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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Kultur och fritid
A.2 Statistikområde
Studieförbund
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Statens kulturråd
Kontaktperson: Sten Månsson
Telefon: 08-679 31 56
Telefax: 08-611 13 49
e-post: sten.mansson@kur.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Statistiken produceras av SCB, Utbildnings- och
arbetsmarknadsenheten, på uppdrag av Statens kulturråd
Kontaktperson: Marcia Olavarría Gaete
Telefon: 019-17 66 85
Telefax: 019-17 70 82
e-post: marcia.olavarria@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Studieförbundsstatistiken är gruppstatistik. Folkbildningsförbundet ansvarar för
STUV-registret (studieförbundens verksamhetsregister som beskriver
studiecirklar och kulturarrangemang i alla kommuner) medan Statens kulturråd
ansvarar för statistiken.
A.8 Gallringsföreskrifter
—
A.9 EU-reglering
Ännu ej aktuellt
A.10 Syfte och historik
Statistik om studieförbunden har producerats av SCB sedan verksamhetsåret
1969/70.

Inför verksamhetsåret 1991/92 fattade riksdagen beslut om förändring av
folkbildningsarbetets villkor. Det statliga regelsystemet upphörde och ersattes
med ett bidragssystem som bygger på målstyrning av verksamheten. Till
folkbildningens organisationer överfördes ansvaret för fördelning av
folkbildningsanslaget och utvärderingen av verksamheten. För dessa uppgifter
bildades Folkbildningsrådet.
Sedan 1994 har Statens Kulturråd huvudansvaret för statistik på kulturområdet.
De har gett SCB uppdraget att sammanställa studieförbundsstatistik i form av en
årlig rapport kallad ”Studieförbunden”.
I denna rapport redovisas de 10 studieförbundens verksamhet, såväl i form av
studiecirklar som kulturprogram. En detaljerad redovisning finns efter
ämneskategori och efter studieförbund. I en särskild tabell presenteras nyckeltal
för enskilda kommuner efter antalet cirkeldeltagare och kulturprogramdeltagare
per invånare.
A.11 Statistikanvändning
Användare av statistiken är departement och statliga myndigheter med
anknytning till arbetsmarknad, utbildnings- och kulturområdet, samt
Folkbildningsrådet och enskilda studieförbund.
A.12 Uppläggning och genomförande
Vid ett antal tidpunkter under året avrapporterar studieförbundet studiecirklar
och kulturverksamhet till STUV-systemets driftställe, som är SEMA GROUP i
Örebro. Bearbetad rådata skickas till SCB för framställning av den årliga
rapporten. SCB framställer också två specialtabeller med uppgifter om
studieförbundens cirkelverksamhet och kulturprogram i kommunerna.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
From 2004 kommer SCB att ta över rollen som ansvarig för STUV-systemet
från SEMA GROUP.
Rapporten framställs och trycks i Örebro, SCB. Distribution sker from i år
genom Fritzes förlag. Rapporten finns också att tillgängliga i pdf-format vid
Statens kulturråds webbsida; www.kur.se

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Innehållet i denna undersökning har tagits fram av SCB som samlar in material
från tio statsbidragsberättigade studieförbund. Studiecirklar, kulturprogram och
övrig folkbildningsverksamhet ingår i undersökningen.
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar
efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län
samt antal cirklar, deltagare och studietimmar fördelade efter studieförbund.
Statistiken om kulturprogram redovisar antal arrangemang och antal deltagare
per studieförbund, antal arrangemang och deltagare länsvis, antal deltagare per

