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1 Statistikens sammanhang 

Inkvarteringsstatistiken bygger på uppgifter som samlas in från anläggningar 

som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige. Statistiken 

beskriver svensk och utländsk turism i Sverige genom att följa utvecklingen av 

bl.a. kapacitet, beläggning och logiintäkter på Sveriges hotell, stugbyar, 

vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). 

Inkvarteringsstatistiken används till satellitkontoberäkningarna (TSA) som 

mäter resenäringens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. 

En närliggande undersökning är Svenskars resande som avser uppgifter om 

både dagresor och övernattningsresor som den svenska befolkningen gör inom 

Sverige och utomlands. Både affärsresor och privatresor ingår i 

undersökningen. I undersökningen ingår även frågor om resans syfte, 

aktiviteter, färdsätt, boendeform, utgifter med mera.  

I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av den undersökning 

som resulterar i Inkvarteringsstatistiken. Läs om statistikens kvalitet i 

kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på www.scb.se/NV1701 , under 

rubriken Dokumentation. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 

De statistiska målstorheterna i inkvarteringsstatistiken är antal och summor av 

månatlig kapacitet och beläggning på kommersiella boendeanläggningar i 

Sverige. 

Till de viktigaste målvariablerna hör totalt antal anläggningar, rum/stugor och 

bäddar, antal disponibla rum/stugor och bäddar, antal nyinskrivna gäster, 

antal gästnätter (belagda bäddar) per hemland, antal uthyrda rum, 

kapacitetsutnyttjande i procent samt logiintäkt i kronor. 

 

2.2 Ramförfarande 

Undersökningens observationsobjekt, tillika målobjekt, utgörs av 

boendeanläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i 

Sverige. Som ram, tillika rampopulation, används inkvarteringsstatistikens 

egna anläggningsregister vilket i sin tur huvudsakligen består av verksamheter 

som enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) har klassificerats 

som endera Hotellverksamhet (55.1), Vandrarhem/Stugbyar (55.2) eller 

Campingplatsverksamhet (55.3). Registret uppdateras löpande med hjälp av 

externa källor, t.ex. information direkt från berörda företag, 

Företagsdatabasen (FDB), regions och kommunrepresentanter, 

destinationsbolag, turistbyråer och branschpress. Vid uppdatering av registret 

stäms kontaktvägar såsom belägenhets- och postadress, telefonnummer och 

e-postadress av genom direktkontakt med anläggningarna eller någon 

representant från den lokala turistorganisationen på plats. 

http://www.scb.se/NV1701
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2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

2.3.1 Urvalsförfarande 

Inget urval görs, samtliga objekt över cut-off-gränsen ingår i undersökningen. 

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off) 

Inkvarteringsstatistikens intresseobjekt omfattar alla former av turistiska 

boendeanläggningar i Sverige som erbjuder logi mot en kostnad. 

Undersökningen är en totalundersökning med cut-off-gräns, vilket innebär att 

de minsta anläggningarna inte inkluderas. 

I enlighet med Eurostats rekommendationer utesluts därmed hotell, motell, 

pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar som har färre än 

fem rum eller nio bäddar. Likaså utesluts stugbyar med färre än fem stugor 

eller tjugo bäddar. Samtliga STF-anslutna anläggningar oavsett storlek ingår 

och så gör även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla 

campingplatser. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker 

antingen med ett frågeformulär, webbaserat eller via post. Det går även bra 

att rapporterar via en strukturerad textfil som importeras från 

uppgiftslämnarens egna bokningssystem.  

Nedan följer en kort beskrivning av hur månadsinsamlingen går till.  

- 18:e varje månad skickas månadens frågeformulär ut till samtliga öppna 

anläggningar.  

- Mellan 1-10:e aktuell månad inkommer frågeformulären. 

- De som inte lämnat in i tid (5:e dagen i aktuell månad) får en påminnelse 

runt den 10:e i månaden via e-post. 

- Runt den 20:e skickas en ny påminnelse ut via e-post.  

- Runt den 25:e stängs databasen för den aktuella månaden. 

