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Till ett urval medlemsföretag i Maskinentreprenörerna 

Översyn av ME- Anläggningsmaskinindex 

 

ME-Anläggningsmaskinindex har ett stort antal användare både bland maskinentreprenörer 

och beställare. Senaste översynen gjordes 2006 och för att bibehålla aktualiteten av indexet är 

det hög tid för uppdatering igen.  

 

ME och SCB gör därför en översyn av underlaget till indexberäkningarna. För att få ett 

tillförlitligt och bra underlag för vårt fortsatta arbete vill vi ha din hjälp genom att besvara 

frågorna i den Excel-fil som bifogas. Ditt bidrag är viktigt för att säkerställa att vi bibehåller 

ett index med hög kvalitet som överensstämmer med kostnadsutvecklingen för maskiner. 

 

Frågeunderlaget är gjort på ett sätt som ska göra det så enkelt och snabbt som möjligt att 

fylla i. Du får svara på hur just dina kostnader för respektive maskintyp fördelar sig antingen 

som procent ELLER i fasta belopp på ett antal kostnadsposter. Du behöver bara göra detta en 

gång per maskintyp. Har du två eller fler av en maskintyp så gör en samlad bedömning av 

kostnaderna. Den kostnadsfördelning som för närvarande används till indexberäkningen finns 

angiven som jämförelse. Fler instruktioner finns i Excel-filen. 

 

När uppgifterna är ifyllda så sparar du filen och skickar den med e-post till 

Byggindex@scb.se 

 

Din medverkan är frivillig, men undersökningen är beroende av att vi får ett stort antal svar 

att bearbeta. Ditt svar är därför mycket viktig för oss då det ökar tillförlitligheten för 

Anläggningsmaskinindex i framtiden. 

 

Hur kommer de uppgifter Du lämnar att hanteras? 

 

All informationshantering och befattning med det statistiska grundmaterialet vid SCB är, med 

hänsyn till de krav som lagstiftningen ställer, kringgärdade av säkerhets- föreskrifter och 

tekniska skyddsåtgärder. Det innebär att full sekretess råder avseende denna insamling. 

Uppgifterna är skyddade enligt 24 kap 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

När SCB har fått Ert svar noterar vi det sedan förstörs namn- och identifikationsuppgifter. 

Svaren sammanställs och används som underlag för att utforma Anläggningsmaskinindex. 

Det är alltså endast SCB som kommer att ta del av företagens enskilda uppgifter. 

 

Frågor med anledning av undersökningen kan ställas till ME eller SCB till nedanstående.   

 

Med vänliga hälsningar 

Svante Flodén          Stefan Pettersson          Jonas Jonsson                      
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