Lathund (illustrerad) 2016:
Publicera nyckeltalsvärden i Kolada.
Denna lathund används när ni har tagit fram nyckeltalsvärden med utgångspunkt
från RKA:s anvisningar och beräkningsstöd gällande kvalitetsnyckeltalen. Saknar
du dessa dokument eller inloggningsuppgifter, kontakta RKA på inmatning@rka.nu

1. Logga in på Koladas inmatningsfunktion:
a) Gå till www.kolada.se.

b) Klicka på ”Mitt Kolada”.

c) Klicka på länken ”Gå till Kolada inmatningsfunktion”.
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d) Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Klicka på ”Logga in”.

2. Välj formulär:

När du har valt formulär så visas formuläret med nyckeltalen längre ned på sidan.
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3. Publicera nyckeltalsvärdena

a) Mata in nyckeltalsvärdena för respektive nyckeltal under kolumnrubriken ”Nytt 201X”.

b) Klicka på Spara-knappen för att spara nyckeltalsvärdena som du
matat in. Detta innebär att du kan göra ett uppehåll i arbetet och
nästa gång du loggar in finns nyckeltalsvärdena kvar.
Nyckeltalsvärdena visas dock inte utåt i databasen. För att de ska visas
behöver du publicera nyckeltalsvärdena, se nästa sida.
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Obs! Om inte alla fält är synliga kan du scrolla för att få fram dem.

Om inmatningen ska ske både för könsuppdelade nyckeltal och ej könsuppdelade
nyckeltal så finns det två separata tabeller för det.
Syns inte båda tabellerna på skärmen kan du behöva scrolla ner lite.
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c) Klicka på ”Publicera data”. Obs! Spara först.

d) Klicka på OK i dialogrutan som nu visas.

Publicerade nyckeltalsvärden visas nu under kolumnrubriken ”Publ. 201X”.
När nyckeltalsvärdena visas i denna kolumn är publiceringen av detta
formulär klart! Nu kan alla hitta dina inmatade data i Kolada.

För att publicera nyckeltalsvärden i ett annat formulär, börja om på steg 2.
Du kan ändra ett publicerat värde genom att mata in ett nytt värde i kolumnen ”Nytt” och sedan
”Spara” följt av ”Publicera data”. För att helt ta bort ett publicerat värde suddar du bort siffran
under ”Nytt” och klickar på ”Spara” följt av ”Publicera data”.
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Hitta publicerade data på Kolada:
1. Gå till www.kolada.se och klicka på
Färdiga presentationer

2. Välj din kommun som fokus

3. Välj kategorin Kommunens kvalitet i
korthet.

2. Välj den verksamhet
som du vill titta på,
exempelvis KKik –
ordinarie mått. Din
tabell kommer nu att
laddas i Kolada.
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