Uppgiftslämnarna har möjlighet att rapportera för årets alla månader fram tills 

produktionen av den slutliga statistiken påbörjas (mars efterföljande år).  

2.4.2 Mätning 

Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker 

antingen genom en postenkät, webbenkät eller via en strukturerad textfil som 

importeras direkt från uppgiftslämnarens bokningssystem. Oavsett vilket 

rapporteringssätt som uppgiftslämnaren använder för att besvara 

undersökningen så besvaras samma frågor. 
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Webbformuläret är dynamiskt och döljer i vissa fall frågor som inte är aktuella 

sett till tidigare svar.  

Frågeformulär för de olika anläggningstyperna finns i bilaga 1-6. 

Kravspecifikation för inlämnande av textfil finns i bilaga 7-9.  

Information om de slutliga observationsvariablerna och statistikens detaljerade 

innehåll finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och 

värdemängder m.m. Dokumentationen finns på www.metadata.scb.se under 

Inkvarteringsstatistik. 

Mer information om observationsvariablerna för Inkvarteringsstatistiken finns 

även i Kvalitetsdeklarationen. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 

Absolut svarsbortfall mäts som antalet öppna anläggningar som inte svarar. 

Storleksvägt svarsbortfall beräknas som de ej svarande anläggningarna andel 

av den totala bäddkapaciteten.  

SCB arbetar aktivt för att undvika svarsbortfall genom att informera 

uppgiftslämnarna om vad statistiken används till och varför de är skyldiga att 

lämna in statistiken. 

Nedan följer en kort beskrivning av hur månadsproduktionen går till. 

Månadsproduktion 

 18:e varje månad skickas månadens frågeformulär ut till samtliga 

öppna anläggningar.  

 Mellan 1-10:e aktuell månad inkommer frågeformulären. 

 De som inte lämnat in i tid (5:e vardagen i aktuell månad) får en 

påminnelse runt den 10:e i månaden via mail. 

 18:e skickas nästa månads blanketter ut. 

 Runt den 20:e skickas en ny påminnelse ut via mail.  

 Runt den 25:e stänger vi databasen för den aktuella månaden. Sedan 

görs kontroller av databasen och icke-svarande anläggningar 

imputeras enligt ett särskilt imputeringssystem. 

 När alla uppgifter är granskade och materialet är imputerat skapar vi 

en databas som ligger till grund för vårt uttagssystem (Excel för 

standardtabeller). Efter detta gör vi ytterligare kontroller genom att 

köra ut ett antal tabeller, från uttagssystemet, för att se om siffrorna 

verkar rimliga. 

 När allt material är granskat och godkänt publiceras ett antal tabeller i 

Statistikdatabasen. Vi skickar även ut månadsstatistik till våra 

prenumeranter samt återrapporter till de anläggningar som svarat den 

aktuella månaden. 
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2.5 Bearbetningar 

Klassificering av anläggningstyp sker utifrån Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism och 

upphävande av rådets direktiv 95/57/EG samt Eurostats rekommendationer i 

”Methodological manual for tourism statistics. Version 3.1” från 2014. 

 

Hotell är benämningen på de flesta hotell, motell, pensionat, gästgivargård, 

kurs- och konferensanläggning eller liknande som hyr ut rum och har viss 

service. Hotellen är oberoende av belägenhet. Tidigare benämndes 

hotellkategorin i stadshotell och turisthotell varav belägenheten var det 

avgörande. Hotellet måste ha minst fem rum eller nio bäddar.  

Stugby kan benämnas semesterby, fritidsby, fiskecamp eller liknande och är i 

allmänhet belägen utanför tätort. Stugorna ska vara fullständigt utrustade för 

självhushåll och är oftast avsedda för veckouthyrning. Enklare så kallade 

campingstugor ingår inte i denna kategori. Gästerna vid stugbyar utgörs till 

övervägande del av semesterresenärer. I statistiken avseende stugbyar kan 

redovisning av turisthotell och förmedlade privata stugor ingå i de fall ett till 

stugbyn hörande hotell eller förmedling har mindre omfattning än 

stugbyverksamheten. 

