Enhetsdata i Jämföraren
Enhetsdata finns för kommuner inom grundskola, gymnasium och äldreomsorg. För landsting finns
enhetsdata för primärvård och sjukhus.
När du har valt att visa underliggande data från ett diagram och öppnat ett jämförelsediagram kan
det under ett sådant stapeldiagram finnas möjlighet att direkt se data på enhetsnivå. I dessa fall
syns texten Visa resultat per enhet direkt under Jämförelsediagrammet. Klicka på texten så får du
en enhetsjämförelse. Varje gul triangel är en enhet i den valda kommunen/landstinget. För
muspekaren över så visas vilken enhet det är.

Det finns också särskilda flikar för jämförelse på enhetsnivå. Välj en underliggande
verksamhetsflik märkt Enhet. Alla nyckeltal som finns på enhetsnivå för verksamhetsområdet visas
i en tabell. Här kan du välja önskade enheter genom att fritextsöka i det vita textfältet. Eller klicka
på Bläddra och sök dig fram till önskad enhet. Flera kan väljas. Varje vald enhets data visas längst
till höger i tabellen. Om data saknas i tabellen, pröva att byta år uppe till höger i årväljarrutan.

Öppna ett Jämförelsediagram för att se resultatet i jämförelse med alla andra enheter i landet (de
blå staplarna). Vald enhet markeras med röd triangel. Genom att kryssa i Alla enheter i… visas
övriga enheter i kommunen/landstinget.

Funktioner i Jämföraren - enhetsnivå
Visa resultat på enhetsnivå från ett Jämförelsediagram

Visa nyckeltal från en tabell i ett Jämförelsediagram. Jämförelse
med alla enheter i landet.

Visa nyckeltal från en tabell i ett Trenddiagram. Jämförelse med
alla enheter, med kommunen/landstingets enheter samt valda
enheter.
Visa nyckeltalets definition och källa

Utskrift av en hel sida. Expandera önskade diagram och tabeller
först. Ikonen finns högst upp till höger på respektive sida.
Export till Excel kan göras av respektive tabell. Ikonen finns
efter tabellens rubriknamn.
Könsuppdelad statistik. Nyckeltalen markeras med Totalt,
Kvinnor, Män. Om endast Totalt visas finns inte data för det
valda nyckeltalet könsuppdelat.
Byt visningsår för jämförelsediagram. Ibland saknas data för
senaste året och då visas Ingen data tillgänglig. Byt år.
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