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Bilaga 1. Kvalitetsdeklaration 
 

0 Sammanfattning 

Myndigheten för kulturanalys är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Samhällets utgifter 
för kultur inom ämnesområdet Kultur och fritid. Syftet med undersökningen är att visa på – samt följa 
över tid – samhällets utgifter för kultur i form av offentliga utgifter för kultur samt hushållens 
utgifter.  

1 STATISTIKENS INNEHÅLL  

1.1 Statistiska målstorheter  

Statistiken omfattar statens, regionernas/landstingens, kommunernas och hushållens utgifter för 
kultur. 

1.1.1 Objekt och population  

Statistiken omfattar statliga och regionala utgifter samt kommunala kostnader och intäkter för 
kulturverksamheter. 

1.1.2 Variabler  

Statens utgifter för kultur fördelade efter ändamål: 

• museer och utställningar, 
• teater, dans och musik, 
• kulturmiljö, 
• kulturområdesövergripande verksamhet, 
• film,  
• arkiv, 
• ersättning och bidrag till konstnärer, 
• litteraturen, läsandet och språket 
• bildkonst, arkitektur, form och design 
• forskning, 
• skapande skola, 
• folkbildning, och 
• medier. 
 

Regionernas/landstingens utgifter för kultur fördelade efter ändamål: 

• teater, dans och musik, 
• bild- och formkonst, 
• museiverksamhet, 
• biblioteks- och litteraturverksamhet, 
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• kulturarvs- och arkivverksamhet, 
• filmverksamhet, 
• folkbildning, 
• stipendier och ersättningar till kulturskapare, 
• övriga utgifter, 

samt undergrupper till dessa. 

Kommunala utgifter i form av nettokostnader fördelade på: 

• allmän kulturverksamhet, 
• stöd till studieorganisationer, 
• bibliotek, samt 
• musik- och kulturskola. 

Hushållens utgifter för kultur fördelade på utgiftsgrupper relaterade till kultur. 

1.1.3 Statistiska mått  

I Tabellerna och diagram redovisas totaler och andelar samt procentuella förändringar och nyckeltal 
(till exempel i form av nettokostnad per invånare).  

1.1.4 Redovisningsgrupper  

Statens utgifter redovisas för hela riket. 

Regionernas/landstingens utgifter redovisas för region/landsting och hela riket. 

Kommunernas utgifter redovisas för kommun, län och hela riket. 

Hushållens utgifter redovisas för hela riket. 

1.1.5 Referenstider  

Uppgifterna avser åren 2010 och 2011 för stat, kommun och region/landsting. 

Hushållens utgifter för kultur avser år 2009. 

1.2 Fullständighet  

Statistiken visar på samhällets utgifter för kultur i form av statliga, regionala och kommunala utgifter 
för kultur samt hushållens utgifter för kultur. Statistiken innehåller inga uppgifter och ideella insatser 
inom kulturen. Vissa uppgifter om näringslivet utgifter för kultur redovisas. 

2 STATISTIKENS TILLFÖRLITLIGHET  

2.1 Tillförlitlighet totalt 

Kvalitetsdeklarationen här avser uppgifter för statens, regionernas/landstingens och kommunernas 
utgifter för kultur för åren 2010 och 2011. 
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Tidigare års uppgifter baseras på uppgifterna i Statens Kulturråds rapport Kulturens finansiering 
2008–2009 (Kulturen i siffror 2010:7).   

Statistiken om samhällets utgifter för kultur är inhämtade från fyra olika datakällor: 

1. Statens utgifter för kultur har hämtats från statsbudgetens årliga utfall som sammanställs i 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) rapporter Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag 
för årsredovisning för staten 2011 (ESV 2012:21) och Utfallet på statens budget 2010 (ESV 
2011: 13).  

2. Regionernas/landstingens utgifter för kultur har samlats in via en totalundersökning av 
Myndigheten för kulturanalys. 

3. Kommunernas utgifter för kultur har hämtats från undersökningen Räkenskapssammandrag 
för kommuner och landsting som utförs av SCB. 

4. Hushållens utgifter för kultur har hämtats från undersökningen Hushållens utgifter som 
utförs av SCB. 

Vid en granskning av enskilda kommuners uppgifter har misstänkt osäkra värden identifierats. I 
åtminstone ett fall har en uppgift bekräftats som felaktig från berörd kommun. Var felet har 
introducerats kan inte identifieras. Detta innebär att mikroanalyser på kommunnivå bör göras med 
stor försiktighet. Information om tillförlitligheten i kommunernas utgifter för kultur kan hämtas i 
SCBs beskrivning av statistiken för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommuner och 
landsting 2011 (OE0107). 

Information om tillförlitligen i hushållens utgifter för kultur kan hämtas i SCBs beskrivning av 
statistiken för Hushållens utgifter 2009 (HE0201). 

Nedan beskrivs tillförlitligheten i insamlingen av regionernas/landstingens utgifter för kultur samt i 
viss mån tillförlitligheten i insamlingen av statens utgifter för kultur. 

2.2 Osäkerhetskällor  

2.2.1 Urval  

Regionernas/landstingens utgifter för kultur har samlats in via en enkätundersökning som riktats 
kulturchefer i regioner/landsting. Samtliga regioner/landsting har mottagit enkäten och besvarat 
den, varpå inget urvalsfel föreligger. 