Vandrarhem kan vara belägen såväl i som utanför tätort. Vandrarhem ska vara 

av utpräglad lågpriskaraktär och erbjuda möjligheter till självhushåll. Gästerna 

utgörs till övervägande del av semesterresenärer. Även lägerskole- eller annan 

ungdomsverksamhet kan förekomma. 

Förmedlad privat stuga eller lägenhet avser stuga eller lägenhet som ägs av 

privatperson och hyrts ut via förmedlare som bedriver kommersiell förmedling. 

Stugan/lägenheten ska vara utrustad för självhushåll. Endast objekt som varit 

tillgängliga för uthyrning under minst en vecka under månaden räknas som 

uthyrningsbar/disponibel. 

Campingplats avser varje område som mot ersättning upplåts för tillfälligt 

och/eller säsongsvis uppställande av tält, husvagn eller liknande. Inom en 

campingplats kan även campingstugor förekomma. Campingplats ska ha 

tillstånd att bedriva campingrörelse av hälsovårdsnämnden i kommunen. 

Campingplatsens gäster består till övervägande del av semesterresenärer. 

 

I inkvarteringsstatistiken används imputering för att kompensera för bortfallet, 

se avsnitt 2.7. 

2.6 Granskning 

De insamlade uppgifterna granskas under insamlingen, efter avslutad 

insamling samt i aggregerad form. Vid behov tas det återkontakt med 

uppgiftslämnaren. 
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2.6.1 Granskning under insamlingen 

Granskning av uppgifter som inkommer via webbenkät görs delvis av 

uppgiftslämnaren genom att automatiska kontroller faller ut i webbformuläret. 

Återkontakter tas vid behov med uppgiftslämnare för att komplettera lämnade 

uppgifter. De frågeformulär som inkommer på papper registreras manuellt 

eller skannas. I produktionssystemet finns inbyggda kontroller som faller ut 

under den manuella registreringen av inkomna postenkäter. Uppenbara fel 

korrigeras utan återkontakt med uppgiftslämnaren och misstänkta fel åtgärdas 

genom avstämning med uppgiftslämnaren. Skannade pappersblanketter samt 

textfiler granskas vid inläsning. 

2.6.2 Granskning av mikrodata 

De insamlade uppgifterna granskas på anläggningsnivå och månad. Fokus på 

granskningen läggs på gästnätter, kapacitetsutnyttjande, stanntider samt 

logiintäkter. Granskning utförs bl.a. med jämförelser av rapporterat material 

tidigare år. Vid oklarhet som inte kan åtgärdas med hjälp av tillgänglig 

information, tas kontakt med uppgiftslämnaren.  

2.6.3 Granskning av makrodata 

Se avsnitt 2.7. 

2.6.4 Granskning av redovisning 

Inför publicering granskas samtliga delar av materialet efter laddning i SCB:s 

webbpubliceringsverktyg och efter laddning i statistikdatabasen. 

SCB kontrollerar att alla tabeller finns med och att ingen av dem är tom eller 

innehåller obegripliga värden. I samband med publicering kontrolleras att 

tabellerna finns i SSD vid utsatt tidpunkt. 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 

Undersökningen är en totalundersökning med en cut-off-gräns, vilket innebär 

att de minsta anläggningarna Inte inkluderas. 

Inga modellantaganden görs för de anläggningar som är under cut off-

gränsen, vilket leder till att antalet gästnätter på kommersiella 

boendeanläggningar i Sverige totalt sett underskattas. Denna underskattning 

antas gälla för samtliga av inkvarteringsstatistikens definierade 

anläggningstyper, och tros inte orsaka några systematiska fel för enskilda 

anläggningskategorier.    

I inkvarteringsstatistiken används imputering för att kompensera för bortfallet. 

