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Administrativa uppgifter om produkten

0.1 Benämning
Kulturmiljöstatistik 1995
0.2 Statistikområde
Kultur och Fritid. Kulturmiljövård
0.3 Ansvarig myndighet, person etc.
Statistikansvarig myndighet: Statens kulturråd. Kontaktperson Sten Månsson, tel
08-67 93 156, fax 08-611 13 49, e-post sten.mansson@kur.se.
0.4 Kostnad
Produkten finansieras inom ramen för Statens kulturråds förvaltningsanslag.
0.5 Syfte och historik
Statistiken ska belysa omfattningen av och inriktningen på verksamheten inom
kulturmiljöområdet. Under några år har statistiken utvecklats i samarbete mellan
SCB, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och under 1996/97 även i samarbete med
Svenska kommunförbundet. En provundersökning genomfördes 1991, en andra
1992. Delar av denna har publicerats i Kulturstatistik 1985-1992, SCB 1994.
Kulturmiljöstatistik har även publicerats i Kulturmiljövård 1993 Statistiskt
Meddelande Ku 19 9401
0.6 Användare och användningsområden
Departement och statliga myndigheter med anknytning till kultur-, utbildningsoch arbetsmarknadsområdet är användare av statistiken. Exempel på användare
är Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, länsstyrelser, länsmuseer, Svenska museiföreningen,
Förbundet för dokumentation, information och kultur (DIK), forskare,
massmedier m.fl.
Statistiken används i samband med fördjupad anslagsframställning, vid
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planering, uppföljning, utvärdering och som grund vid beslutsfattande. Den
används också i utredningar och forskning.
0.7 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte.
0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter
För statistiken gäller inga sekretessregler. Statens kulturråd svarar för arkivering
etc.
0.9 EU-reglering
Ännu inte aktuellt
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Innehåll

1.1 Statistiska storheter
Objekt och population

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer och samtliga kommuner totalundersökning
Variabler

Kulturmiljöns innehåll, offentliga utgifter, personal och kompetens,
myndighetsarbete, kunskapsuppbyggnad, vård samt information och publik
verksamhet.
Statistiska mått

Det vanligaste statistiska måttet är summa.
Redovisningsgrupper

Uppgifterna redovisas efter följande gruppindelningar: RAÄ, Länsstyrelser och
Länsmuseer och kommuner
1.2 Jämförbarhet med annan statistik
Museistatistik
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Tid

2.1 Referenstid
Verksamhetsår eller kalenderår
2.2 Framställningstid
ca 6 månader
2.3 Punktlighet
Senaste publiceringen gjordes enligt avtal i juni 1997.
2.4

Frekvens

Enligt avtal med statistikansvarig myndighet.
2.5 Jämförbarhet över tiden
Statistikprodukten är ny varför några jämförelser i tiden inte är möjliga att göra.
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Uppläggning och tillförlitlighet

3.1 Tillförlitlighet totalt
Statistiken är en totalundersökning. Både objektsbortfall och partiellt bortfall
förekommer. En orsak till detta är att länsstyrelserna, länsmuseerna och
kommunerna inte har redovisningssystem som är anpassade till
statistikinsamlingen.
3.2 Osäkerhetskällor
Täckning

Populationen är väl avgränsad.
Urval

Totalundersökning
Uppgiftsinsamling/Mätning

Uppgifter samlas in via postenkät samt befintliga register. Uppgiftslämnarna
påminns via post och telefon.
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Bortfall

I 1995 års statistik deltog inte ett tjugutal kommuner dessutom förekommer
partiellt bortfall bland uppgiftslämnarna.
Bearbetning

Materialet dataregistreras i program med inbyggda granskningsvillkor.
Uppgifterna rättas, i vissa fall efter kontakt med uppgiftslämnarna. Uppgifterna
lagras i en databas. Tabelluttag görs med hjälp av Excel Query.
Modellantaganden

Inga
3.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Inga
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Tillgänglighet

4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och
databaser)
Kulturmiljöstatistik 1995 har publicerats i statistiskt meddelande Ku 19 SM
9701.
4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter
4.3 Presentation
Text, tablåer, tabeller och diagram presenteras i statistiskt meddelande. Det har
ett omfång på ca 60 sidor och kostar 160 kronor inklusive moms.
4.4

Dokumentation

4.5 Övriga upplysningar
Utvecklingsarbete pågår.
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