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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Det huvudsakliga syftet med statistiken är att visa antalet kursdeltagare, 
elever och utbildningsresultat samt resultaten i nationella prov i 
folkhögskolans sfi under kalenderåret 2021.  

Statistiken används som underlag för uppföljning och utvärdering av 
folkhögskolans sfi på nationell och lokal nivå. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Riksdag, regering, regioner och kommuner är viktiga användare av 
statistiken. Statistiken ger också underlag till nationella och internationella 
jämförelser inom området utbildning. 

Uppgifterna används också av Folkbildningsrådet som underlag för 
uppföljning och återrapporteringssyfte till regering och riksdag. 

Statistiken över elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt resultaten i 
nationella prov i folkhögskolans sfi har användare såväl inom som utanför 
utbildningssektorn. Informationsbehovet omfattar övergripande statistik om 
folkhögskolans elever inom sfi, men det finns också behov av mer detaljerad 
statistik över exempelvis kurs, studieväg och elevtimmar. 

Statistiken över elever, kursdeltagare och utbildningsresultat används även 
för rapportering på internationell nivå till Unesco, OECD och EU:s 
statistikbyrå Eurostat. Statistiken avseende resultat i nationella prov i 
folkhögskolans sfi ingår i dagsläget ej i någon internationell rapportering. 

1.2 Statistikens innehåll 
Statistiken redovisar målstorheter som:  

• Antal elever och kursdeltagare i folkhögskolans sfi. Dessa redovisas efter 
kön.  

• Antal kursdeltagare som slutfört, avbrutit eller fortsätter kurs nästa 
kalenderår. Dessa redovisas efter studieväg och kön.  

1.2.1 Objekt och population 
Intressepopulationen är samtliga kursdeltagare som deltagit i undervisning 
(med undantag för kursdeltagare som läser på distans), genomgått prövning 
eller skrivit nationella prov inom kurserna B, C eller D på folkhögskolans sfi. 
En kursdeltagare är en individ på en unik kurs och studieväg. En elev 
(individ) kan således förekomma som flera deltagare vid ett och samma 
mättillfälle.  

I folkhögskolas sfi ingår individer som är folkbokförda i Sverige enligt 
folkbokföringslagen och som saknar sådana grundläggande kunskaper i det 
svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Dessa individer får delta i 
utbildningen från om med andra halvåret då han eller hon fyller 16 år. Det 
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finns dock undantag. Individer som är finländska medborgare, bosatta i 
Finland nära gränsen till Sverige, men som stadigvarande arbetar i Sverige har 
rätt att delta förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Till följd av EU-rätten, 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet 
mellan EU och dess medlemsstater samt Schweiz, om fri rörlighet för 
personer, räknas fler personer som bosatta i landet och får därmed delta 
förutsatt att övriga krav är uppfyllda.  

Målpopulationen är samtliga individer som deltagit i undervisning (med 
undantag för kursdeltagare som läser på distans), genomgått prövning eller 
skrivit nationella prov inom kurserna B, C eller D på folkhögskolans sfi under 
2021. Målpopulationen överensstämmer med intressepopulationen. Samtliga 
folkhögskolor som bedriver sfi med betygsrätt från Skolinspektionen finns i 
SCB:s register över folkhögskolor. Undersökningen använder registret över 
folkhögskolor för att nå ut till samtliga berörda folkhögskolor i riket, och 
därmed till hela målpopulationen.  

Målobjekt utgörs av individer i folkhögskolans sfi och observationsobjekt 
utgörs av kursdeltagare som är inrapporterad av uppgiftslämnare till SCB. En 
elev (individ) kan således förekomma som flera kursdeltagare vid ett och 
samma mättillfälle. Det finns ingen skillnad mellan målobjekt och 
observationsobjekt. 

1.2.2 Variabler 
Målvariablerna i undersökningen stämmer bra överens med 
intressevariablerna. Statistiken baseras på direktinsamlade uppgifter, SCB:s 
register över folkhögskolor, Registret över totalbefolkningen (RTB) samt 
Registret för migrations- och asylstatistik (MoA). Nedan anges de variabler 
som redovisas i statistiken. 

Kön. Kursdeltagarens kön. Kvinna, man. 

Studieväg. Den studieväg enligt kursplanen för sfi som kursdeltagaren har 
gått. Aktuella studievägar är 1, 2 och 3. 

Orsak. Uppgift om kursdeltagaren har avslutat kursen, prövats och fått ett 
betyg, avbrutit kursen eller om kursdelatagen antas fortsätta kursen 
nästföljande period. 

1.2.3 Statistiska mått 
Det statistiska mått som används i statistiken för elever och kursdeltagare är 
antal och andelar.  

