Kulturens pengar. Samhällsinsatser och
privatkonsumtion
1998
A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Kultur och Fritid
A.2 Statistikområde
Samhällets utgifter för kultur
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja.
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Statens kulturråd
Adress:Box 7843, 103 98 Stockholm
Kontaktperson: Sten Månsson
Telefon: 08-679 31 56
Telefax: 08-611 13 49
E-post: sten.mansson@kur.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB
Adress: Box 24 300, 104 51 Stockholm
Kontaktperson: Kerstin Tengrud
Telefon: 08-506 949 36
Telefax: 08-506 949 34
E-post: kerstin.tengrud@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
Statistiken omfattas ej av sekretess.
A.8 Gallringsföreskrifter
Statens kulturråd ansvarar för arkivering.
A.9 EU-reglering
Ännu inte aktuellt.
A.10 Syfte och historik
Statistiken redovisar statens, landstingens, kommunernas och hushållens
kulturutgifter.
Statistik om samhällets kulturutgifter har tidigare producerats av SCB i
översiktspublikationerna Kulturstatistik 1960-1979, 1980-1984 respektive 19851992 samt i statistiskt meddelande Ku 17 SM 9501 och 9701.
Statistik om landstingens och kommunernas kulturutgifter har publicerats
av SCB vartannat år med en första omgång avseende år 1986

Fr.o.m. 1 juli 1994 är Statens Kulturråd statistikansvarig myndighet. Statistiken
avseende 1998 ingår i Kulturrådets rapportserie Kulturen i siffror.
A.11 Statistikanvändning
Departement och statliga myndigheter med anknytning till kultur-, utbildningsoch arbetsmarknadsområdet är användare av statistiken. Exempel på användare
är Statens kulturråd, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, regionala
och lokala kultur- och fritidsförvaltningar, kulturinstitutioner, fackliga och andra
intresseorganisationer. Statistiken används också av universitet, högskolor och
andra skolor, massmedier och allmänheten.
Statistiken kan används i samband med beslutsfattande, vid medelstilldelning
etc. Den kan utnyttjas vid planering, uppföljning och utvärdering av
verksamheter.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifter om statens kulturutgifter har hämtats från statens budgetutfall för
1998, Kulturdepartementets regleringsbrev 1997-12-18 samt Statens kulturråds
bidragsfördelning och årsredovisning för 1998.
Uppgifter om landstingens utgifter har insamlats via enkät. I april 1999 skickade
SCB statistikblankett till landstingens kulturchefer. Uppgifter om Landstingens
kulturutgifter åren 1997 och 1998 efterfrågades. Efter påminnelser har svar
erhållits från samtliga landsting.
Uppgifter om kommunernas kulturutgifter är hämtade från den årliga bokslutsstatistik som SCB samlar in från kommunerna i räkenskapssammandraget.
Uppgifter om hushållens utgifter har hämtats från Hushållsbudgetstatistiken
(HBS) 1996. Uppgifterna insamlas via dagbok och intervjuer (se dokumentationen för denna undersökning).
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga förändringar beslutade.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Statens, landstingens, kommunernas och hushållens utgifter för kultur.
1.1.1 Objekt och population
Stat, landsting, kommuner samt hushåll.
1.1.2 Variabler
Statens kulturutgifter fördelade efter ändamål såsom allmän kulturverksamhet,
teater, dans och musik, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, bild och form
samt konsthantverk, ersättning och bidrag till konstnärer, arkiv, kulturmiljö,
museer och utställningar, film och medier, forskning inom kulturområdet,
folkbildning och mediefrågor samt undergrupper till dessa.
Landstingens kulturutgifter fördelade efter ändamål såsom teater och dans,

musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv,
bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund,
ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän
kulturverksamhet samt undergrupper till dessa.
Kommunernas kulturutgifter fördelade på allmän kulturverksamhet, stöd till
studieorganisationer, bibliotek och musik-/kulturskola.
Hushållens kulturutgifter fördelade på olika varu- och tjänsteslag inom kulturoch medieområdet.
1.1.3 Statistiska mått
De vanligaste statistiska måtten är totaler. I vissa fall redovisas även procenttal
och kvoter (t ex kostnader/invånare).
1.1.4 Redovisningsgrupper
Statens utgifter redovisas för hela riket.
Landstingens utgifter redovisas för landsting och hela riket.
Kommunernas utgifter redovisas för kommun, län och hela riket.
Hushållens utgifter redovisas för kommun, län och hela riket.
1.1.5 Referenstider
Statens och kommunernas kostnadsuppgifter avser år 1998. Landstingens
kostnadsuppgifter avser år 1997 och 1998. Hushållens utgifter avser 1996.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Statistiken för stat, landsting och kommun är totalundersökningar.
Hushållens kulturutgifter hämtas från Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 1996. Se
dokumentation för denna undersökning.
2.2 Osäkerhetskällor
Populationen och dess objekt är väl avgränsade.
2.2.1 Urval
Totalundersökning för stat, landsting och kommuner. Urval av hushåll. Hushåll
bestående av enbart personer 74 år eller äldre ingår ej.
2.2.2 Ramtäckning
2.2.3 Mätning
Landstingsenkäterna skickades 1999 till de nybildade landstingen.
Redovisningsenhet var landstingen 1997 och 1998.
2.2.4 Svarsbortfall
Inget objektsbortfall avseende stat, landsting och kommuner. För hushållsundersökningen hänvisas till den undersökningens produktbeskrivning
2.2.5 Bearbetning