1000 invånare i kommuner och län samt länsvis procentuell fördelning.
Statistiken om annan gruppverksamhet (tidigare övrig folkbildningsverksamhet)
redovisar arrangemang, deltagare varav kvinnor samt studietimmar.
1.1.1 Objekt och population
Samtliga (10) statsbidragsberättigade studieförbund lämnar uppgifter om
verksamheten i landets kommuner, (studiecirklar och kulturarrangemang).
1.1.2 Variabler
Studiecirkeln är organisatoriskt en liten grupp människor som under en längre
tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet under ledning av godkänd ledare.
Variabler är: deltagare, varav kvinnor och ämnen, deltagande per 1000 invånare
i kommuner och län samt studietimmar.
Kulturprogram är verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas
inför publik.
Variabler är: antal arrangemang och antal deltagare per studieförbund.
Övrig folkbildningsverksamhet är gruppverksamhet som inte uppfyller de
organisatoriska eller pedagogiska kraven för studiecirkelverksamhet.
Variabler är: antal arrangemang, deltagare varav kvinnor samt studietimmar.
1.1.3 Statistiska mått
Det vanligaste statistiska måttet är antal. Förändringar jämfört med föregående
år redovisas, liksom relationstal till invånarantal i län och kommuner.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Uppgifterna redovisas efter olika gruppindelningar vilka också korsredovisas.
Följande redovisningar görs:
efter studieförbund
efter cirklarnas huvudämnesgrupp och ämnesgrupp
efter typ av kulturprogram
efter län och kommun
1.1.5 Referenstider
Kalenderår 2003
1.2 Fullständighet
Totalt tio studieförbund har lämnat uppgifter till SCB.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Statistiken är en totalundersökning. Kvaliteten beror på uppgiftslämnarnas
noggrannhet. (Se avsnittet 1.2 Fullständighet).
2.2 Osäkerhetskällor
Populationen är väl avgränsad och omfattar samtliga statsbidragsberättigade
studieförbund
2.2.1 Urval
Totalundersökning
2.2.2 Ramtäckning
Populationen är avgränsad och omfattar samtliga statsbidragsberättigade
studieförbund.

2.2.3 Mätning
—
2.2.4 Svarsbortfall
Uppgift saknas.
2.2.5 Bearbetning
Granskning och rättning görs av SEMA GROUP. Uppgifterna som SCB erhåller
lagras i en SQL-databas varifrån uttag görs.
2.2.6 Modellantaganden
Förekommer ej i denna produkt.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Inga
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig
3.2 Framställningstid
Två månader.
3.3 Punktlighet
Publiceras av Statens kulturråd i serien Kulturen i siffror fr.o.m. år 2000 enligt
publiceringsplanen.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Statistiken för studieförbunden är jämförbar från och med 1976 vad gäller antal
cirklar, deltagare och studietimmar.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Nej.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Eftersom studieförbundsstatistiken är gruppstatistik är samanvändbarheten med
annan statistik begränsad.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistik för verksamhetsåret 2003 publiceras i Statens kulturråds serie Kulturen
i siffror.
För perioden 1969/70 - 1982/83 är statistiken publicerad i SM serie U. Fr.o.m.
1983/84 publiceras den i Statens kulturråds serie Ku 10. Delar av statistiken
publiceras också i Statistisk årsbok, Fickskolan och Utbildningsstatistisk årsbok
(USÅ).
5.2 Presentation
Studieförbundsstatistiken presenteras med hjälp av text, tablåer, tabeller och
diagram och publiceras i en rapport i serien Kulturen i siffror. Rapporten har ett
omfång på 67 sidor.

5.3 Dokumentation
Dokumentation av insamlingen finns hos SEMA-GROUP. Dokumentation om
SM finns hos SCB.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Specialtabeller om cirkelverksamhet och kulturprogram i kommunerna kan
beställas genom SCB:s kontaktperson.
5.5 Upplysningstjänster
Myndighet/organisation: Statistiken produceras av SCB, enheten för utbildning
och arbetsmarknadsstatistik, på uppdrag av Statens kulturråd
Kontaktperson: Marcia Olavarría Gaete
Telefon: 019-17 66 85
Telefax: 019-17 70 82
e-post: marcia.olavarria@scb.se
Statistikansvarig myndighet
Statens Kulturråd
Box 7843
103 98 Stockholm
Förfrågningar: Sten Månsson
tel 08-679 31 56
e-post: sten.mansson@kur.se
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