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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Utbildning och forskning
A.2 Statistikområde
Skolväsende och barnomsorg
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Skolverket
Adress: 106 20 Stockholm
Kontaktperson: Christina Sandström
Telefon: 08 – 52 73 32 00
Telefax:
E-post: christina.sandstrom@skolverket.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån
Adress: 701 89 Örebro
Kontaktperson: Eva Svensson
Telefon: 019 –17 61 42
Telefax: 019 – 17 70 82
E-post: eva.svensson@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Nej
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
Ej aktuellt
A.8 Gallringsföreskrifter
Nej
A.9 EU-reglering
Nej
A.10 Syfte och historik
Beskriva verksamhetens dimensionering över tid samt vissa kvalitetsaspekter
såsom, barntäthet, personalens utbildning, öppethållande samt hemspråksstödets
omfattning och utveckling.
Statistiken har funnits sedan 1970 och haft i stort sett samma utformning men en
del variabler har under årens lopp lagts till och andra har tagits bort.

A.11 Statistikanvändning
Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering,
utvärdering och uppföljning av verksamheten. Den ger även underlag för
forskning, opinionsbildning och politisk verksamhet.
A.12 Uppläggning och genomförande
Undersökningen är en totaltundersökning med landets samtliga kommuner som
uppgiftslämnare. Undersökningen avser inskrivna barn samt personal i förskola,
familjedaghem, fritidshem, förskoleklass och öppna verksamheter.
Statistikinsamlingen sker via internet.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
Samtliga kommunala institutioner och samtliga föräldrakooperativ,
personalkooperativ, företagsdriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
bolagsdriven, övrig enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg driven av övrig offentlig utförare.
Samtliga familjedaghem.
1.1.2 Variabler
1. Undersökningens huvudvariabel är antalet inskrivna barn i förskola,
familjedaghem samt dessutom barn i fritidshem och elever i förskoleklass
som inte hör till samma organisation som grundskolan. Dessa variabler finns
i ettårsklasser.
2. Barn i förskola och familjedaghem (0-7 år) samt elever i förskoleklass med
annat hemspråk än svenska, antal barn med hemspråksstöd
3. Institutioner: antal förskolor, antal familjedaghem samt antal fritidshem
och antal förskoleklasser som inte hör till samma organisation som
grundskolan .
4. Förskolor med öppethållande på ”obekväma” tider.
5. Personal: antal anställda personer i förskola, fritidshem, förskoleklass, ej
verksamhetsbunden personal samt arbetsledare.
Årsarbetare med förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning,
fritidsledarutbildning, lärarutbildning, barnskötarutbildning, annan
barnavårdsutbildning samt ingen barnavårdsutbildning.
Dagbarnvårdare med dagbarn, antal dagbarnvårdare med barnskötarutbildning,
med förskollärar/fritidspedagog-/lärarutbildning, annan barnavårdsutbildning
och ingen utbildning för arbete med barn.
6. Öppna förskolor: öppna förskolor med öppethållande/vecka.
7. Gruppstorlekar i förskolan, antal avdelningar i fritidshem
8. Enskild barnomsorg: institutioner, inskrivna barn i förskola, fritidshem och
förskoleklass fördelade efter nedanstående driftsformer:

Föräldrakooperativ
Personalkooperativ
Företagsdriven
Bolagsdriven
Övrig enskild
Övrig offentlig
Ovanstående variabler finns både för verksamhet i kommunal och enskild regi
(undantag punkt 8 som endast omfattar verksamhet i enskild regi).
Direkt överförda variabler
Demografiska variabler. Till vissa tabeller har antalet inskrivna barn i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i relation till samtliga barn tagits fram.
Uppgifterna om samtliga barn har hämtats från SCB:s befolkningsstatistik
(RTB) och avser förhållandena den 15 oktober 2003.
1.1.3 Statistiska mått
Antal och andelar.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Redovisning sker på kommun, kommungrupper, län och riket. Kommunerna
redovisas enligt SCB:s Rikets indelningar 2003.
1.1.5 Referenstider
Referensperioden är den 15 oktober 2003.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Tillförlitligheten i de insamlade uppgifterna varierar från kommun till kommun.
Felen i enskilda variabler är svåra eller omöjliga att kvantifiera. Viss osäkerhet i
de redovisade siffrorna kan framförallt förekomma i redovisningen av antal
årsarbetare efter verksamhetsform, verksamheten i förskoleklass och fritidshem
och av antalet barn med annat hemspråk än svenska eller med hemspråksstöd.
2.2 Osäkerhetskällor
Kommunerna är inte skyldiga att lämna uppgifterna. Kommunerna svarar själva
för sammanräkning från anläggnings- till kommunnivå. Svårigheter förekommer
att bedöma om någon kommun glömt att rapportera in uppgifter från någon del
av verksamheten.
2.2.1 Urval
Undersökningen är en totalundersökning.
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
Uppgifterna har inhämtats elektroniskt via internet. I början av oktober 2003
skickades missiv samt användaridentitet och lösenord ut till samtliga kommuner
i landet. Till Stockholms stad och Malmö stad skickades materialet ut till varje
stadsdelförvaltning. Insamlingen är uppdelade i två delar, en avseende
verksamhet med kommunal utförare och en avseende enskild utförare.
2.2.4 Svarsbortfall

Samtliga kommuner har lämnat uppgifter. Ingen kontroll har dock kunnat göras
om alla institutioner finns med i redovisningen.
2.2.5 Bearbetning
Materialet granskas både vid inläggningen och vid senare granskningskontroller
både maskinellt och manuellt samt rättas och kompletteras.
Befolkningsuppgifterna kommer från tidigare publicerade register och har
således använts utan ytterligare granskning.
2.2.6 Modellantaganden
Förekommer inte.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Förekommer inte.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig
3.2 Framställningstid
Fem månader.
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan för Sveriges officiella statistik.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Väsentligen samma innehåll sedan 70-talet, dock har en del variabler ändrats
och en del tillkommit under årens lopp.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Uppgifterna publiceras på kommunnivå samt för kommungrupper.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
SCB:s barnomsorgsundersökningar.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken publiceras i ett flertal publikationer, bl a i Skolverkets rapportserie
med titeln Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror och i Barnomsorg,
skola och vuxenutbildning - Jämförelsetal för huvudmän. Statistiken publiceras
även av SCB, t ex Statistisk Årsbok, Fickskolan, Utbildningsstatistisk årsbok
och På tal om kvinnor och män.
Statistiken som publiceras av Skolverket kan beställas från Liber Distribution,
Publikationstjänst, 106 30 Stockholm, tel 08-690 95 76, fax 08-690 95 50. Den
återfinns också på Skolverkets hemsida på internet, www.skolverket.se, där
publikationernas tabeller finns i excel-format för egna bearbetningar. Statistiken
som publiceras av SCB kan beställas från SCBs Publikationstjänst, 701 89
Örebro, tel 019-17 68 00, fax 019-17 64 44.
5.2 Presentation
Statistiken presenteras i tabeller och diagram samt texter med definitioner,

kvalitetsdeklaration, sammanfattande resultatbeskrivningar och analys.
5.3 Dokumentation
SCB:s dokumentationsmodell.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Specialbearbetningar kan utföras på registermaterial. Angående uppdrag
hänvisas till Skolverket eller SCB.
5.5 Upplysningstjänster
Vid frågor om statistiken kontakta Eva Svensson, telefon 019 - 17 61 42, via
epost: eva.svensson@scb.se, eller skolstatistik@scb.se.
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