Imputeringsförfarandet påverkar framförallt den preliminära statistikens 

tillförlitlighet då bortfallet är större i denna än i den slutgiltiga. Den osäkerhet 

som uppstår på grund av imputering minskar i takt med att fler uppgifter 

rapporteras in och tillförlitligheten bedöms vara god i den slutgiltiga 

statistiken. 
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2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 

 

Målstorheter i undersökningen utgörs av totaler. Skattningen för en Total 

beräknas enligt: 

                                                          �̂�𝑥 = ∑ 𝑥𝑘

𝑛𝑠

𝑘=1
+ ∑ �̃�𝑘

𝑛𝑏

𝑘=1
 

där 

ns är antal svarande anläggningar  

nb är antal imputerade anläggningar 

xk avser undersökningens variabler 

 

Före publicering skattas beläggningen för anläggningar som inte svarat. Vid 

imputeringen utnyttjas information om tidigare lämnade uppgifter från 

anläggningen. I första hand används lämnade uppgifter från samma månad 

föregående år. Saknas uppgifter från samma månad föregående år används 

istället uppgifter från föregående månad samma år. I de fall där tidigare 

lämnade svar inte finns att tillgå antas att utvecklingen varit densamma som 

för de svarande av samma anläggningstyp, storlek och region. Finns inte 

tillräckligt antal svarande görs en aggregering med anläggningstyp som högsta 

nivå.  

Vid framskrivning av imputerade uppgifter antas att utvecklingen varit 

densamma för bortfallet som för de svarande av samma anläggningstyp, 

storlek och region. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 

Inga mätningar av felkällornas betydelse för inkvarteringsstatistiken har 

gjorts, men de fel som spelar störst roll antas vara bortfallsfelen (som beror 

på att svar saknas helt eller delvis från vissa anläggningar) samt mätfelen 

(som t.ex. kan uppkomma p.g.a. missuppfattningar om vilka uppgifter som 

efterfrågas). 

2.7.4 Röjandekontroll 

För att redovisning ska kunna ske måste gruppen bestå av minst fem 

anläggningar pga. sekretessregler.  
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3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 

Inkvarteringens register består av ca 4300 anläggningar. 2018 gjordes totalt 

65 miljoner gästnätter på dessa anläggningar.  

Tabell 1 

Antal öppna anläggningar, absolut svarsfrekvens och antal gästnätter per 
anläggningstyp  
 
Januari - December, 2018 

Anläggningstyp 
Antal 
öppna 

Absolut 
svarsfrekvens (%) 

Antal 
gästnätter 

Hotell 2048 74,4 37 918 304 

Stugbyar 279 61,4 3 375 691 

Vandrarhem 873 66,7 3 500 851 

Camping 1043 67,9 16 062 028 

SoL 94 81,3 4 322 209 
  

 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 

Inga avvikelser har gjorts. 





 


 


Inkvarteringsstatistik – Månadsrapport 


Hotell m.fl. 


Maxkapacitet 


Kontrollera att uppgiften om anläggningens  
maxkapacitet är korrekt. Exkludera extrabäddar.  


Stämmer inte uppgifterna vänligen korrigera här 


Antal bäddar 
(ej extrabäddar) Antal rum 


Antal rum/stugor Antal bäddar 


Tillfällig disponibel kapacitet  


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Statistiska centralbyrån 


DFO/OU, Inkvarteringsstatistik 


701 89 ÖREBRO 


Ni kan även lämna in era uppgifter via textfil eller  
webblankett. Kontakta SCB för en kravspecifikation  


eller inloggningsuppgifter. 


Ja 


Nej 


Fyll i period och antal rum/stugor och bäddar  


som varit tillgängliga för uthyrning 


Har anläggningen haft öppet alla dagar under  


Markera med ett kryss. 


Ja 


Ja, men vi har inte haft någon beläggning    


Nej, delvis stängt (stängda dagar markeras i avsnitt 3) 


Nej, stängt hela månaden 


Planerar ni att hålla anläggningen stängd  
någon period under den närmaste tiden? 


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Ja 


Nej 


Ange kontaktperson ovan och  
skicka tillbaka blanketten till SCB. 