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Statistiken över elever och kursdeltagare redovisas på följande 
redovisningsvariabler: 

• kön  
• studieväg  

1.2.5 Referenstider 
Referensperioden är 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.   
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2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Statistiken över elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt resultaten i 
nationella prov i folkhögskolans sfi grundas på en totalundersökning av 
folkhögskolor som bedriver sfi (med betygsrätt från Skolinspektionen) som 
har bedrivit sfi under aktuell period. På grund av problem med täckning och 
bortfall är det dock svårt att bedöma tillförlitligheten i statistiken. Det kan 
finnas risk för att statistiken inte ger en heltäckande bild av deltagandet i 
folkhögskolans sfi. Några studier av statistikens kvalitet har inte gjorts. 

Målstorheterna i undersökningen skattas genom summering av det totala 
antalet aktuella registerposter i aktuell version av registret. 
Skattningsförfarandet beror inte av några modellantaganden. Det görs inga 
justeringar för bortfall eller täckningsproblem. 

Spridningen av covid-19 som pågick under referensåret beräknas inte påverka 
statistikens tillförlitlighet. Däremot finns skillnader värda att ta upp i 
jämförbarheten över tid (se kapitel 5). 
 

2.2 Osäkerhetskällor 
De osäkerhetskällor som bedöms bidra mest till osäkerheten i statistiken är 
bortfall och ramtäckning. Se vidare förklaring under 2.2.2 Ramtäckning och 
2.2.4 Bortfall. 

2.2.1 Urval 
Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken.  

2.2.2 Ramtäckning 
Ramen utgörs av folkhögskolor som är aktiva, som bedriver sfi med betygsrätt 
från Skolinspektionen och som har haft elever under aktuell insamlingsperiod. 
Ramen för första halvåret 2021 bestod av 39 folkhögskolor och för andra 
halvåret bestod ramen av 38 folkhögskolor.  

Rampopulationen utgörs av de kursdeltagare som läser på folkhögskolors sfi 
och kursdeltagare som skrivit nationella prov inom kurserna B, C eller D och 
som finns med i folkhögskolornas administrativa register.  

Målpopulationen är samtliga individer som deltagit i undervisning (med 
undantag för kursdeltagare som läser på distans), genomgått prövning eller 
skrivit nationella prov inom kurserna B, C eller D på folkhögskolans sfi under 
2021. 

Folkhögskolor kan ha betygsrätt trots att de inte har bedrivit någon sfi, vilket 
kan leda till övertäckning. Det är dock okänt hur stor övertäckningen är, då 
information saknas från de folkhögskolorna som inte svarat på 
undersökningen.  

Insamlingen utförs vid två olika tidpunkter, en insamling görs för första 
halvåret och en insamling görs för andra halvåret. Av de 39 respektive 38 
folkhögskolorna (första respektive andra halvåret), som ingick i 
undersökningen, svarade 26 respektive 25 folkhögskolor.  
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Sammantaget är det okänt om de folkhögskolor som inte svarat, har elever 
som borde rapporterats in. Troligtvis är en större del övertäckning, men det 
finns sannolikt ett mindre antal folkhögskolor som inte har svarat, som har 
elever. 

2.2.3 Mätning 
Statistikens kvalitet är beroende av uppgiftslämnarnas kvalitet på de 
efterfrågade uppgifterna. Folkhögskolorna registrerar uppgifterna via 
elektroniska blanketter. Manuell granskning sker också löpande allt eftersom 
uppgifterna kommer in till SCB. Om avvikelser misstänkts återkontaktas 
folkhögskolan som får möjlighet att kontrollera uppgifterna och eventuellt 
göra en ny registrering. De felaktigheter som upptäcks är ofta lätta att 
korrigera. Dataregistreringsfel förhindras nästan helt genom 
validitetskontroller. Det finns inga indikationer på att eventuella kvarvarande 
registreringsfel skulle påverka statistiken i någon riktning. Instruktioner och 
variabelbeskrivningar finns på SCB:s webbplats www.scb.se/folkhogskolasfi. 

Ett mätfel som kan finns i statistiken är om en deltagares personnummer 
anges som ett tillfälligt personnummer trots att deltagaren har ett giltigt 
personnummer. Det resulterar i bortfall i flera variabler för den individen. Det 
har inte gjorts någon kontroll om detta förekommer men det bedöms dock 
vara en felkälla som inte påverkar statistikens tillförlitlighet.  

Mätfel kan också förekomma eftersom kursdeltagaren själv uppger 
utbildningsbakgrund och folkhögskolan registrerar uppgifterna. Ingen 
kontroll görs på om det är samma uppgifter som registreras och som de som 
deltagaren uppger. Det har inte gjorts någon kontroll på om detta förekommer 
och det bedöms inte vara en felkälla som påverkar statistikens tillförlitlighet.  

