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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Statistiken visar studieförbundens verksamhet. Syftet är att ge information om
studieförbunden till intressenterna. Intressenter är studieförbunden,
beslutsfattare, bidragsgivare, medverkande i verk-samheterna, media och
allmänheten. Intressenter är också forskare och andra som studerar
befolkningens lärande och kulturvanor.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Användarna får information om studieförbundens verksamhet och deltagare.
1.2
Statistikens innehåll
Statistiken innehåller uppgifter om de tio studieförbundens verksamhet,
deltagare och studieämnen.
1.2.1

Objekt och population

Undersökningen omfattar studieförbund. Både mål- och intressepopulation är
de tio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget.
1.2.2

Variabler

Målvariabler är studieförbundens omfattning och inriktning.
Intressevariablerna är antal arrangemang, antal deltagare, antal medverkande,
studieämne, antal sammankomster och antal studietimmar. i relation till
studieförbundens verksamhetsformer Studiecirklar, Annan folkbildningsverksamhet och Kulturprogram.
För Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet kan deltagarna delas in
i variablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund och födelseland.
1.2.3

Statistiska mått

I statistiken redovisas totaluppgifter och andelar.
1.2.4

Redovisningsgrupper

Statistiken redovisas på riksnivå fördelat efter studieförbund och län.
1.2.5

Referenstider

Statistiken avser år 2015. Där tidsserier redovisas avser det årliga uppgifter
från 2002.

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Statistiken baseras på en inrapportering av uppgifter från respektive
studieförbund till det gemensamma STUV-systemet (Studieförbundens
verksamhetsredovisning).

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

Myndigheten för kulturanalys

2017-02-20

4 (7)

Undersökningsenheterna är de tio studieförbunden som får statsbidrag.
Inrapporteringsgraden är hög, då studieförbundens verksamhet är kopplad
till statsbidrag.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

Undersökningen är en totalundersökning, varför det inte föreligger något
urvalsfel.
2.2.2

Ramtäckning

Undersökningsenheterna är entydigt definierade, nämligen de studieförbund
som är berättigade till statsbidrag. Inga oklarheter finns rörande vilka
studieförbund som ingår i populationen. Varken över- eller undertäckning
förekommer.
2.2.3

Mätning

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.
2.2.4

Bortfall

Objektsbortfall förekommer inte. Partiella bortfall kan förekomma men det är
okänt i vilken omfattning.
2.2.5

Bearbetning

Inga brister på grund av bearbetning av data är kända.
2.2.6

Modellantaganden

Inga modellantaganden förekommer i undersökningen.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Endast slutlig statistik redovisas.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Statistik per den 31 december 2015 har framställts och publicerats 14 månader
senare.
3.2

Frekvens

Statistik avseende studieförbund har sammanställs årligen fram till och med
statistikåret 2009 av Statens kulturråd som då var statistikansvarig myndighet.
Statistikansvaret överfördes 2012 till Myndigheten för kulturanalys.
Kulturanalys publicerar studieförbundsstatistik 2017 för statistikåret 2015 med
tidsserier från 2002.
3.3

Punktlighet

Statistiken har publicerats i februari 2017 enligt publiceringsplanen.
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4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Studieförbundsstatistiken finns publicerad i rapporten Studieförbund 2015
(Kulturfakta 2017:1) i form av en tryckt rapport som också finns
nedladdningsbar på Kulturanalys webbplats www.kulturanalys.se.
Tillhörande tabeller publiceras också på webbplatsen i Excel-filer.
Tillgång till STUV-data finns på SCB:s webbplats:
https://www.h6.scb.se/stuv/
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Studieförbundsstatistik går även att framställa på kommunal nivå.
4.3

Presentation

I rapporten finns en textdel där statistiken presenteras och utvecklingen över
tid beskrivs. Resultaten presenteras i diagram och tabeller.
4.4

Dokumentation

Rapporten innehåller en beskrivning av undersökningens genomförande.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

2002 ändrade SCB insamlingsförfarande, man gick då över till att samla
studieförbundsdata på gruppnivå. Vad SCB använde för insamlingsförfarande före 2002 är okänt och jämförelser längre tillbaka än så bör göras
med viss reservation.
Ämnesgrupperingen följer svensk utbildnings-nomenklatur från och med
2004. Statistik uppdelade efter ämnen är inte jämförbar med tidigare års
statistik.
Från och med 2007 ingår inte längre SISU i redovisningen av studieförbunden.
I rapporten har inte SISU tagits med i tidsserierna från 2002. Detta medför att
totaluppgifterna inte är jämförbar med tidigare publicerade totaluppgifter för
år 2006 och tidigare.
En ny bidragsfördelningsmodell togs i bruk 2007 vilket ledde till att
verksamhetsformen Annan gruppverksamhet kom att ersättas av
verksamhetsformen Annan folkbildnings-verksamhet. Detta har påverkat
jämförbarheten något då studieförbunden tolkade de nya direktiven för
Annan folkbildningsverksamhet lite olika inledningsvis.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Tabellerna bygger endast på de data som samlats in i undersökningen. Inga
andra källor för den presenterade statistiken har använts. I detta avseende är
statistiken enhetlig.
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5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Statistik om studieförbundens verksamhet produceras även av
Folkbildningsrådet. Statistiken baseras på samma datakällor, STUV-registret
samt studieförbundens deltagarregister.
5.4

Numerisk överensstämmelse

Inga brister i numerisk överenstämmelse är kända.

Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för fram-ställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt personuppgiftslagen (1998:204).

C

Bevarande och gallring

Ett exemplar av samtliga trycksaker och elektroniska publikationer levereras
till Kungliga biblioteket i form av pliktexemplar.
Samtliga data om studieförbundens deltagare som Myndigheten för
kulturanalys har fått tillgång till har varit avidentifierade.

D
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99).
E

EU-reglering och internationell rapportering

Ingen.

F

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.
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Från 1994 hade Statens kulturråd huvudansvaret för statistik på
kulturområdet. De gav SCB uppdraget att sammanställa
studieförbundsstatistik i form av en årlig rapport kallad ”Studieförbunden”.
En sådan statistikrapport publicerades fram till statistikåret 2007. För
statistikåren 2008 och 2009 publicerade Kulturrådet statistik för
studieförbundens verksamhet på sin webbplats i form av tabeller och
diagram.
År 2012 överfördes statistikansvaret för huvud-delen av kulturstatistiken till
Myndigheten för kulturanalys. Kulturanalys publicerar sin första
studieförbundsstatistik 2017 för statistikåret 2015 med tidsserier från 2002.

G
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