lathund för användare
Gå till Kolada på www.kolada.se

Här finns färdiga urval eller
rapportpaket som RKA har
förberett

Här kan du göra ditt urval själv

På kommande sidor beskrivs hur du arbetar med Färdiga presentationer och i Fri sökning.
Fakta om Kolada
I Kolada finns data om bland annat resultat, kvalitet och resurser och det går enkelt att
göra jämförelser mellan kommuner och landsting
Kolada är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning
Statistiken som ligger till grund för Koladas nyckeltal kommer i huvudsak från olika
statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting.
Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA),
som har svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar och
finansiärer.
Har du frågor om Kolada? Välkommen att kontakta oss! På www.rka.nu hittar du
information om RKA, vår verksamhet, utbildningar och kontaktuppgifter.

Färdiga presentationer
Börja med att välja ”fokus”, dvs den kommun eller det landsting du vill se data för.

Färdigt urval
Klicka på önskad kategori
När du får upp tabellen befinner du dig i
Koladas fria sökning, och kan om du vill
lägga till fler kommuner/landsting för
jämförelser, ändra år, visa data i diagram
eller karta eller använda andra
inställningsmöjligheter som finns på sidan.
Prova!

Rapportpaket
Klicka på kategorin Rapportpaket och välj
Kommun- eller landstingsrapport på
övergripande eller verksamhetsnivå.
Nedladdning av pdf-rapporten påbörjas
och tar ca. 30 sekunder. Du kan behöva
klicka på knappen Öppna i nedankanten av
ditt webbläsarfönster, då nedladdningen
är klar.
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Fri sökning – skapa ett eget urval via sökfältet …

Sök nyckeltal via sökfältet
Sök nyckeltal. Skriv in hela
eller delar av nyckeltalsnamnet så visas en lista med
förslag. Välj nyckeltal genom
att klicka på det i listan. Du
kan lägga till valfritt antal
nyckeltal till ditt urval.

Sök kommun eller landsting
via sökfältet. Skriv in hela
eller delar av kommun- eller
landstingsnamnet så visas en
lista med förslag. Välj genom
att klicka på det.

Tre år ligger förvalda, vill du
ändra så skriv t.ex. 20062012 i fältet Välj år och tryck
på
Enter
på
ditt
tangentbord.

Då ditt urval är klart, stäng eventuella öppna listor (klicka på det röda fältet bredvid) och
klicka på Verkställ.

...eller skapa ett urval via Bläddraknappen

Sök nyckeltal genom att
klicka på Bläddra-knappen.
Välj nyckeltal genom att
klicka på dem i nyckeltalslistan som kommer upp.

Sök kommun eller landsting
via Bläddra-knappen.

Tre år ligger förvalda, vill du
ändra så skriv t.ex. 20062012 i fältet Välj år och
klicka Enter.

Då ditt urval är klart, stäng eventuella öppna Bläddra-fönster och klicka på Verkställ.

3 (4)

Data visas först i tabell. Du kan ändra inställningar eller välja att visa diagram eller karta. Vill
du arbeta vidare i Excel exporterar du data via Excelknappen. Genom att klicka i check-boxen
Könsuppdelat kan du se uppgifter fördelade på kvinnor och män, för de nyckeltal där det är
möjligt.

Här visas data i diagramform. Medel för alla kommuner/landsting kan väljas som jämförelse.
Olika typer av diagram kan väljas
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