Uppgifterna till Registret över totalbefolkningen hämtas från de externa 
folkbokföringsregistren som är administrativa till sin karaktär. Primärt är det 
Skatteverket som samlar in, mäter och registrerar uppgifterna. Insamlingen 
genomförs i fastställda rutiner och med hjälp av olika typer av blanketter. Hur 
uppgiftsinsamlingen och dataregistreringen i praktiken går till framgår av den 
interna handbok i folkbokföring som används i arbetet på Skatteverket. De 
observationsvariabler som hämtas från Registret över totalbefolkningen anses 
ha mycket god kvalitet då registret uppdateras nära inpå de två 
insamlingsperioderna. Påverkan på tillförlitligheten från osäkerhetskällan 
mätning bedöms därför vara liten. 

2.2.4 Bortfall 
Av de 39 respektive 38 folkhögskolor svarade 26 respektive 25 på 
undersökningen. Om vi antar att alla folkhögskolor som inte svarat på 
undersökningen, bedrivit sfi, motsvarar detta en svarsandel på 66 procent för 
respektive halvår. Eftersom det inte är känt om de folkhögskolor som inte 
svarat på undersökningen, bedrivit sfi är det dock svårt att beräkna en 
svarsandel för undersökningen. Den verkliga svarsandelen är antagligen 
högre. 

Bortfallet medför en risk för att statistiken inte ger en heltäckande bild av 
folkhögskolans sfi. Någon bortfallskompensation har inte gjorts. 

http://www.scb.se/folkhogskolasfi
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Partiellt bortfall förekommer för några variabler på individnivå. 
Folkhögskolorna rapporterar in elever utan svenskt personnummer genom att 
skapa ett tillfälligt personnummer som inte återfinns någon annanstans. Detta 
medför att bakgrundsvariabler såsom födelseland, grund för bosättning och 
första invandringsdatum saknas för dessa elever.  

2.2.5 Bearbetning 
För statistiken över kursdeltagare, elever och utbildningsresultat samt 
resultaten i nationella prov i folkhögskolans sfi sker maskinell granskning på 
ett flertal variabler i samband med dataregistreringen. För att uppgifterna ska 
kunna skickas in måste uppgiftslämnaren rätta samtliga flaggade fel. Exempel 
på kontroller som genomförs är; korrekta personnummer, att endast 
godkända kombinationer av kurs och studieväg har angetts samt att giltiga 
värden för betyg är ifyllda.  

Misstänkta systematiska felaktigheter i materialet rättas efter kontakter med 
uppgiftslämnarna. När allt material kommit in görs ytterligare kontroller på 
individ-, skol- och kommunnivå. Exempel på granskningskontroller är 
dubblett- och rimlighetskontroller och kontroller mot föregående års värden.  

Resultaten i materialet har rimlighetskontrollerats kontinuerligt under 
arbetets gång och det finns inget som tyder på att det finns några ytterligare 
fel från bearbetningsfasen som påverkar statistiken.  

För Befolkningsstatistiken gäller att själva dataregistreringen sker på 
Skatteverket. Då uppgifterna bereds, dataregistreras och bearbetas inom 
folkbokföringen genomförs både manuella och maskinella kontroller som kan 
ge upphov till rättelser och korrigeringar. När uppgifterna sedan aviserats till 
SCB granskas de i olika skeden av bearbetningar som görs innan de godkänns 
för inläggning i Registret över totalbefolkningens slutliga observationsregister.  

Det finns inga särskilda studier gjorda över eventuella bearbetningsfel i 
Befolkningsstatistiken Eventuella bearbetningsfel i statistiken beror på 
beräkningsfel, programmeringsfel och/eller systemfel.  

Materialet granskas löpande under insamlingens gång och folkhögskolorna 
som rapporterade in materialet återkontaktas bland annat vid stor differens 
gällande elevantal jämfört med föregående års period. Materialet granskas 
därför efter ett bedömningsintervall.  

2.2.6 Modellantaganden 
Inga modellantaganden görs så 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 referenstidpunktens slut till publicering är 
ca 6 månader.  
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3.2 Frekvens 
Undersökningen avser alla kursdeltagare i folkhögskolans sfi under 
referensperioden. Undersökningen är uppdelad i två ordinarie 
insamlingsperioder. För perioden 2021-01-01 till och med 2021-06-30 var sista 
insändningsdatum 15 september 2021. För perioden 2021-07-01 till och med 
2021-12-31 var sista insändningsdatum 15 februari 2022. När båda 
insamlingarna är slutföra sammanställs uppgifterna till kalenderår.  

