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I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt 
dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och 
tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Utbildning och forskning 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Befolkningens utbildning 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Ja 

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100). 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån  
Postadress: 701 89 Örebro  
Besöksadress:  Klostergatan 23  
Kontaktperson:  Malin Forsberg  
Telefon:  019 – 17 69 61  
Telefax:  019 – 17 70 82  
E-post:  fornamn.efternamn@scb.se  

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån  
Postadress:  701 89 Örebro  
Besöksadress: Klostergatan 23  
Kontaktperson:  Malin Forsberg  
Telefon:  019 – 17 69 61  
Telefax 019 – 17 70 82  
E-post:  Fornamn.efternamn@scb.se  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet gäller inte enligt lagen (2001:99) om officiell statistik. 
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A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-
slagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om 
den officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Materialet sparas enligt RA_MS 2007:64. 

A.9 EU-reglering 

Statistiken berörs inte av någon EU-reglering. 

A.10 Syfte och historik 

Uppgifterna utgör en del av Folkbildningsrådets uppföljning av verksamhet som 
bedrivs på folkhögskolor i Sverige. 

Syftet med uppföljningen är att det skall ge en samlad bild av skolans verksam-
het och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal 
nivå. Uppgifterna ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt 
bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar. 

Undersökningen är en totalundersökning av årets verksamhet. 

A.11 Statistikanvändning 

De viktigaste användarna är Folkbildningsrådet, Utbildningsdepartementet, 
landsting, kommuner, skolor, forskare och massmedia. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

SCB genomför insamlingen på uppdrag av Folkbildningsrådet. 

Insamlingen är en totalundersökning med SCB:s register över folkhögskolor som 
ram. Populationen utgörs av samtliga folkhögskolor i Sverige.  

Insamlingen sker fem gånger per år: Tre gånger på vårterminen och två gånger 
på höstterminen. Insamlingen sker genom systemuttag från folkhögskolornas 
administrativa system som skolorna skickar in till SCB. Folkhögskolor som inte 
är anslutna till ett administrativt system kan lämna uppgifter via Excel fil. 

Då SCB och Folkbildningsrådet använder registret för att framställa statisk är 
kvalitetskraven på materialet höga. Detta innebär att SCB genomför en gransk-
ning av materialet och om nödvändigt återkontaktar folkhögskolor.

A.13 Internationell rapportering 

Ingen internationell rapportering görs. 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Från och med insamlingen 2016 kommer insamlingen att ske via SCBs insam-
lingsverktyg SIV. Folkhögskolor vilka ej är anslutna till systemleverantör kan 
fortsättningsvis lämna uppgifter via Excelfil. Huruvida nytt insamlingsverktyg 
kommer att innebära tidsseriebrott kommer att följas. 

 
UF0510_BS_2015_MF_160304.docx 



   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN UF0510 
BV/UA 2016-03-04 4(6) 
Malin Forsberg   
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

1.1.1 Objekt och population 

Målpopulationen är samtliga folkhögskolor i Sverige. 

1.1.2 Variabler 

Deltagarveckor Kurs deltagarveckor. Beräknas utifrån kursdagar, 
antal deltagare och omfattning. 

Kurstyp Exempel på kurser som redovisas långa allmänna 
kurser, långa särskilda kurser, korta kurser. 

Kön Kvinnor, män. 
Utrikes födda Utrikes födda. 

1.1.3 Statistiska mått 
Statstiken anges som totaler. 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Statistiken redovisas efter följande grupperingar: 

Riket, län, ålder, kön, kursinriktning, kurstyp, funktionsnedsättning och utbild-
ningsbakgrund. 

1.1.5 Referenstider 
Statistiken omfattar folkhögskolors verksamhet 1 januari – 31 december 2015 

1.2. Fullständighet

Statistiken omfattar verksamhet vid samtliga folkhögskolor i Sverige. 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Statistiken över folkhögskolornas verksamhet är totalräknad, vilket innebär att 
urvalsfel inte förekommer. Vid årets undersökning rapporterade alla folkhögsko-
lor in efterfrågade uppgifter om sin verksamhet. Den allmänna bedömningen är 
att statistik på riks, läns och kommunnivå håller hög kvalitet. 

2.2 Osäkerhetskällor 

2.2.1 Urval 
Statistiken är totalräknad och därmed inte påverkad av urvalsosäkerheter. 

2.2.2 Ramtäckning 
SCB:s register över folkhögskolor används för att nå ut till insamlingsobjekten. 
Registret uppdateras inför varje insamlingsomgång, vilket innebär att täckningen 
är fullständig. 
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2.2.3 Mätning 
Inga studier har genomförts särskilt för att undersöka eventuella mätfel men 
inget finns som tyder på att det skulle förekomma mätfel som påverkar 
statistiken nämnvärt. 
2.2.4 Svarsbortfall 
Svarsbortfall, vanligen förkortat till bortfall, uppstår när värde på en eller flera 
variabler i en undersökning inte kan hämtas in. Saknas alla värden för ett 
undersökningsobjekt (t.ex. person, företag, kommun osv.) är det frågan om 
objektsbortfall; saknas enbart vissa värden, handlar det om partiellt bortfall 

För året 2015 finna inga kända bortfall. Det finns en viss risk att uppgifter om 
antal uppnådd grundläggande behörighet eller eftergymnasial examen inte 
inrapporterats till SCB. 

