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Till Kultur och Fritidsförvaltningen i Malmö Stad

Angående Studiefrämjandets genomlysning av sin verksamhet
Bakgrund:
Studiefrämjandet fick under våren 2020 i uppdrag av Folkbildningsrådet att genomföra en omfattande
genomlysning av verksamheten i hela landet för att säkerställa att missförhållanden liknande dem som, för några
år sedan uppdagades i Västmanland och förra året i Stockholms län inte fanns i fler verksamheter. Uppdraget
förtydligades i början av juni och i det förtydligade uppdraget låg såväl undersökning och dialog kring kultur med
personal och förtroendevalda samt en kvantitativ del med riskfaktorer och anordnarskap som grundpelare.
Uppdraget redovisades den 15 januari 2021 till Folkbildningsrådet i rapporten ”Genomlysning av
Studiefrämjandets verksamhet 2017-2019”. Vi har granskat 2019 års verksamhet och dragit slutsatser för 2017 och
2018.
Övriga Studieförbund fick i mitten av oktober ett uppdrag att genomföra en utökad särskild kontroll bland annat
inkluderande deltagare som varit deltagare i mer än ett studieförbunds verksamhet på samma dag och tid, sk
”krockar”. Eftersom krockar även rör Studiefrämjandet har vi redovisat även dessa men inte inom ramen för
Studiefrämjandets genomlysning.
Studiefrämjandets uppdrag:
Studiefrämjandets djupare utredningsarbete har bestått av två delar. Den första delen har tittat på så kallad
riskverksamhet. Det handlar om verksamhet med faktorer som vi vid tidigare visat sig vara signaler på att den inte
håller önskad kvalitet. Här har vi exempelvis granskat närvarolistor och kostnadsersättningar. Vi har intervjuat
cirkelledare för att säkerställa att verksamhet faktiskt har ägt rum samt att ämne och veckodagar stämmer med
inrapporterad verksamhet. Utifrån utfallet har vi valt att stryka verksamhet, som inte fullt ut levt upp till våra
riktlinjer och kvalitetskrav.
Den andra delen av arbetet har bestått av rimlighetsbedömningar. Här har Studiefrämjandet valt att använda 480
studietimmar per individ som övre gräns för deltagande i vår verksamhet. Definitionen av taket föregicks av ett
rigoröst för- och förankringsarbete i organisationen. Utifrån det fastställdes en rimlighetsram på att varje
medarbetare kan hantera 20 000 studietimmar, 300 arrangemang och 100 ledare per år. I bedömningen har vi
tittat på verksamhet som överskrider alla dessa tre parametrar. Om så har varit fallet, har verksamheten strukits.
De studietimmar som strukits utifrån rimlighet är schablonmässigt strukna och inte granskade.
Övriga studieförbund och dubbelrapporterad verksamhet:
De flesta Studieförbund använder ett gemensamt verksamhetssystem för att administrera och följa upp sin
verksamhet. Under 2020 fick systemet en ny funktionalitet. Den innebar att systemet känner av när deltagare
rapporterar närvaro i två eller flera studieförbund på samma dag och tid, så kallade krockar. Studiefrämjandet har
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arbetat med krockarna i sin granskning. Vi har strukit verksamhet där krockarna varit omfattande och vi kommer
arbeta vidare under 2021 med att utreda detta. Resultatet visade att många krockar berodde på mänskliga faktorn
som slarv och okunskap medan en mindre del av krockande verksamhet kunde härledas till systematiska fel och
fusk.
Nedan följer en sammanställning av de studietimmar som vi stryker för verksamhet genomförd i Malmö Stad.
Sammanställningen visar utfallet av alla tre delar i arbetet fördelat på verksamhetsår. Totalt motsvarar
strykningar ca 15 procent av verksamheten för åren 2017, 2018 och 2019. Det som framför allt påverkar utfallet är
rimlighetsbedömningen, som får stort utslag.
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Studiefrämjandet har valt att ta höjd i sin granskning och bedömning genom att ha ett självkritiskt
förhållningssätt för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten. För oss är det centralt att den verksamhet vi
bedriver, håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer. Vi har fortledes nolltolerans mot alla former av fusk och
oegentligheter och arbetar på att ständigt förbättra vårt arbete och hitta nya arbetssätt som verkar för ökad
kvalitet i verksamheten.
Skulle ni ha frågor eller synpunkter på materialet, är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi träffas gärna för att
samtala om det granskningsarbete vi har genomfört och vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Med vänlig hälsning

Liz Sandgren
Verksamhetschef
Telefon (direkt): 0739-42 41 19
E-post: liz.sandgren@studieframjandet.se
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