2.2.2 Ramtäckning  

Då rampopulation är densamma som målpopulation i insamlingen av regionernas/landstingens 
utgifter för kultur finns inga problem med ramtäckning. 

2.2.3 Mätning 

Datainsamlingen av regionernas/landstingens utgifter för kultur har genomförts via en webbenkät 
som sändes ut 11 maj 2012. Påminnelse skickades ut 12 juni 2012 och 11 juli 2012 kom sista svaret 
in. Förinformation om undersökningen skickades ut till respondenterna 7 maj 2012. 

Webbenkäten innehöll frågor om utgifter för ett antal verksamhetsområden redovisade under punkt 
1.1.2 Variabler med en uppdelning på undergrupper för dessa. 
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En potentiell felkälla i de regionernas/landstingens utgifter för kultur är den synonyma användningen 
av utgifter och kostnader som använts i enkäten. På flera fall i enkäten har det efterfrågats uppgifter 
om nettoutgifter, men syftet med undersökningen har varit att samla in uppgifter om 
nettokostnader. Då utgifter till skillnad från kostnader kan inkludera rena transfereringar som inte 
belastar regionens/landstingets ekonomi finns det en viss risk för överskattning av 
regionernas/landstingens kostnader. 

Det inkomna materialet har granskats efter avvikelser genom att jämföra inkomna uppgifter med 
uppgifter från tidigare år. 

2.2.4 Svarsbortfall  

I insamlingen av regionernas/landstingens utgifter för kultur finns inget svarsbortfall, varpå ingen 
bortfallskompensation har behövts.  

2.2.5 Bearbetning  

Bearbetning av det inkomna materialet för regionernas/landstingens utgifter för kultur har skett 
genom summering av enskilda poster till redovisade poster i slutgiltigt publicerade uppgifter. 
Rättning av uppgifter som redovisats i fel enhet har förekommit. 

Samtliga ekonomiska uppgifter har räknats om till 2011 års priser med hjälp av årsmedeltal för 
konsumentprisindex (KPI)  

2.2.6 Modellantaganden  

Inga modellantaganden har gjorts i insamling och bearbetning av regionernas/landstingens utgifter 
för kultur. 

För statliga utgifter för kultur åren 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 och 2009 har Statens kulturråd 
beräknat delområdet musik genom att hämta uppgifter om statliga utgifter för utvecklingsbidrag, 
samarbetet med tonsättare, verksamhetsbidrag, musikföreningar, fria musikgrupper, fonogram, Eric 
Sahlström Institutet, Musikaliska akademien men även av Rikskonserters anslag ur bland annat 
Statens Kulturråds årsredovisning. För åren 2010 och 2011 har statens utgifter för musik antagits 
utgöra 23 procent av de sammanlagda anslagen till teater, dans och musikverksamheter, mot 
bakgrund av att andelen till musik varit fallande över tid och år 2009 uppgick till 23,2 procent. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått  

Inga osäkerhetsmått redovisas för statens, regionernas/landstingens och kommunernas utgifter för 
kultur då insamlingarna är totalundersökningar. 

3 STATISTIKENS AKTUALITET  

3.1 Frekvens  

Statistiken om samhällets utgifter för kultur samlas in, bearbetas och publiceras vartannat år. 

3.2 Framställningstid  
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Framställningstiden har för 2010 och 2011 års uppgifter varit fem månader. Enkät till 
regioner/landsting sändes ut i maj 2012. Uppgifter om kommunernas utgifter 2011 fanns tillgängliga 
på SCB i slutet av juni 2012. 

3.3 Punktlighet  

Statistiken publiceras 1 oktober 2012 i enlighet med ursprunglig planering. 

4 JÄMFÖRBARHET och SAMANVÄNDBARHET  

4.1 Jämförbarhet över tiden  

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 samverkansmodellen.  

Information om jämförbarhet över tiden i kommunernas utgifter för kultur kan hämtas i SCBs 
beskrivning av statistiken för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting 
2011 (OE0107). 

Information om jämförbarhet över tiden i hushållens utgifter för kultur kan hämtas i SCBs beskrivning 
av statistiken för Hushållens utgifter 2009 (HE0201). 

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/landstingens utgifter för kultur. 
Uppgifterna för 2011 och 2010 är direkt jämförbara med uppgifter för åren 2007–2009 och delvis 
jämförbara med åren 2000, 2002, 2004, och 2006. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper  

Kulturområdet avgränsas på olika sätt för statlig, regional och kommunal nivå samt för hushåll. 
Samlade analyser och tolkningar bör göras med försiktighet. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Uppgifter om statens, kommunernas och hushållens utgifter har hämtats från annan statistik. 
Uppgifterna om regionernas/landstingens utgifter för kultur samlas in särskilt för denna 
undersökning. 

5 TILLGÄNGLIGHET och FÖRSTÅELIGHET  

5.1 Spridningsformer  

Resultaten finns publicerade i Samhällets utgifter för kultur 2010–2011 (Kulturfakta 2012:1). 

5.2 Presentation  
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- 

5.3 Dokumentation  

- 

5.4 Tillgång till primärmaterial  

Framtagna Tabeller kan erhållas i from av Excelfiler från Myndigheten för kulturanalys. 

5.5 Upplysningstjänster  

Upplysningar om undersökningen kan erhållas av 

Erik Peurell 
Myndigheten för kulturanalys 
Telefon 08-52 80 20 03 
erik.peurell@kulturanalys.se 
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