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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Syftet med undersökningen är att ge en samlad bild av folkhögskolornas
kursverksamhet och centralt avtalade uppdragsverksamhet och vara underlag
för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Uppgifterna
ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag för särskilda
utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.
Uppgifterna utgör en del av Folkbildningsrådets uppföljning av verksamheten
som bedrivs på folkhögskolor i Sverige.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Statistik över folkhögskolornas verksamhet har användare såväl inom som
utanför utbildningssektorn. Informationsbehovet omfattar övergripande
statistik om antal deltagare på de olika kurstyper men det finns också behov
av mer detaljerad statistik om kursinriktning, funktionsnedsättning, utrikes
födda, ålder, utbildningsbakgrund och studiernas omfattning.
Huvudanvändarna är utbildningsdepartementet, Folkbildningsrådet,
landsting, kommuner, forskare och massmedia för uppföljning av
folkhögskolornas verksamhet.
1.2
Statistikens innehåll
Den statistiska målstorhet som redovisas är antal deltagare i långa kurser.
1.2.1

Objekt och population

Intressepopulationen är samtliga folkhögskolor i Sverige.
Målpopulationen är samtliga folkhögskolor i Sverige per kalenderår.
Överrensstämmelsen mellan intresse- och målpopulation är god då SCB:s
register över folkhögskolorna uppdateras kontinuerligt och täckningen ä r
mycket god.
Målobjektet utgörs av folkhögskolorna och observationsobjektet utgörs av
folkhögskolor. Mål- och observationsobjekt utgörs av folkhögskolor.
Målobjekt och observationsobjekt samma sak.
1.2.2

Variabler

Målvariablerna i undersökningen stämmer överens med intressevariablerna.
Nedan anges de målvariabler som redovisas i statistiken. Även mål- och
observationsvariabler stämmer överens.
Kurstyp. Observationsvariabeln samlas in från folkhögskolorna.
Kön. Kvinnor, män. Observationsvariabeln härleds från individens
personnummer
Åldersgrupp. – 17, 18-24,25-29,30-45, 46-60, 60+. Observationsvariabeln samla, s
in från folkhögskolorna.
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1.2.3

Statistiska mått

Statistiken anges som antal.
1.2.4

Redovisningsgrupper

Statistiken redovisas efter riket och län.
1.2.5

Referenstider

Referenstiden är året 2017.

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Den allmänna bedömningen är att såväl SCB:s register över folkhögskolorna
som den statistik som publiceras håller god kvalitet. Folkhögskolorna har
kontinuerligt tillgång till tre återrapporter om inrapporterad verksamhet och
har därmed möjlighet att återkoppla om något inte skulle stämma.
2.2
Osäkerhetskällor
I statistiken finns omkring 4300 deltagare utan giltigt personnummer. För dess
deltagare sätter skolan juridiskt kön, vilket innebär att det kan finnas
registreringsfel. Dock bedöms detta inte påverka statistiken avsevärt.
2.2.1

Urval

Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken.
2.2.2

Ramtäckning

Rampopulationen är folkhögskolor i Sverige år 2017. Som ram för insamlingen
används SCB:s register över folkhögskolor vilket omfattar alla aktuella
insamlingsobjekt (aktiva folkhögskolor). Registret uppdateras kontinuerligt
vilket innebär att täckningen är mycket god.
2.2.3

Mätning

Huvuddelen av uppgifter om folkhögskolornas verksamhet lämnas genom
systemuttag från folkhögskolornas administrativa system som skolorna
skickar till SCB via SCB:s insamlingsverktyg. Layouten på filerna är styrda av
skolornas administrativa system. Ett mindre antal folkhögskolor levererar
uppgifter via Excel-fil. Inga studier har genomförts särskilt för att undersöka
eventuella mätfel.
Referensperioden är kalenderår. Folkhögskolornas verksamhet är således
representativt för kalenderåret.
2.2.4

Bortfall

Svarsbortfall, vanligen förkortat till bortfall, uppstår när värde på en eller flera
variabler i undersökningen inte kan hämtas in. Saknas alla värden för ett
undersökningsobjekt (tex person, företag, kommun osv) är det frågan om ett
objektsbortfall. Saknas enbart vissa värden, handlar det om partiellt bortfall.
Inget känt objektsbortfall finns i undersökningen.
Partiellt bortfall kan förekomma för några variabler. 2016 övergick merparten
av folkhögskolorna till ett nytt administrativt system. Vid övergången förde
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inte alla folkhögskolor data från det tidigare systemet. Vid övergången var
också det nya administrativa systemet under utveckling. Det innebär att det
finns ett partiellt bortfall 2016 samt misstänkt partiellt bortfall 2017.
Omfattning av det partiella bortfallet är okänt. 2017 torde det partiella
bortfallet beröra antal veckor och timmar vid folkhögskola.
2.2.5

