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Generellt 
 

Flikar 
IST Analys är uppdelad i ett antal flikar. När ni köper en modul i analysverktyget 
öppnas en eller flera nya flikar upp för er att använda. Att ha informationen i samma 
applikation ger många fördelar. Det går till exempel att i folkbokföringsfliken göra ett 
urval på de personer som är folkbokförda i ett visst upptagningsområde för att 
därefter gå till placeringsfliken och se vilka förskolor och familjedaghem de är 
placerade på eller i grundskolefliken och se vilka skolor de går på. Ju fler moduler ni 
har desto fler möjligheter finns det i användandet av flikar. 
 
IST Analys Antag säljs som ett paket där samtliga flikar ingår. 

 

Inbyggd hjälp 
I analysverktyget byggs hjälptexter in i diagram 
och urvalsrutor. Dessa når man genom att klicka 
på frågetecknet i rubrikraden. Hjälptexten är 
tänkt att förklara och ge vägledning och är ofta 
den snabbaste vägen till hjälp och dokumenta-
tion. Denna inbyggda dokumentation är därmed 
lätt åtkomlig för alla användare av applikationen. 
Första fliken Information har några hjälptexter 
om urval och dimensioner. Där förklaras hur 
fritextsökningar fungerar och hur en cirkulär 
dimension är uppbyggd etc. Förklaringarna 
kompletteras med tabeller med testdata. 
 

Objekt 
I varje flik och vy finns ett antal objekt. Dessa kallas objekt, urvalslistor och snabb-
urvalsboxar. Objekt finns det flera olika typer av, till exempel diagram och tabeller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Frågetecken 
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Urvalslista 
Urvalslistorna är placerade till vänster i 
applikationen. Genom att klicka på den 
svarta pilen bredvid fältnamnet 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 och klicka på flera enskilda 
värden. 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 
trunkeras 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 gjort val (grönmarkerat) tar bort det urvalet. Bakåtknappen i menyraden 
backar senaste åtgärden. 
 

Tabell 
Alla möjligheter att göra urval som nämnts ovan för urvalslistan 
går även att göra direkt i tabellerna. För att sortera efter en viss 
kolumn dubbelklickar man på den grå pilen i kolumnrubriken. 
Många tabeller har en eller flera kolumner med valbara fält. 
Dessa kallas cirkulära dimensioner och är en av de mest kraft-
fulla funktioner i analysverktyget. Den lilla svarta pilen eller ett 
klick med höger musknapp öppnar listan för de cirkulära dimen-
sionerna för aktuell kolumn.  
 

Pivottabell 
Denna tabelltyp kännetecknas av att ett antal kolumner till viss del är valbara. Detta 
visas med 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 cirku-
lära dimensioner. Genom att högerklicka på ett plustecken och välja Visa alla på 
nästa nivå öppnas nästa nivå upp för alla rader i listan.  
 
 
 
 
 

3. Cirkulära 
dimensioner 

2. Sökning med logiska uttryck 
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Ikoner 
 
 

 Maximera objektet 
 

 Återställ objektet 
 

 Minimera objektet 
 

 Hjälptext 
 

 Snabbval diagram 
 

 Snabbval tabell 
 

Kopiera till urklipp 
 

Skicka till Excel 
 

Skriv ut 
 

Kopiera bild till urklipp 
 

Cirkulär dimension 
 

 
 

Export 
Det finns stora exportmöjligheter i IST Analys. En vanlig sådan är att skicka data 
direkt till Excel. Vid en sådan export skrivs det också ut vilka fält och värden det har 
gjorts urval på. Det går även att kopiera alla enskilda objekt eller hela flikar som bild 
eller spara som pdf-fil. 
Alla tillgängliga exportmöjligheter nås genom att högerklicka på objektet eller på 
fliken. Skriv ut... gör en utskrift på 
skrivaren och Skriv ut som pdf... 
exporterar till pdf-fil. Skicka värden till 
Excel skapar automatiskt ett Excel-
dokument med objektets data. Kopiera  
till urklipp används för att kunna klistra in 
objektet i valfritt annat program, till 
exempel ett Word-dokument. Övriga 
exportmöjligheter nås genom Exportera...  

