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 Dnr. 6-20-11 
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103 33 Stockholm 

Månadsuppgiftsutredningens betänkande 
Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40) 
(dnr Fi2011/2588/S3) 
SAMMANFATTNING 

• Konjunkturinstitutet tillstyrker utredningens förslag. 
• Konjunkturinstitutet delar utredningens bedömning att insamling även av 

uppgifter om arbetad tid skulle vara till betydande nytta för statistikproduk-
tionen och därmed för de ekonomisk-politiska beslutsunderlagen. 
Konjunkturinstitutet förordar därför att uppgifter om arbetad tid ska ingå i 
månadsuppgiften.  

• Om så inte sker bör system och regelverk för den nya månadsuppgiften ändå 
utformas på ett sådant sätt att man senare enkelt kan lägga till uppgifter om 
arbetad tid om man skulle börja samla in dem. 

KONJUNKTURINSTITUTETS SYNPUNKTER 

Konjunkturinstitutet kommenterar i detta yttrande främst några delar av betänkandet 
som har att göra med statistikproduktion.  
 
Kraven på den ekonomiska statistikens omfattning, kvalitet och snabbhet har ökat 
över tiden. Samtidigt har statistikproduktionen i vissa avseenden försvårats, bland 
annat genom att bortfallet i urvalsundersökningar har ökat över tiden och genom att 
uppgiftslämnarbördan behöver begränsas. Mot den bakgrunden är det mycket 
angeläget att försöka använda registerdata i stället för urvalsundersökningar där det är 
möjligt. Konjunkturinstitutet delar utredningens syn att ett införande av 
månadsuppgifter ger möjligheter till betydande vinster i statistikproduktionen när det 
gäller både omfattning, kvalitet och snabbhet, och att sådana förbättringar har ett stort 
samhällsvärde. Utredningens kostnads-/nyttokalkyl visar på sänkta administrativa 
kostnader för företagen och på positiva samhällsekonomiska effekter, trots att 
vinsterna av bättre statistik inte har medräknats. Konjunkturinstitutet tillstyrker därför 
utredningens förslag.  
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Konjunkturinstitutet instämmer också i utredningens bedömning att en månadsvis 
insamling även av uppgifter om arbetad tid skulle vara till betydande nytta för 
statistikproduktionen. Därmed skulle underlaget för ekonomisk-politiska beslut 
förbättras. Utredningen avstår från att föreslå en insamling av uppgifter om arbetad tid 
och konstaterar att socialförsäkringsutredningen torde överväga om detta behövs. 
Konjunkturinstitutet förordar i första hand att uppgifter om arbetad tid tas med i 
månadsuppgiften. Denna fråga bör dock inte få försena införandet av 
månadsuppgiften, eftersom vinsterna med systemet är stora även utan uppgifter om 
arbetad tid. Om frågan om uppgifter om arbetad tid bedöms behöva utredas vidare 
förordar KI därför att månadsuppgiften ändå införs och att system och regelverk för 
månadsuppgiften utformas på ett sådant sätt att man enkelt kan lägga till uppgifter om 
arbetad tid om man i ett senare skede skulle börja samla in dem i månadsuppgiften.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Joakim Skalin. 
 
 
 
 
 
 
Mats Dillén 
 
 
   Joakim Skalin 
 


