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Starfsemi safna 

 
1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Atvinna, lífskjör og mannfjöldi 

1.3 Nafn tengiliðar  Erla Rún Guðmundsdóttir 

1.6 Netfang tengiliðar erla.gudmundsdottir@hagstofa.is 

1.7 Símanúmer tengiliðar 528 1052 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 07.04.2020 

3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Upplýsingar um fjölda safna, setra og garða og fastar sýningar eftir landshlutum, tegund safna, sýningardögum, 
mannafla og aðsókn. 

3.2 Flokkunarkerfi  - 

3.3 Umfang efnis - þekja Gagnasöfnun um starfsemi safna nær til starfandi safna á Íslandi eftir lista sem Hagstofa Íslands uppfærir á ári hverju. 
Reynt er að ná utan um öll viðurkennd söfn út frá skilgreiningu Safnalaga, að viðbættum setrum og sýningum um 
menningar- og náttúruminjar sem opnar eru almenningi til sýnis. 

mailto:erla.gudmundsdottir@hagstofa.is
https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/hvad-er-vidurkennt-safn/
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Söfn, setur og sýningar: Viðurkennd söfn m.v. skilgreiningu Safnalaga, að viðbættum setrum og sýningum um 
menningar- og náttúruminjar sem opnar eru almenningi til sýnis en uppfylla ekki öll skilyrði Safnalaga. 
 
Muna- og minjasöfn: Sögusöfn, listasöfn og náttúrusöfn. 
 
Sögusöfn: Byggðasöfn, söguminjasöfn og Þjóðminjasafn Íslands. 
 

3.5 Hagskýrslueining  Söfn, setur, garðar og sýningar. 

3.6 Þýði  Starfandi söfn, setur, garðar og sýningar 

3.7 Svæði  Tölur eru birtar fyrir landið í heild og eftir landshlutum. 

3.8 Tímabil  1996-2018 

3.9 Grunntímabil  Almanaksárið 

4. Mælieining   

4. Mælieining Samtölur/fjöldi, hlutföll 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Viðmiðunartími er almanaksár. Gögnum er safnað að hausti hvers ár og eru söfn þá beðin að skila upplýsingum um 
starfsárið á undan. 

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð og (EC) 577/98. 

https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/hvad-er-vidurkennt-safn/
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7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Sjá lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð og (EC) 577/98, greinar 10 til 13. 

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Birtingar verða tilkynntar og settar á birtingaráætlun í samræmi við reglur Hagstofunnar um birtingar. 

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðgengileg á vef Hagstofunnar. 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Tölur um starfsemi safna eru aðgengilegar notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands undir fyrirsögninni „Söfn“ undir 
„Samfélag“ - „Menning“ 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Tölur um starfsemi safna eru birtar árlega. 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar   

10.2 Útgáfur   

10.3 Gagnasöfn á netinu   

10.4 Aðgengi að örgögnum  Hægt er að sækja um aðgang að örgögnum Hagstofu Íslands í gegnum Rannsóknarþjónustu Hagstofunnar. 

10.5 Annað   

https://hagstofa.is/media/43950/Reglur-um-me%C3%B0fer%C3%B0-tr%C3%BAna%C3%B0argagna.pdf
https://hagstofa.is/thjonusta/gogn-til-visindarannsokna/
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10.6 Skjöl um aðferðafræði   

10.7 Skjöl um gæðamál   

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð. 

11.2 Gæðamat  Tölur um starfsemi safna byggja á gagnasöfnun Hagstofu Íslands. Gagnasöfnunin tekur til allra starfandi safna 
samkvæmt lista sem unninn er af sérfræðingum Hagstofunnar. Á listanum eru starfandi söfn samkvæmt skilgreiningu 
Safnalaga að viðbættum setrum og sýningum um menningar- og náttúruminjar sem opnar eru almenningi til sýnis á 
viðmiðunartímanum. Listinn er uppfærður árlega af Hagstofunni. 

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Helstu notendur eru aðilar stjórnsýslunnar (ráðuneyta, sveitarfélaga, o.þ.h.), auk fjölmiðla, almennings og 
forsvarsmanna safna. 

12.2 Ánægja notenda  

12.3 Heildstæðni  

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Byggt er á upplýsingum sjálfra safnanna um starfsemi þeirra á viðmiðunartímanum. Ef svar berst ekki um starfsemi á 
viðmiðunartímanum er litið til upplýsinga frá árinu á undan, liggi þær fyrir.  

13.2 Úrtaksvillur  

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
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13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

Möguleiki er á þekjuskekkju vegna vanþekju, þ.e. að á listann sem notaður er til grundvallar gagnasöfnunar vanti 
einhver söfn sem ættu að teljast til þýðisins.  
 
Ef safn skilar ekki upplýsingum um starfsemi fyrir tiltekið viðmiðunartímabil er stuðst við upplýsingar frá árinu á 
undan, liggi þær fyrir. Ef lengra en ár er liðið frá því að upplýsingar bárust frá safninu, eða ef um er að ræða safn sem 
ekki hefur áður skilað upplýsingum til Hagstofu Íslands, er safnið ekki tekið með í niðurstöðum, hvorki fyrir fjölda 
safna né í samtölum. 

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Gagnasöfnun fer fram að hausti og lýkur í desember á ári hverju. Úrvinnsla gagna fer fram á fyrsta ársfjórðungi ársins 
á eftir og eru niðurstöður birtar á öðrum ársfjórðungi, þá fyrir þarsíðasta ár (birting árið 2020 miðast þannig við 
starfsárið 2018). 

14.2 Stundvísi Niðurstöður eru birtar á öðrum ársfjórðungi. 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Samanburður er mögulegur innanlands og þá milli landshluta. Í veftöflum má skoða samtölur m.v. landshluta. 
 
Alþjóðlegur samanburður er ekki ráðlagður þar sem skilgreiningar á söfnum eru ekki sambærilegar milli landa. Unnið 
er að sérstökum birtingum um starfsemi viðurkenndra safna skv. Safnalögum. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Mögulegt er að bera saman tölur milli ára en hafa skal í huga mögulegar skekkjur vegna vanþekju og/eða ófullgerðra 
svara frá tilteknum söfnum. 

15.3 Samræmi – milli efnissviða - 

15.4 Samræmi – innan efnissviðs  - 

16. Kostnaður og svarbyrði 

https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/hvad-er-vidurkennt-safn/
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16. Kostnaður og svarbyrði Árlega er leitast eftir upplýsingum frá forsvarsmönnum þeirra safna sem eru á lista Hagstofunnar yfir starfandi söfn. 

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna. 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Á árinu 2020 er gagnasöfnun um starfsemi safna í endurskoðun, m.a. með tilliti til samræmis yfir tíma og til alþjóðlegs 
samanburðar. Endurskoðunin kemur til framkvæmdar í næstu gagnasöfnun, að hausti 2020, og í birtingu hagtalna að 
voru 2021. 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Um er að ræða rannsókn á starfsemi safna sem byggir á upplýsingagjöf frá forsvarsmönnum safnanna sjálfra. 

18.2 Tíðni gagnasöfnunar Árleg 

18.3 Gagnasöfnun Hagstofa Íslands sendir forsvarsmönnum safna notendanafn, lykilorð og hlekk á örugga vefgátt þar sem þeim er gert 
að skila inn upplýsingum um starfsemi safnsins á viðmiðunartímanum.  

18.4 Sannprófun  

18.5 Gagnavinnsla  Frá því 2019 fer úrvinnsla gagna fram í gegnum forritið SQL. Á sú vinna við um tölur frá árinu 2015.  

18.6 Aðlögun  

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/