 
 
 
 
 

4. Exportmöjligheter 
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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. Bokmärken förenklar 
mycket för användaren då vanliga urval inte behöver göras om gång på gång. 
För att lägga till ett bokmärke tar man först fram det urval som ska lagras. Därefter 
väljer man Bokmärken och Lägg till bokmärke. Det går även att trycka ctrl+B. 
Dialogen Lägg till bokmärke visas. Ange ett beskrivande namn för bokmärket så att 
det enkelt går att hitta senare. Ska alla användare få tillgång till bokmärket kryssas 
rutan ’Gör detta bokmärke till ett dokumentbokmärke’ 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. 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. 
 

Exportera bokmärken 
Bokmärken går att exportera för att till exempel kunna skicka dem till en annan an-
vändare. För att detta ska fungera krävs att det finns minst ett personligt bokmärke. 
Finns inte detta räcker det med att skapa ett tomt personligt bokmärke. Öppna 
dialogen Bokmärken genom att under menyn Bokmärken klicka på Fler... Klicka där-
efter på Exportera. Markera de bokmärken som ska exporteras och klicka OK. Ge 
exportfilen ett namn och spara den på valfri plats. Väljer man att exportera flera bok-
märken på en och samma gång sparas de allihopa i samma exportfil vilket kan vara 
en fördel om man vill distribuera ett antal bokmärken till en viss målgrupp, till 
exempel rektorer. Bokmärkesfiler har filändelsen .BM.xml. 
 

Importera bokmärken 
För att importera ett eller flera bokmärken öppnar man dialogen Bokmärken genom 
att under menyn Bokmärken klicka på Fler... Klicka därefter på Importera. Sök upp 
den bokmärkesfil som ska importeras och klicka Öppna. Markera därefter i följande 
dialog vilka av bokmärkena i filen som ska importeras, klicka på Importera och 
därefter på OK. 
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Behörigheter 
Det finns möjlighet att skapa personliga konton för användare av analysverktyget. 
Behörighetssystemet byggs upp genom den användar- och rollhantering som finns i 
Extens e-postregister samt ett separat administreringsverktyg för styrning av vilka 
roller som ska se vad i analysverktyget. Till exempel kan data filtreras så att 
användaren endast ser de enheter han eller hon har rätt att se eller att hela flikar 
döljs. 
 

Avlämnande grundskola 
Du som loggar in med behörighet på grundskolor och inte har rätt att se samtliga 
enheter måste logga in på ett särskilt sätt i IST Analys Antag. Före användarnamnet 
skriver du AVL_ för att markera att du vill logga in som avlämnande skola. 
 
Exempel: Ditt användarnamn i Dexter är ”dackeskolan”, då loggar du istället in med 
”AVL_dackeskolan”. Lösenordet är detsamma som i Dexter. 
 
 

Fler datakällor 
Analysverktyget kan läsa in data från fler källor än Extens, Dexter och IST Analys för 
förskola. Detta innebär alltid en kundanpassning av produkten. Kontakta IST för 
information, offert och beställning. 
  



 
9 

IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö  |  E-post: info.se@ist.com   |  Telefon: 0470-70 71 00 

Nyckeltal 

 
5. Fliken Nyckeltal 

 
Med fliken för nyckeltal ges en översikt av viktiga nyckeltal för antagningen. Här visas 
viktig information baserat på aktuellt urval. Till exempel kan en avlämnande skola 
väljas i en annan flik och nyckeltalen för eleverna därifrån följas på fliken Nyckeltal. 
  
