
  

 

0. SAMMANFATTNING 

Statens kulturråd är statistikansvarig myndighet för statistik om studieförbundens verksamhet 
i Sverige. Statisticon AB har på uppdrag av Statens kulturråd sammanställt statistik om stu-
dieförbundens verksamhet år 2004.  
 

1. STATISTIKENS INNEHÅLL 

1.1. Statistiska målstorheter 

Undersökningsenhet och population  

Undersökningen omfattar samtliga (10) statsbidragsberättigade studieförbund. Förbunden 
lämnar uppgifter om verksamheten i landets kommuner, (studiecirklar och kulturarrange-
mang). 
 

Variabler  

Statistiken omfattar 17 olika variabler som beskriver studieförbundens verksamhet i form av 
antal aktiviteter och antal deltagare (efter kön och ålder). Statistiken beskriver bland annat typ 
av verksamhet, målgrupper för tilläggsbidrag, arrangemang, sammankomster, deltagartimmar, 
och olika ämnesområden.  
 

Statistiska mått 

I tabellerna redovisas i första hand totaler, genomsnitt och andelar och dessutom finns ett an-
tal nyckeltal. 
 

Redovisningsgrupper 

Statistiken redovisas på riksnivå, fördelat efter studieförbund, län samt kommun. På Kulturrå-
dets webbplats finns samtliga tabeller på kommunnivå. 
 

1.2. Referenstider 

Uppgifterna avser år 2004. 
 

1.3. Fullständighet 

Alla delar av studieförbundens verksamhet omfattas inte av enkäten, till exempel är inte kul-
turprogrammens deltagare fördelade efter kön. 
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2. STATISTIKENS TILLFÖRLITLIGHET 

2.1. Tillförlitlighet totalt 

Statistiken baseras på en inrapportering av uppgifter från studieförbunden till STUV-systemet 
(Studieförbundens verksamhetsredovisning). Undersökningsenheterna är de 10 studieförbun-
den som får statsbidrag. Inrapporteringsgraden bör vara hög, vilket hänger samman med att 
studieförbundsverksamheten är kopplad till statsbidrag.  
 

2.2. Osäkerhetskällor 

Urval och skattningsförfarande 

Undersökningen är en totalundersökning varför det inte föreligger något urvalsfel.  
 

Ramtäckning 

Med osäkerhetskällan ramtäckning avses att den urvalsram som används antingen saknar stu-
dieförbund som ingår i populationen (så kallad undertäckning) eller innehåller förbund som 
inte ingår i målpopulationen (så kallad övertäckning). 
 
I denna undersökning är undersökningsenheterna entydigt definierade, nämligen de studieför-
bund som erhåller statsbidrag. Inga oklarheter finns rörande vilka studieförbund som ingår i 
populationen. Varken över- eller undertäckning förekommer. 
 

Mätning 

Datainsamling 
Från och med år 2004 sker inrapportering av studieförbundens verksamhet via en av Statistis-
ka centralbyrån (SCB) utvecklad webbapplikation. Varje studieförbund har en rapporterings-
ansvarig som sammanställer förbundets lokalt inrapporterade data och sköter förbundets totala 
rapportering till Folkbildningsrådet.  
 
Gustav är en förkortning för Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa 
Verksamhetssystem. Gustav är ett samarbete mellan åtta studieförbund och sker inom Folk-
bildningsförbundets ram med syfte att utveckla och förvalta det gemensamma systemet. De 
studieförbund som ingår i samarbetet är ABF, Bilda, Medborgarskolan, NBV, SISU, Sensus 
och SV.  
 
Mätfel 
Med mätfel avses fel som kan ha uppstått genom att frågor och svar missuppfattats av den 
svarande. Mätfelens omfattning är okänd, men kan antas vara av liten eller ringa betydelse för 
undersökningens resultat. 

Svarsbortfall 

Objektsbortfallet, det vill säga att svar helt saknas från en ett studieförbund, förekommer inte i 
undersökningen.  
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Bearbetning 

Vissa bearbetningar av data har gjorts, det gäller främst rättning av felaktiga koder och vär-
demängder. 

Modellantaganden 

Inga modellantaganden förekommer i undersökningen. 
 

2.3. Redovisning av osäkerhetsmått 

Ingen redovisning av osäkerhetsmått görs i undersökningen. 
 

3. STATISTIKENS AKTUALITET 

3.1. Frekvens 

Statistiken avseende studieförbundens verksamhet återkommer årligen. 
 

3.2. Framställningstid 

Framställningstid för statistiken från att grundmaterialet var inrapporterat till avrapportering 
är 10 månader. Framställningstiden för föreliggande rapport är 2 månader.  
 

3.3. Punktlighet 

Publiceringen följer i huvudsak publiceringsplanen som anger publicering 16 december år 
2005. 
 

4. JÄMFÖRBARHET OCH SAMANVÄNDBARHET 

4.1. Jämförbarhet över tiden 

Statistiken för studieförbunden är jämförbar från och med år 1976 vad gäller antal cirklar, 
deltagare och studietimmar.  
 
Till och med år 2003 användes en studieförbundsspecifik ämnesgruppering i 9 huvudämnes-
grupper. Från och med år 2004 används samma gruppering som i svensk utbildningsnomen-
klatur med 10 huvudämnesgrupper. Grupperingen sker på första positionen i ämneskoden. 
Gruppering på andra positionen ger 26 grupper. Denna förändring gör att statistik efter hu-
vudämnesgrupperingar inte är jämförbar med tidigare års statistik. 
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4.2. Jämförbarhet mellan grupper 

Tabellerna bygger endast på data som samlas in i undersökningen, det vill säga det finns inga 
andra källor eller mätningar för den presenterade statistiken vilka kunde haft annorlunda defi-
nitioner. I det avseende är statistiken enhetlig.  
 

4.3. Samanvändbarhet med annan statistik 

Statistik om studieförbundens verksamhet produceras även av Folkbildningsrådet. Statistiken 
baseras på samma datakälla, STUV-registret. 
 

5. TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRSTÅELIGHET 

5.1. Spridningsformer 

Resultaten från undersökningen finns publicerade i rapporten ”Studieförbunden 2004” i Kul-
turrådets rapportserie ”Kulturen i siffror”. Rapporten finns tillgänglig både i tryckt form och 
på Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se. 
 

5.2. Presentation 

Publikationen innehåller en textdel där resultaten från undersökningen samt den historiska 
utvecklingen beskrivs. I en tabellbilaga redovisas resultaten på riks- och länsnivå. Tabellerna 
innehåller dels en redovisning av i första hand totaler och andelar, och dels ett antal nyckeltal. 
På Kulturrådets webbplats finns även tabeller på kommunnivå. 
 

5.3. Dokumentation 

Publikationen innehåller en beskrivning av undersökningens genomförande. 

5.4. Tillgång till primärmaterial 

Tillgång till primärmaterial kan erhållas efter prövning från Kulturrådet. 
 

5.5. Upplysningstjänster 

Upplysningar om statistiken kan erhållas av Annika Jonsson eller Siv Junback på Kulturrådet. 
Telefon 08 – 519 264 00 eller e-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se  
 

6. ÖVRIGT 

David Sundén på Statisticon AB har varit projektledare för statistikproduktionen samt förfat-
tat rapporten. Kerstin Dahne har ansvarat för preparering och bearbetning av data och Åsa 
Greijer har skrivit kvalitetsdeklarationen samt ansvarat för tabulering av data. 
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