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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Syftet med statistiken är att redovisa, och över tid följa, de offentliga
utgifterna för kultur.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Användarna får information om de offentliga utgifterna för kultur.
1.2
Statistikens innehåll
Statistiken omfattar statens, regionernas och kommunernas utgifter för kultur
för 2019. Statistiken redovisar i tabeller och diagram totaler, procentuella
förändringar och nyckeltal.
1.2.1

Objekt och population

Statistiken omfattar statens, samtliga 21 regioners och samtliga 290
kommuners utgifter för kulturverksamhet.
1.2.2

•
•
•
1.2.3

Variabler

Statens utgifter för kultur fördelade efter ändamål.
Regionernas nettokostnader för kultur fördelade efter ändamål.
Kommunernas nettokostnader för kultur fördelade efter ändamål.
Statistiska mått

I tabeller och diagram redovisas totaler, procentuella förändringar och
nyckeltal (i form av kronor per invånare och andel av totala
verksamhetskostnader).
1.2.4

•
•
•
1.2.5

Redovisningsgrupper

Statens utgifter redovisas för hela riket.
Regionernas utgifter redovisas för region och hela riket.
Kommunernas utgifter redovisas för kommun, län och hela riket.
Referenstider

Uppgifterna i rapporten avser år 2019 för stat, region och kommun. Där
tidsserier redovisas innefattas årliga uppgifter från 2010 och framåt. I de
Excel-filer som också publiceras innefattas tidsserier med årliga uppgifter från
2007 för regionernas utgifter, från 1998 för kommunernas utgifter och från
1997 för statens utgifter, och framåt.

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Tillförlitligheten är relativt god.
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Statens utgifter för kultur har hämtats från statsbudgetens årliga utfall som
sammanställts av Ekonomistyrningsverket (ESV). Data för alla åren 1997–2019
har hämtats från ESV:s webbplats.
Regionernas utgifter för kultur har tidigare byggt på Kulturanalys enkät till
ansvariga chefer för den regionala kulturverksamheten. För att minska
regionernas uppgiftslämnarbörda har Kulturanalys valt att i stället använda
de uppgifter som SCB samlar in via räkenskapssammandragen (RS). De
regionala kulturutgifterna i RS fördelas på fyra poster och är inte lika
detaljerade som de som samlades in av Kulturanalys. Överensstämmelsen
mellan uppgifterna i RS och Kulturanalys är dock relativt god. Kulturanalys
har gjort bedömningen att uppgifterna har motsvarande kvalitet och att vi kan
använda SCB:s redan insamlade uppgifter för denna statistikprodukt.
Regionernas kulturverksamheter har dessutom getts möjlighet att se över
uppgifterna och korrigera dem. Korrigeringar kan komma att införas i
kommande publiceringar av Kulturanalys statistik.
Kommunernas utgifter för kultur har hämtats från RS för kommuner och
landsting som utförs av SCB. Årliga uppgifter har specialbeställts av
Kulturanalys för hela tidsperioden 1998–2019. Mindre skillnader mot tidigare
publicerade uppgifter kan finnas om korrigeringar har gjorts hos SCB.
Ytterligare information om tillförlitligheten i regionernas och kommunernas
utgifter för kultur kan hämtas i SCB:s beskrivningar av statistiken.
2.2
Osäkerhetskällor
Den största osäkerhetskällan är att rapporteringen till SCB:s
räkenskapssammandrag inte är helt konsekvent. Uppgiftslämnarna kan från
år till år ha ändrat sättet att sammanställa sina uppgifter och enskilda regioner
och kommuner kan också skilja sig åt i fråga om vad som räknas in i de olika
efterfrågade posterna. Regioner har dock getts möjlighet att korrigera sina
uppgifter i Kulturanalys rapport.
2.2.1

Urval

Undersökningen är en totalundersökning.
2.2.2

Ramtäckning

Då rampopulationen är densamma som målpopulationen finns inga problem
med ramtäckning.
2.2.3

Mätning

Mätningen har genomförts av SCB för regioners/landstings och kommuners
uppgifter. Data har laddats ner i Excel-format från Ekonomistyrningsverket
(ESV) och SCB:s webbplatser. Vissa tidsserier har beställts direkt från SCB, då
alla år inte funnits tillgängliga på webbplatsen.
2.2.4

Bortfall

Inget objektsbortfall föreligger. Enstaka partiellt bortfall finns.