 

FAQ Nyckeltal 
• Hur   
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Urval 

 
6. Fliken Urval 

 
Fliken Urval är helt dedikerad till att göra urval på. I och med att urval i princip alltid 
följer med från en flik till en annan går det bra att göra sina urval här för att sedan se 
resultatet på valfri annan flik. Det finns generella urval, urval på sökande och urval på 
antagna att göra. 
 
 

FAQ Urval 
• Hur 
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Sökande 

 
7. Fliken Sökande 

 
Fliken Sökande ger en god bild av sökandeströmmar mellan kommuner. Genom att 
markera en hemkommun visas vilka enheter elever från denna kommun söker och 
var de blir antagna. Sökandeinformation visar 1.a, 2:a och 3:e handsval och genom 
att även göra urval i fliken Nyckeltal, till exempel på behörighet och hemkommun, kan 
mycket förfinade urval på de sökande göras.  
 
 

FAQ Sökande 
• Hur 
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Antagna 

 
8. Fliken Antagna 

 
Denna flik visar liknande information som fliken Sökande men för redan antagna 
elever. Antal antagna visas med information om eleven sökt i 1:a, 2:a eller 3:e hand. 
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Behörighet 

 
9. Fliken Behörighet 

Här visas andelen obehöriga per sökande. Även de behörighetskoder som används 
visas med antal val för varje kod. För svenska, engelska och matematik finns 
diagram som visar elevernas betyg i ämnet såväl för de preliminära antaget som det 
slutgiltiga.  

 
FAQ Behörighet 

• Hur 

 
  



 
14 

IST Sverige AB, Ingelstadsvägen 9, 352 34 Växjö  |  E-post: info.se@ist.com   |  Telefon: 0470-70 71 00 

Sökt studieväg 

 
10. Fliken Sökt studieväg 

För varje ansökningskod går det på fliken Sökt studieväg visa antalet sökanden, 
antalet platser, antal sökande per plats och medelmeritvärdepoängen. De olika 
diagramen visar sökande uppdelat på flickor och pojkar och söktrender över år. Även 
på denna flik kan söktrycket följas upp utifrån gjorda 1:a, 2:a och 3:e handsval.  
 

FAQ Sökt studieväg 
• Hur 
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Antagna - kursval 

 
11. Fliken Antagna - Kursval 

Denna flik visar de kursval som gjorts av de antagna eleverna. Informationen visas i 
ett antal olika tabeller. Tabellerna är pivottabeller som visar information i flera nivåer. 
Tabellerna visar Program – Ansökningskod – Kursval , Kommun – Enhet – Kursval, 
Kurs – Kursval typ och Kurs – Ansökningskod. Tabellerna ger en överblick över till 
exempel estetiska val, språkval, modersmål m.m. På detta sätt kan organisationen 
planera upp undervisningen redan innan terminen börjar och innan eleverna 
registreras på skolan. 
 

 
FAQ Antagna - Kursval 

• Hur   
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Antagna - skola 

 
12. Fliken Antagna - skola 

 
Fliken Antagna – skola visar information i två tabeller. Uppdelat på enhet och 
ansökningskod visas i den ena tabellen antal sökande, antal platser, antal reserver, 
antagningsgränsen och medianen för de antagnas meritpoäng. Den andra tabellen 
visar även vald inriktning. Om man tittar på hela kommuner är det viktigt att tänka på 
att antal platser räknas utifrån studieväg som är kopplad till ansökningskod. Finns 
samma ansökningskod på flera enheter skrivs det totala antal platser på båda 
enheterna. 
På denna flik kan mottagande skolor få enkel information om sökande och antagna 
till just sin skola. Det kan styras via behörighet vilka som ska få tillgång och vad de 
ska få se.  
 
