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Sammanfattning 
Indikatorlabbet är ett statistikverktyg för att stödja arbetet med uppföljning och analys 
av utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och riktar sig till 
statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer. Här kan 
utvecklingen följas över tid genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till 
ANDT-strategins mål. 

Följande dokument är en användarguide för navigering i Indikatorlabbet. Dokumentet 
är uppdelat i olika avsnitt som förklarar olika funktioner. 

Avsnitt 1 är en introduktion och innehåller förklaringar av vilka filtreringsfunktioner 
som finns på startsidan, hur du kan få en överblick över indikatorerna samt hur du 
väljer en eller flera indikatorer att arbeta med. 

Avsnitt 2 innehåller förklaringar av vilka funktioner som finns på grafsidan när du 
valt en eller flera indikatorer att arbeta med. Här beskrivs hur du väljer variabler, 
tidsperiod, diagram, konfidensintervall, vilka olika grafer finns och hur du delar dina 
resultat. 

Avsnitt 3 beskriver hur du kan arbeta med flera indikatorer samtidigt och funktionen 
för hur du byter indikator. 



 

Symbolguide 

Minimera respektive expandera en ruta 

Hjälptexter - information om vad du kan göra i respektive ruta och hur 
du gör 

Rensa rutan med aktiva filter 

Spara ned ett diagram som bild (PNG, JPEG, PDF, SVG vector) eller 
skriv ut 

Skapa och spara ned en PDF av indikatorbeskrivning eller indikatorlista 

Rensa sökfältet med text 
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Avsnitt 1 - Introduktion 

1.1 Indikatorlabbets startsida 

 

1.2 Funktioner 
Uppe i det högra hörnet på startsidan finner du olika klickbara länkar. 

 

• Mer information om andtuppföljning – länken tar dig till 
www.andtuppföljning.se 

• In English – länken tar dig till den engelska versionen av Indikatorlabbet. OBS! 
Väljer du att gå över till den engelska versionen försvinner alla dina befintliga 
filtreringar och val. 

• Användarguide.pdf – här kan du ladda ner användarguiden för Indikatorlabbet i 
PDF 

http://www.andtuppf%C3%B6ljning.se/


 

1.3 Filter 
Här finner du olika filtreringsval för att kunna navigera bland indikatorerna. När du 
ställer muspekaren på de olika valen ser du hela rubrikens text eller en kort förklaring 
som för indikatortyp. 

 

• Mål – här kan du filtrera via det övergripande målet och mål 1-5 i ANDT-
strategin 

• Tema – här kan du filtrera på olika teman, till exempel debutålder, förebyggande 
arbete, konsumtion/användning, samverkan, sjuklighet, tillsynsbesök, ungdomar 
med flera 

• Region – här kan du filtrera på riket, län, kommun och stadsdel 

• Indikatortyp – här kan du filtrera på tre olika indikatortyper; processindikator 
visar på aktiviteter som genomförs, utfallsindikator visar en resultatnivå och 
strukturindikator visar verksamhetens resurser 

• Källa – här kan du filtrera genom källa, som till exempel Länsrapportens 
undersökningar, Graviditetsregistret, Monitormätningarna, Nationella 
folkhälsoenkäten, Patientregistret och Statistiska centralbyrån 

• Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak – här kan du filtrera på de olika 
substanserna 

• Sortera efter indikator – här kan du sortera efter indikatornamn i 
bokstavsordning eller efter publiceringsdatum  

• Sök på indikatornamn – här kan du göra en fritextsökning, det vill säga sökning 
på valfria ord som finns med i indikatornamnet 

 



 

1.3.1 Valda filter 
I rutan Aktiva filter syns vilka filter du aktiverat och antalet indikatorer som är 
kopplade till filtreringarna visas i urvalet nedan, i detta exempel visas 6 av 229 
indikatorer.  

 

1.3.2 Ta bort valda filter 

Ångrar du dina filtreringsval kan du klicka på dina val så försvinner de. Du kan även 
klicka på pil-symbolen, då rensas samtliga filtreringsval.  

 



 

1.4 Överblicka indikatorerna – skapa indikatorlista 
I Indikatorlabbet finns ett stort antal indikatorer och ett sätt att överblicka 
indikatorerna är genom att skapa en indikatorlista.  

1.4.1 Samtliga indikatorer  
Genom att klicka på Indikatorlista.pdf, utan att ha gjort ett aktivt filtreringsval, 
skapas en PDF med samtliga indikatorer i Indikatorlabbet.  

 

  



 

1.4.2 Ett urval av indikatorer 
Är du intresserad av ett specifikt mål, källa eller substans kan du använda 
filtreringsfunktionen och endast de indikatorer som stämmer överens med dina val 
inkluderas i den PDF som skapats när du klickat på Indikatorlista.pdf. 

  

  



 

1.5 Välj indikator 
När du är nöjd med din filtrering och hittat den eller de indikatorer du vill titta 
närmare på, väljer du indikatorn genom att klicka på den.  