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

Myndigheten för kulturanalys

2020-11-19

5 (7)

2.2.5

Bearbetning

Bearbetning av nedladdade eller levererade data, sammanställning av tabeller
och beräkningar har utförts i Excel. Regioner har getts möjlighet att korrigera
sina uppgifter. Samtliga ekonomiska uppgifter har räknats om till 2019 års
priser med hjälp av årsmedeltal för konsumentprisindex (KPI).
2.2.6

Modellantaganden

Inga modellantaganden har gjorts.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Statistiken är slutlig.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Statistik per den 31 december 2019 har framställts och publicerats 11 månader
senare.
3.2

Frekvens

I statistik avseende samhällets kulturutgifter har årliga uppgifter redovisats.
Statistiken har framställts och publicerats i stort sett vartannat år sedan 1998.
Från och med statistikåret 2016 framställs statistiken årligen med tidsserier för
den senaste tioårsperioden.
3.3

Punktlighet

Statistiken har publicerats i november 2020 enligt publiceringsplanen.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Statistik om samhällets utgifter för kultur finns publicerad i rapporten
Samhällets utgifter för kultur 2019 (Kulturfakta 2020:3) i form av en tryckt
rapport som också finns nedladdningsbar på Kulturanalys webbplats
www.kulturanalys.se.
Tillhörande tabeller publiceras också på webbplatsen i Excel-filer. I dessa finns
även vissa tidsserier från 1997.
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Alla grunddata finns tillgängliga i Excel-filer på Kulturanalys webbplats.
4.3

Presentation

I rapporten finns en textdel där statistiken sammanfattas och väsentliga
förändringar beskrivs. Resultaten presenteras i diagram och tabeller.
4.4

Dokumentation

Mer utvecklade beskrivningar finns i tidigare publicerade statistikrapporter:
Samhällets utgifter för kultur 2012–2013, Samhällets utgifter för kultur 2014–
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2015, Samhällets utgifter för kultur 2016 samt Samhällets utgifter för kultur
2017, Myndigheten för kulturanalys.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

De tidsserier som presenteras är jämförbara över tid.
Indelningen av statens utgifter för kultur i olika anslagsposter har förändrats i
många detaljer över tid. Från 2011 finns en stor förändring som påverkar
jämförbarheten framöver, nämligen införandet av kultursamverkansmodellen.
Information om jämförbarhet över tid i regioners och kommunernas utgifter
för kultur kan hämtas i SCB:s beskrivning av statistiken för undersökningen
Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting 2019 (OE0107).
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Det kan vara problematiskt att jämföra enskilda regioner eller kommuner med
varandra eller över tid. Uppgiftslämnarna kan från år till år ha ändrat sättet
att sammanställa sina uppgifter och enskilda regioner och kommuner kan
också skilja sig åt i fråga om vad som räknas in i de olika efterfrågade
posterna.
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Statistiken omfattar en del av statens, regioners och kommuners totala
utgifter/kostnader. Den kan därför användas i jämförelser med kostnader för
övriga offentliga verksamhetsområden.
5.4

Numerisk överensstämmelse

Regioners utgifter för kultur i denna rapport stämmer inte överens numeriskt
med tidigare publikationer. Anledningen till detta är att olika datakällor har
använts. Kulturanalys har dock gjort bedömningen att uppgifterna är
jämförbara.

Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

Statistiken innehåller inga sekretessbelagda uppgifter.

C

Bevarande och gallring

Ett exemplar av samtliga trycksaker och elektroniska publikationer levereras
till Kungliga biblioteket i form av pliktexemplar.

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

Myndigheten för kulturanalys

2020-11-19

7 (7)

Samtliga uppgifter finns lagrade i SAS- och Excel-filer. Inga uppgifter gallras.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken
(SFS 2001: 99).

E

EU-reglering och internationell rapportering

Ingen reglering eller rapportering finns på området.

F

Historik

Samhällets utgifter för kultur har varit ett område inom den officiella
statistiken sedan 1994. Statens kulturråd var statistikansvarig myndighet
under perioden 1994–2011. Från 2012 är Myndigheten för kulturanalys
statistikansvarig myndighet.
Statens utgifter för kultur har sammanställts baserat på uppgifter från
Ekonomistyrningsverket. Kommunernas utgifter har hämtats från
räkenskapssammandragen via SCB.
Regionernas/landstingens utgifter för kultur har sammanställts av olika
organisationer och myndigheter under åren. Under perioden 1977–1986
sammanställdes statistiken av dåvarande Landstingsförbundet och under
perioden 1987–2002 redovisade Statistiska Centralbyrån (SCB) utgifter för
kultur. Åren 2001 och 2002 gjorde SCB det på uppdrag av Kulturrådet. Mellan
2003 och 2010 samlade Statens kulturråd in landstingens utgifter för kultur.
Från och med 2012 ansvarar Myndigheten för kulturanalys för insamlingen av
regionernas utgifter för kultur. Uppgifterna har samlats in via en enkät till och
med 2015. Det som kan skilja sig mellan åren är om respektive rapporterande
organisation har sammanställt uppgifter på olika sätt olika år.
Från och med 2016 har regionernas/landstingens utgifter för kultur istället
hämtats från SCB:s räkenskapssammandrag. I och med detta har uppgifter
från och med 2007 hämtats och nya tidsserier skapats.

G

Kontaktuppgifter
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