2.2.5 Bearbetning 
Bearbetningsfel är fel som kan uppkomma när man bearbetar det insamlade 
materialet, manuellt eller maskinellt. 

För vissa typer av fel som uppkommer vid databeredning (dataregistrering, 
kodning och granskning/rättning) kan man efter studier som bygger på upprep-
ning 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 konse-
kvens detta får för statistiken är mycket svår att beräkna. SCB arbetar kontinuer-
ligt 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. 

Inför statistiken över folkhögskolornas verksamhet bearbetas inkommit material 
efter i förhand fastställda rutiner. Exempel på kontroller som genomförs är 
sambandsgranskning med Folkhögskoleregistret. Vidare kontrolleras bl. a. 
kursinriktning, kursort, omfattning, kurstyp etc. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga andra modellantaganden görs än den metodik som redovisats ovan.  

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Urvalsosäkerhet beräknas inte eftersom det är en totalräknad studie. Inte heller 
några andra osäkerhetsmått beräknas. 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Undersökningen genomförs årligen. 

3.2 Framställningstid 

Framställningstiden beräknat från den senaste referenstidpunkten till publicering 
av slutgiltig statistik ca 5 månader. 2015 publiceras preliminär statistik. 
Framställningstiden för den är ca 2 veckor. 
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3.3 Punktlighet 

Publiceringen sker enligt publiceringsplanen för Sveriges officiella statistik. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Statistiken är jämförbar från och med vårterminen 1997. Tidigare var referensti-
den läsår. Från och med 1997 är referenstiden kalenderår.    

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Statistiken presenteras på riksnivå och kommunnivå och i vissa fall på huvud-
man. 

Jämförbarheten mellan grupper anses generellt vara god. Dock kan jämförbarheten 
för kommuner och skolor med få antal elever bli missvisande då variationerna kan 
vara stora.

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Statistiken är baserad på antal kursdeltagare, vilket innebär att samanvändbarhet 
med annan statistik är begränsad. 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 
Statistiken publiceras i statistika meddelande, serie UF 22Ast, och i 
Statistikdatabasen (SSD) på SCB:s webbplats http://www.scb.se/. 

5.2 Presentation 
Publiceringen på SCB:s webbplats består dels av standardiserade tabeller, och 
diagram. Mer uförliga kommentar som betylser aktuell statstik finns i statistika 
meddelande. 

5.3 Dokumentation 

Kvaliten av statistiken beskrivs i detta dokument, Beskrivning av statistiken 
(BaS). Framställningsprocessen och det slutgiltiga observationsregistret beskrivs 
i Dokumentation av statistiken (SCBDOK) samt i Beskrivning av mikrodata 
(MetaPlus). Samtliga dokumentationer finns att tillgå på SCB:s webbplats i 
anslutning till publicerad statistik.  

5.4 Tillgång till primärmaterial 

SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial. 

5.5 Upplysningstjänster 
För ytterligare upplysningar kontakta  

Myndighet/organisation: SCB 
Kontaktperson: Malin Forsberg 
Telefon: 019-17 69 61 
e-post: fornamn. efternamn@scb.se 
 

 
UF0510_BS_2015_MF_160304.docx 

http://www.scb.se/

	A Allmänna uppgifter
	A.1 Ämnesområde
	A.2 Statistikområde
	A.3 SOS-klassificering
	A.4 Statistikansvarig
	A.5 Statistikproducent
	A.6 Uppgiftsskyldighet
	A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
	A.8 Gallringsföreskrifter
	A.9 EU-reglering
	A.10 Syfte och historik
	A.11 Statistikanvändning
	A.12 Uppläggning och genomförande
	A.13 Internationell rapportering
	A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar

	B Kvalitetsdeklaration
	B.0 Inledning
	B.1 Innehåll
	1.1 Statistiska målstorheter
	1.1.1 Objekt och population
	1.1.2 Variabler
	1.1.3 Statistiska mått
	1.1.4 Redovisningsgrupper
	1.1.5 Referenstider

	1.2. Fullständighet

	B.2 Tillförlitlighet
	2.1 Tillförlitlighet totalt
	2.2 Osäkerhetskällor
	2.2.1 Urval
	2.2.2 Ramtäckning
	2.2.3 Mätning
	2.2.4 Svarsbortfall
	2.2.5 Bearbetning
	2.2.6 Modellantaganden

	2.3 Redovisning av osäkerhetsmått

	B.3 Aktualitet
	3.1 Frekvens
	3.2 Framställningstid
	3.3 Punktlighet

	4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
	4.1 Jämförbarhet över tiden
	4.2 Jämförbarhet mellan grupper
	4.3 Samanvändbarhet med annan statistik

	B.5 Tillgänglighet och förståelighet
	5.1 Spridningsformer
	5.2 Presentation
	5.3 Dokumentation
	5.4 Tillgång till primärmaterial
	5.5 Upplysningstjänster