 

När du klickat på en indikator hamnar den i rutan Valda. Du kan välja flera 
indikatorer samtidigt och de indikatorer som beräknats med samma enhet kommer att 
visualiseras i samma graf. Ångrar du valet av indikator klickar du på indikatorn och 
den flyttas tillbaka till listan igen. 

 



 

Avsnitt 2 – Arbeta med indikatorn 
2.1 Grafsida 
För att komma till grafsidan när du valt en eller flera indikatorer klickar du på Graf.  

 

 

  



 

2.2 Om indikatorn 
Här kan du läsa information om indikatorn, senaste uppdateringsdatum, källa, ansvarig 
myndighet/organisation, mål och tema. Du kan även ladda ner användarguiden i PDF. 

 

2.3 Indikatorbeskrivning 
För varje indikator finns det en indikatorbeskrivning som är en teknisk beskrivning 
och som ger en fördjupad information om indikatorn. Klicka på 
Indikatorbeskrivning.pdf så skapas en PDF.  
 

  



 

2.4 Välj variabler 
Här kan du välja olika variabler såsom Region, Segment, Kön, Ålder, Ekonomi och 
Utbildning. Parentesen efter Segment (1 av 2), Kön (1 av 3) och Ålder (1 av 5) 
indikerar att det finns flera val. Klicka på Klicka här för att välja eller på pilen så 
kommer en rullista med tillgängliga val. För att välja bort en vald variabel, klicka på 
krysset.  

 

2.4.1 Sök efter ditt län, kommun eller stadsdel 
Klicka på Klicka här för att välja eller på pilen så kommer en rullista med 
tillgängliga val av region. För att snabbt hitta ditt län, kommun eller stadsdel skriv in 
namnet i Klicka här för att välja.  

 

 

  



 

2.5 Välj period 
Här kan du välja tidsperiod. Du kan avgränsa den tidsperiod som visas i resultatet 
genom att skjuta reglaget både från höger och vänster. Du kan även välja ut enstaka år 
genom att klicka på respektive år under periodlisten. Observera att tillgänglig 
tidsperiod varierar mellan olika indikatorer. 

 

  



 

2.6 Grafer och visualisering 
Här visualiseras resultatet av dina val av variabler i en graf. Du kan välja att visa 
grafen som Linjediagram, Stapeldiagram eller Tabell.  

 

Linjediagram används fördelaktigt när du vill titta på trender över tid. 

 

Stapeldiagram används fördelaktigt när du vill jämföra grupper. 



 

 

Tabell används fördelaktigt när du vill titta närmare på de exakta siffrorna. 

2.6.1 Visa värdet i linjediagram och stapeldiagram 
Om du använder dig av visualiseringsalternativet linjediagram eller stapeldiagram och 
är intresserad av värdet för ett specifikt år, för du muspekaren över den punkt du vill 
veta värdet för. Då dyker det upp en ruta med aktuellt år, segment och värde. 

 

  



 

2.6.2 Zooma i diagrammet 
Du kan zooma i linjediagram och stapeldiagram. Detta gör du genom att västerklicka 
med muspekaren och markera det område du vill förstora. 

 

Det markerade området zoomas in. För att återgå till det ursprungliga diagrammet 
klickar du på Nollställ zoom. 

 



 

2.6.3 Konfidensintervall 
För de indikatorer där konfidensintervall finns tillgängligt kan du välja om du vill att 
de ska visualiseras i grafen eller inte, detta gör du genom att markera eller avmarkera 
rutan Visa konfidensintervall. 

 

2.6.4 Spara graf 
Uppe i det högra hörnet i grafen finns en funktion för att spara ner grafen som bild 
(PNG, JPEG, PDF, SVG vector) för att använda direkt i en rapport, en presentation 
eller för att skriva ut. 

 

  



 

2.6.5 Dela dina resultat 
Det är möjligt att dela resultaten på olika sätt. Du kan välja att spara länk till graf och 
skicka via till exempel mejl.  

Genom att klicka på Spara länk till graf skapas en länk som du kan kopiera och 
skicka. OBS! Gör du nya val av variabler måste du klicka igen för att få en ny 
uppdaterad länk. 

 
Du kan välja att Exportera data till en Excelfil. 

 



 

2.6.6 Dölj legendtexter 
Arbetar du med flera segment eller indikatorer samtidigt finns möjligheten att visa och 
dölja segment i grafen genom att klicka på legendtexten. Klicka på den legendtext du 
önskar dölja i grafen, klicka återigen på den gråa legendtexten för att visa den i grafen. 

  

 

 



 

Avsnitt 3 – Arbeta smart med flera 
indikatorer 
3.1 Flera indikatorer samtidigt 
Du kan välja att arbeta med flera indikatorer samtidigt och de indikatorer som 
beräknats med samma enhet kommer att visualiseras i samma graf. Den indikator som 
är markerad visas på grafsidan, markerad indikator är upphöjd. 

 

 

  



 

3.1.1 Byt indikator 
För att byta indikator klickar du på den du vill titta närmare på, den indikator som är 
vald visas som upphöjd. Du får då upp aktuell information och rutan för val av 
variabler. De variabler du väljer för indikatorerna kommer att visualiseras i samma 
graf 

.
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