Uppgifterna granskas och rättas. Vissa upprättningar sker först efter det att
kontakt tagits med uppgiftslämnaren.
Insamlade uppgifter förs in direkt i EXCEL-tabeller.
2.2.6 Modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Mått på osäkerheten för hushållens utgifter redovisas i tabell i rapporten.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Vartannat år.
3.2 Framställningstid
8 månader. Enkäten till landstingen sändes ut i april 1999. Uppgifterna om
kommunernas utgifter fanns tillgängliga på SCB i september 1999.
3.3 Punktlighet
Två månaders försening av publikationen i förhållande till plan.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Sammanställningar avseende statliga kulturutgifter finns fr.o.m. år 1974.
Landstingens kulturutgifter har framställts av SCB sedan 1986. För åren 19771986 ställde Landstingsförbundet samman statistik över landstingens anslag till
kulturändamål.
Kommunernas kulturutgifter har framställts vartannat år av SCB sedan 1986.
Under perioden 1973-79 samlade Svenska kommunförbundet in uppgifter om
budgeterade kulturutgifter i kommunerna. Motsvarande data för 1981 sammanställdes av Svenska kommunförbundet och Statens kulturråd.
Hushållens kulturutgifter hämtas från SCB:s undersökning av hushållens
utgifter. Sådana undersökningar har gjorts avseende åren 1958, 1969, 1978,
1985, 1988, 1992 och 1996.
Indelningen av de statliga kulturutgifterna efter olika ändamål har i många
detaljer förändrats under åren.
Styrningen av statlig verksamhet har förändrats under de senaste åren, detaljstyrning har ersatts med målstyrning. Även denna förändring har inverkat på
sammanställningen av kulturutgifterna genom att bidragsfördelningen inte
längre styrs i detalj. Bristen på data påverkar jämförelser bakåt i tiden.
Uppgifterna om den statliga satsningen på kulturella utbildningar är fr.o.m.
1993/94 inte jämförbara med tidigare års eftersom kostnaderna för utbildningar
för kultur- och informationsyrken på högskolor och universitet inte kan särskiljas från övriga utbildningskostnader.
Uppgifter om kommunernas kulturutgifter 1998 är, liksom 1996, hämtade från
den årliga bokslutsstatistik som SCB samlar in från kommunerna i
räkenskapssammandraget. Tidigare år sändes en speciell ”kontrollblankett” till
kommunerna. Kulturförvaltningarna hade då möjlighet att rätta eventuella
avvikelser/felaktigheter.
En ny verksamhetsindelning används i räkenskapssammandraget från och med
1995. Den innebär att kostnader för kommungemensam och för verksamhetsrelaterad administration samt lokalkostnader fördelas ut till respektive verksamhet. Administration som hör samman med kommunens politiska ledning och

styrning redovisas dock under politisk verksamhet.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Kulturområdet avgränsas på olika sätt för stat, landsting, kommuner och hushåll.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Uppgifter om statens, kommunernas och hushållens utgifter har hämtats från
annan statistik.
Uppgifterna om landstingens utgifter förekommer endast i denna undersökning.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultaten finns publicerade i ”Kulturens pengar 1998” i kulturrådets serie
”Kulturen i siffror”. Vissa uppgifter förekommer även i Statistisk årsbok.
Se även punkt A.10.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
5.4 Tillgång till primärmaterial
Framtagna tabeller kan erhållas som Excel-fil från Statens kulturråd eller SCB.
5.5 Upplysningstjänster
Upplysningar om undersökningen kan erhållas från
Statens kulturråd: Sten Månsson, tfn 679 31 56, e-post sten.mansson@kur.se
Statistiska centralbyrån: Kerstin Tengrud, tfn 08-506 949 36, e-post
kerstin.tengrud@scb.se

