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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, utvecklingen gällande det offentliga 
uppdraget om kulturmiljö. Statistiken redogör för utfall av myndighetsutövningen kopplat till 
kulturmiljölagen (SFS 1988:950). 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Användarna får information om skyddade och utpekade kulturmiljöer enligt kulturmiljölagen 
(SFS 1988:950). 

1.2 Statistikens innehåll 
Statistiken omfattar landets fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar summerat för 
riket respektive uppdelat per län och huvudkategori för 2018. Statistiken omfattar även totalt 
antal byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen för år 2018.  

1.2.1 Objekt och population 
Statistiken omfattar landets fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, byggnadsminnen 
och statliga byggnadsminnen skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS1988:950).  

1.2.2 Variabler 
• Skyddade fornlämningar för hela riket respektive per län. 
• Utpekade övriga kulturhistoriska lämningar för hela riket respektive per län.  
• Registrerade byggnadsminnen respektive statliga byggnadsminnen för riket.  

1.2.3 Statistiska mått 
I tabeller redovisas totaler och jämförelser mellan år 2018 och 2015.  
Samtliga mått presenteras som summan av förekommande lämningar eller byggnadsminnen 
under ett kalenderår.  

Det är viktigt att tänka på att ett lämningsobjekt kan innehålla flera separata fysiska lämningar 
och att dessa inte ska förväxlas. Ett byggnadsminne kan innehålla flera olika fysiska 
byggnader. 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
• Skyddade fornlämningar för hela riket respektive per län. 
• Utpekade övriga kulturhistoriska lämningar för hela riket respektive per län.  
• Registrerade byggnadsminnen respektive statliga byggnadsminnen för riket.  

1.2.5 Referenstider 
Uppgifterna avser år 2018. Jämförelser över tre år presenteras för år 2015 och 2018. Där 
tidsserier redovisas innefattas årliga uppgifter från år 2005 för antal fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, respektive antal borttagna fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, från år 2010 för antal registrerade byggnadsminnen och statliga 
byggnadsminnen, respektive antal hävda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. För 
perioden före 2010 finns antal hävda byggnadsminnen   och statliga byggnadsminnen 
summerat för perioderna till och med 1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999 samt 2000-
2009. 
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2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
 
Tillförlitligheten är god.  

2.2 Osäkerhetskällor 
 
Olika aktörer kan föra in uppgifter i databaserna, Kulturmiljöregistret och Bebyggelseregistret, 
därmed finns viss risk för att efterjusteringar görs i samband med Riksantikvarieämbetets 
kvalitetssäkringsarbete.  

2.2.1 Urval 
Ingen urvalsundersökning har genomförts. Data hämtas från befintliga register.  

2.2.2 Ramtäckning 
Objekten definierats som fornlämning, övrig lämning, byggnadsminne eller statligt 
byggnadsminne först när de förts in i registren. 

2.2.3 Mätning 
Mätningen har genomförts av länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.  

2.2.4 Bortfall 
Inget objektsbortfall föreligger.  

2.2.5 Bearbetning 
Data som ligger till grund för statistiken som presenteras sammanställs och bearbetas av den 
myndighet som samlar in data.  
Viss eftersläpning kan eventuellt förekomma mellan fattat beslut och införande i register. Viss 
fördröjning av registrering av antikvarisk bedömning påverkar aktualiteten på uppgifterna för 
fornlämning och övriga lämningar. Justeringar  av kulturmiljöregistret kan förkomma i 
samband med omvärdering av den antikvariska bedömningen. Hävningar av beslut inom 
samtliga områden kan förekomma. 

2.2.6 Modellantaganden 
Inga statistiska modeller används för att skapa statistiken. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Ingen preliminär statistik tas fram. Statistiken är slutgiltig.  

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Statistik per den 31 december 2018 har framställts och publicerats 13 månader senare. 

3.2 Frekvens 
Statistiken publiceras vart tredje år. Data kommer då att presenteras årsvis eller som 
statistik för treårs intervaller. 

3.3 Punktlighet 
Statistiken har publicerats i februari enligt publiceringsplan. 
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4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Statistiken publiceras på Myndigheten för Kulturanalys hemsida, www.kulturanalys.se, som 
Excel-tabeller.  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
Eftersom Myndigheten för Kulturanalys inte gör någon egen insamling av data finns ingen 
tillgång till ytterligare statistik utöver den som finns framtagen från myndigheten. 

4.3 Presentation 
Resultaten presenteras i tabeller.  

4.4 Dokumentation 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Den statistik, och de tidsserier som presenteras är jämförbara över tid. Om ändringar i 
definition eller regelverk skett under perioden redovisas detta tillsammans med respektive 
tabell. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Det är möjligt att jämföra statistiken över län då definition av fornlämningar, övriga 
kulturhistoriska lämningar, byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen följer nationell 
lagstiftning och förordning. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Kulturmiljövårdsstatistiken innehåller datasammanställningar från andra myndigheters 
register. För sammanvändbarhet hänvisas till respektive register. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
Det är viktigt att tänka på att ett lämningsobjekt kan innehålla flera separata fysiska 
lämningar och att dessa inte ska förväxlas. 

Ett byggnadsminne kan innehålla flera olika fysiska byggnader. 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
Kulturmiljöstatistiken är officiell. 
 
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet 
och tillgänglighet, se lagen (SFS 2001:99) och förordningen (SFS 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 personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter. 

C Bevarande och gallring 
Samtliga uppgifter finns lagrade i Excel-filer. Ingen gallring sker.  
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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 
Statistiken framställdes för första gången 2020-02-04. 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Myndigheten för Kulturanalys 

Kontaktinformation www.kulturanalys.se 

E-post info@kulturanalys.se 

Telefon 031-395 20 13 
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