


INDRA ANALYS: ANTAGNINGSSTATISTIK

Lathunden visar hur du får fram antagningsstatistik efter den preliminära 

antagningen



LOGGA IN I INDRA ANALYS

• För detaljerad information om hur du loggar in: se den kompletta manualen för Indra 

analys på vår internwebb. 

• Länk till Indra analys

https://indraanalys.elevinformation.se/storsthlm/extensions/IndraSthlm/IndraSthlm.html


GÅ TILL FLIKEN RAPPORTER

• För att enkelt få fram antagningsstatistik går du till fliken Rapporter i den vänstra 

menyn. Här finns tre undermenyer. Denna lathund fokuserar på undermenyn 

Antagningar. 

• Undermenyn Antagningar består av en standardrapport som visar statistik från 

preliminär- och slutantagning. Denna standardrapport går inte att ändra i utseende, 

du kan exempelvis inte lägga till fler kolumner än de som redan finns. 

• Önskar du en mer flexibel rapport med fler urval och mätvärden som visas i 

kolumner, rekommenderas istället alternativet Dynamisk rapport. 



ATT TÄNKA PÅ GÄLLANDE STATISTIKEN!

1. Nationella program är förvalt och behöver klickas bort om ni vill se statistik för samtliga program. 

2. Flertalet skolor har inte kunnat genomföra färdighetsprov eller kunnat fatta beslut om särskilt behovsstöd på grund 

av rådande omständigheter med Corona. Flera sökande är därför obehöriga vilket kan påverka statistiken.

3. Om skolan har angett antal platser på programnivån i Indra, men har valbara inriktningar mot programmet –

kommer antal platser att vara 0 i statistiken. I nedan exempel ser vi att 10 elever är antagna till EK, varav 3 elever 

på EKEKO och 4 elever på EKJUR. 



UNDERMENYN ANTAGNINGAR

När du kommer till undermenyn Antagningar visas en standardvy som visar samtliga 

kommuner och skolor. Här ska du nu välja din egna kommun och/eller skola. 

1. För kommunal förvaltning: Välj din egna kommun genom att klicka på förstoringsglaset i 

kolumnen Lägeskommun, markera din kommun och klicka på den gröna check-symbolen. 

2. För gymnasieskola: Välj din egna skola genom att klicka på förstoringsglaset i kolumnen 

Gymnasieskola, markera din skola och klicka på den gröna check-symbolen. 
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VÄLJ RÄTT PERIOD

När du har valt din kommun/skola behöver du säkerställa att rätt körning är vald. Annars 

kan resultaten i statistiken visa felaktiga siffror. 

Klicka på ”tratten” till höger (1), välj den körning du vill se resultatet ifrån (2) – välj 2020-04-08 

för preliminärantagningskörningen- och klicka på den gröna bocken (3).
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SORTERA KOLUMNERNA

Du välja att sortera på kolumnerna i bokstavs- eller nummerordning (exempelvis utifrån antal 

antagna) genom att klicka på kolumnrubriken. I exemplet har vi valt Blackebergs gymnasium 

och sorterat på kolumnen Studieväg. 



SPARA SOM BOKMÄRKE

När du är nöjd med dina urval, kan du spara din sökning som Bokmärke, 

så att du nästa gång inte behöver göra samma urval. Då kan du gå 

direkt till Bokmärket och se uppdaterad statistik. 

• I rutan Aktuella val, klicka på disketten längst ned (1)

• Namnge din sökning och klicka på SPARA (2).

• Nu finns ditt bokmärke sparat under tratten, under fliken Sparat (3)
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FRÅGOR?

• Kontakta oss på gymnasieantagningen@storsthlm.se

• På vår webb finns mer information om Indra analys

mailto:gymnasieantagningen@storsthlm.se
https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/personal/verktyg/indra-analys/