Bearbetning

Bearbetningsfel är fel som kan uppkomma när det insamlade materialet
bearbetas, manuellt och maskinellt.
För vissa typer av fel som uppkommer vid databearbetning (dataregistrering,
kodning och granskning/rättning) är det möjligt, att efter studier som bygger
på upprepning av dessa moment, ibland dra slutsatser om både risker och
konsekvenser.
Andra bearbetningsfel beror på den ”mänskliga faktorn”, t.ex. beräkningsfel,
programmeringsfel och systemfel. Risken för att de ska inträffa och den
konsekvens detta får för statistiken är mycket svåra att beräkna. SCB arbetar
kontinuerligt för att minimera riskerna för negativ inverkan på statistikens
tillförlitlighet på grund av fel som beror på den ”mänskliga faktorn”, både
förebyggande och genom snabba åtgärder när sådana fel upptäcks.
Inkommit material bearbetas maskinellt efter i förhand fastställda rutiner.
Exempel på kontroller som görs är samgranskning med insamlingen som sker
på individnivå. Vidare kontrolleras att erhållen uppnådd behörighet är satt på
korrekt kurstyp, dubbletter, personnummer, ålder etc.
2.2.6

Modellantaganden

Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Endast slutgiltig statistik redovisas.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Framställningstiden beräknat från referenstidpunkten till publicering är ca 2
veckor.
3.2

Frekvens

Uppgifterna samlas in fem gånger per år, tre gånger på vårterminen och två
gånger på höstterminerna. Dock har folkhögskolorna möjlighet att
kontinuerligt lämna uppgifter.
Statistiken redovisas årligen.
3.3

Punktlighet

Publicering sker enligt Publiceringsplanen för serien Sveriges officiella
statistik, www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern/.

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

Statistiska centralbyrån

2018-02-02

6 (7)

4
4.1

Tillgänglighet och tydlighet
Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras på SCB:s webbplats, www.scb/UF0510. Publiceringen
på SCB:s webbplats sker i statistikdatabasen. I statistikdatabasen är det möjligt
att ta fram dynamiska tabeller över deltagare i långa kurser efter län och kön.
Statistik redovisas på SCB:s jämställdhetsportal, www.scb.se/jamstalldhet/.
Statistik redovisas även av Folkbildningsrådet som årligen publicerar Fakta
om folkbildning och årsredovisningar. Statistiken är sökbar på
Folkbildningsrådets webbplats www.folkbildningsradet.se.
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

SCB utför på beställning mer omfattande specialbearbetningar av
primärmaterial.
4.3

Presentation

Statistiken redovisas i tabeller.
4.4

Dokumentation

Statistiken folkhögskolornas vår- och hösttermin är dokumenterade enligt
SCB:s dokumentationssystem. Framställning av statistiken beskrivs i
Statistikens framtagning (SCBDOK). Detaljerad information om mikrodata
finns beskrivet i Dokumentation av mikrodata (MetaPlus). Samtliga
dokumentationer är tillgängliga på SCB:s webbplats, www.scb.se/UF0510.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Insamlingen har i stort sett bedrivits likadant sedan 1997. Sedan 2016 sker
insamlingen via SCB:s insamlingsverktyg. SCB:s insamlingsverktyg möjliggör
fler automatiska kontroller. Det innebär en försäkran om mer korrekt data
skickas in, vilket i sin tur innebär en högre kvalitet i den publicerade
statistiken År 1997 övergick insamlingen från att ske per läsår till kalenderår.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Statistiken presenteras på riks- och länsnivå.
Jämförbarheten mellan grupper anses vara god. Man bör dock vara försiktig
att jämföra län och/eller folkhögskolor med få antal elever då variationen kan
vara stor.
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Statistiken är baserad på antal kursdeltagare, vilket innebär att
samanvändning med annan statistik är begränsad.
5.4

Numerisk överensstämmelse

På uppdrag av Folkbildningsrådet beräknas antal deltagarveckor.
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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 framställning 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

Materialet sparas enligt RA_MS 2007:64.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte.

E

EU-reglering och internationell rapportering

Statistiken berörs inte av EU-regleringar. Ingen rapportering sker till
internationella organisationer.

F

Historik

Statistik över folkhögskolornas verksamhet har SCB redovisat i rapport i form
av Statistiska meddelande åren 1961-2016. 1961 omfattade redovisningen
sommarkurser, vinterkurser och ämneskurser. År 1972 tillkom uppgifter om
kursinriktning och från 1979 redovisas statistiken allmänna kurser och
särskilda linjer. Från 1993 har statistik om funktionsnedsättning, utrikes
födda, ålder, utbildningsbakgrund och studiers omfattning tillkommit.

G
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