Statistiken redovisas årligen och avser kalenderår.  

3.3 Punktlighet 
Publicering sker enligt publiceringsplanen. 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken publiceras som Exceltabeller på SCB:s webbplats 
www.scb.se/UF0601.  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
SCB kan tillhandahålla mikrodata för statistik- eller forskningsändamål. SCB 
kan tillhandahålla ytterligare statistik, till exempel för andra 
redovisningsgrupper, på uppdragsbasis. 

4.3 Presentation 
Statistiken presenteras som Exceltabeller på SCB:s webbplats 
www.scb.se/UF0601.  

4.4 Dokumentation 
Framställningen av statistiken och mikrodata beskrivs i dokumentet 
Statistikens framställning (StaF). Statistikens kvalitet beskrivs i detta dokument, 
Kvalitetsdeklaration. Detaljerad information om mikrodata finns beskrivet i 
Dokumentation om mikrodata (Metaplus). Samtliga dokumentationer finns på 
SCB:s webbplats www.scb.se/UF0601, under rubriken Dokumentation. 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Statistiken över elever och kursdeltagare finns publicerad från och med 
kalenderåret 2018 på SCBs webbplats, www.scb.se/UF0601. Endast en 
målvariabel har sedan dess ändrats. Således är det mycket god jämförbart 
över tid.  

Innan 2018 var uppgifter om elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 
samt resultaten i nationella prov i folkhögskolans sfi en del i Skolverkets 
nationella uppföljningssystem för skolsektorn. I samband med att SCB blev 
statistikansvarig myndighet för folkhögskolan 2018 började uppgifter om 
elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt resultaten i nationella prov 
i folkhögskolans sfi att tillhöra produktkod UF0601.  

Under första kvartalet av 2020 började covid-19 spridas i Sverige och i 
världen. Pandemin påverkade samhället under resterande kalenderår 2020 

https://scb.se/uf0601
https://scb.se/uf0601
http://www.scb.se/UF0601
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samt 2021. Pandemin tvingade folkhögskolorna att anpassa undervisningen 
efter restriktionerna som infördes. Folkhögskolorna gjorde det genom att 
bland annat ställa om en stor del av undervisningen till distansundervisning 
samt att nationella proven under våren 2020 samt 2021 blev inställda.  

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Möjligheten att göra jämförbarheten mellan grupper är god. Vid regionala 
jämförelser bör användare vara medveten av att antalet folkhögskolor i 
respektive län är olika, vilket kan påverka jämförelserna. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
De register som ligger till grund för statistiken kan även samköras med andra 
register, då registren avseende elever, kursdeltagare och utbildningsresultat i 
folkhögskolans sfi finns på individnivå. Det är dock inte möjligt att göra 
jämförelser över tid för elever med tillfälliga personnummer. Detta eftersom 
ett tillfälligt personnummer inte är specifikt för en individ utan flera individer 
kan ha samma tillfälliga personnummer. SCB har även ingen koppling mellan 
ett tillfälligt personnummer och det kommande personnumret som 
individerna sedan blir tilldelade av Skatteverket i samband med folkbokföring 
i Sverige. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 

De insamlade uppgifterna används utan anpassningar i statistiken, följaktligen 
råder numerisk överensstämmelse. För de uppgifter som hämtas från Registret 
över totalbefolkningen som avser en viss tidpunkt är den numeriska 
överensstämmelsen allmänt god. 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
Statistiken är officiell. 

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler 
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen om den 
officiella statistiken (2001:100) 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 EU:s 
dataskyddsförordning (2016/679). 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
https://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Verksamhet/Foreskrifter/Tillganglighet-SOS/SCB-FS-2016-17.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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C Bevarande och gallring 
Materialet omfattas av Riksarkivets bevarandebeslut RA-MS 2007:64. SCB har 
arkiveringsbeslut på att behålla uppgifterna som ligger till grund för 
statistiken i 40 år.  

D Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftslämnarskyldighet till denna statistik föreligger inte.  

E EU-reglering och internationell rapportering 
Statistiken berörs inte av EU-regleringar.  

Uppgifter från statistiken rapporteras till OECD och Eurostat.  

F Historik 
År 2018 blev SCB ansvarig för officiell statistik för statistikområdet 
folkbildning. Sedan dess har inga större förändringar skett för insamlingen av 
elever, kursdeltagare och utbildningsresultat samt resultaten i nationella prov 
i folkhögskolans sfi.  

 
G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Mats Hansson 

E-post mats.hansson@scb.se 

Telefon 010- 479 65 26 
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