 

FAQ Antagna - skola 
• Hur  
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Sökande - skola 

 
13. Fliken Sökande - skola 

FilkenError! Bookmark not defined. samlar information om söktrycket. Tabellen 
visar antal sökande per studieväg fördelat på kommun, ansökningskod, inriktning och 
behörighetskod. Förutom antal sökande i 1:a, 2:a och 3:e hand visas antal platser 
samt antal sökande per plats. Det finns även två diagram som visar trender över tid. 
Det ena visa antal sökande i 1:a per studieväg år för år. Det andra diagrammet visar 
samma sak men per program.  

 
FAQ Sökande - skola 

• Hur  
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Kursval sökande - skola 

 
14. Fliken Kursval sökande - skola 

Denna flik visa de sökandes kursval. Det finns flera tabeller med olika uppdelning. 
Kursval fördelade på studieväg – sökande visar en uppdelning på ansökningskod, 
kursvalstyp och kurs och tabellen Kursval fördelade på typ av kursval – sökande 
visar alla kursval fördelat på kurs och kursvalstyp. En annan tabell visar valen 
fördelat på kurs och ansökningskod. Det går även att följa kursvalen per enhet eller 
per program. Tabellerna heter Kommun – Enhet -  Kursval och Program – 
Ansökningskod – Kursval. Sammanräkningen görs per män, kvinnor och totalt antal. 
Gemensamt för alla tabeller är att endaste de som gjort kursval visas. 

 
FAQ Kursval sökande - skola 

• Hur  
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Kursval antagna - skola 

 
15. Fliken Kursval antagna - skola 

 
Fliken Kursval antagna – skola har två tabeller. Dessa visar gjorda kursval i två olika 
uppdelningar. Båda tabellerna utgår från kurs och kursvalstyp men den ena tabellen 
visar även ansökningskod och person. För att öppna upp nivåer klickar man på 
plustecknet i en tabellcell.  

 
FAQ Sökande - skola 

• Hur  
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Sökandelista 

 
16. Fliken Sökandelista 

Sökandelistan visar information om alla elever i gällande urval. Urval kan göras i 
andra flikar eller direkt i listan. Genom att klicka på den lilla svarta pilen i ett 
kolumnhuvud och skriva en sökning kan sökningar göras direkt i listan. Genom att 
dubbelklicka på ett kolumnhuvud sorteras hela listan efter informationen i den 
kolumnen. Urval följer med till filken såväl som från fliken. Det vill säga att urval kan 
göras i listan och genom att därefter byta flik kan ytterligare fördjupad information 
visas för valda elever. 
 
 
 

FAQ Sökandelista 
• Hur  
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Antagningslista 

 
17. Fliken Antagningslista 

På fliken Antagningslista visas listor över de antagna. Det finns fem olika listor. 
Den första visar antagna elever med uppgift om bilaga. Den andra visar antagna 
elever med information om eventuella yttranden och mottagnadebeslut. Den 
tredje tabellen tar även med betyg vid sidan av yttrande och mottagande och den 
fjärde tar endast med betyg. Den sista tabellen visar preliminära betyg.  

 
 
 

FAQ Antagningslista 
• Hur   
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Ej antagna 

 
18. Fliken Ej antagna 

Elever som är sökande men inte antagna visas i denna lista. Av listan framgår 
avlämnande skola, bilagor och elevens betyg.  
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Förändringshistoria 

 
19. Fliken Förändringshistoria 

 
Fliken Förändringshistoria påverkar inte av val gjorda i andra flikar. Den visar istället 
förändringar gjorda efter ett visst datum. Genom att ange ett passerat datum får man 
en lista öven ändringar gjorda fram till dagens datum. Tabellen Förändringshistoria 
med utökad information visar en mängd information om varje elev i listan. 
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Adresslista 

 
20. Fliken Adresslista 

Adresslistan visar adresser för alla elever i aktuell antagsperiod. Det finns även en 
flik som heter Adresslista – förenklad som endast visar namn, adress, postnummer 
och ort. Med hjälp av behörighet kan man styra vilka användare som ska se vilka 
listor. 
 
 
 

FAQ Adresslista 
• Hur   
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