Skicka in efterfrågade uppgifter i bifogat svarskuvert  


senast 


Uppgiftskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken  
(SFS 2001:99). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 §  


offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 


SCB-id: 


Anläggningens öppethållande under redovisningsmånaden 1 


2 Anläggningens kapacitet  


Syfte 


Vilka är med  
i undersök- 


ningen? 


Varför är  


det viktigt  


att just du  


svarar? 


Resultat 


Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten  


är helt beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i månadsrapporten. Eftersom  


statistiken används av rese- och turistindustrins aktörer för att bl.a. utveckla sin verksamhet  


och attrahera flera besökare till regionen, har du möjlighet att hjälpa till och påverka. 


Detta är en fortlöpande månadsundersökning med ett svarsdatum den 5:e varje månad. Det  


kan därför löna sig att skapa rutiner på din arbetsplats så att uppgiftslämnandet går smidigt.  


Det finns flera alternativa sätt att lämna sina uppgifter förutom pappersblanketten. 
 
Har man ett bokningssystem går det att lämna uppgifterna via en strukturerad textfil. Hör efter  


med din systemleverantör om de har utvecklat denna möjighet annars kan de kontakta oss  


för en kravspecifikation. 
 
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webblankett. Kontakta oss för inloggnings-  


uppgifter. Logga sedan in på www.insamling.scb.se 


Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din  
anläggning ligger till i jämförelse med din region och riket totalt. 
 
Samtidigt lägger vi ut den officiella statistiken på vår hemsida www.scb.se/nv1701 där man  


kan se statistiken på länsnivå. Vill man ha mer detaljerad statistik så går det att göra enstaka  


beställningar eller prenumerera hos oss. 
 
Resultaten skickas även till Eurostat, EU:s statistikorgan, som samlar in jämförbar inkvarte-  


ringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publi-  


cerar årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder. 


Kommentarer 


Allmän information om undersökningen 


Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag  


till utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå.  


Undersökningen redovisar löpande hur den svenska och utländska turismen utvecklas i  


Sverige över tid. 
 
Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en viktig beståndsdel i beräkningen av rese- och  


turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Visste du att turismen årligen  


omsätter 296 miljarder kronor (år 2016), vilket är 2,7 procent av Sveriges BNP, eller att 168 900 är  


sysselsatta (årsverken) inom näringen? 
 
Undersökningen, som utförs varje månad, har pågått sedan 1978 och samlas in av Statistiska  


centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket. 


Samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst 5 rum eller  


9 bäddar samt alla stugbyar med minst 5 stugor eller 20 bäddar, campingar och förmedlare av  


privata stugor och lägenheter och samtliga STF-anläggningar oavsett storlek är med i under-  


sökningen. I dagsläget är det cirka 4 400 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken. 


Uppgifts- 


lämnande 


via 


– pappers- 


   blankett 


– textfil 


– webb 


Har den disponibla kapaciteten under månaden  
varit annan än maxkapaciteten? De rum/stugor  
som har varit stängda t.ex. på grund av reparation  
eller använts till asylboende, personalboende eller  


av socialtjänsten ska inte ingå. 


Namn E-post 


Telefon (inkl riktnr) 


Kontaktperson 


Org.nr: 


Mobiltelefon  


Telefon E-post 


010-479 44 40 inkvartering@scb.se 


  


  


 


  


  


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra.  
 


Januari 2020  


05 februari 


 


 


januari? 


 


 


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra.







 


 


Fördela ''Summa gästnätter'' som redovisades i avsnitt 3 efter hemland.  
Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts.  
Vänligen fortsätt specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna. 


Totalt antal 


SE Sverige 
 
DK Danmark 
 
NO Norge 
 
FI Finland 
 
IS Island 
 
 
DE Tyskland 
 
GB Storbritannien 
 
IE Irland 
 
NL Nederländerna 
 
BE Belgien 
 
 
LU Luxemburg 
 
FR Frankrike 
 
CH Schweiz 
 
AT Österrike 
 
IT Italien 
 
 
ES Spanien 
 
PR Portugal 
 
GR Grekland 
 
TR Turkiet 
 
RU Ryssland 
 
 
EE Estland 
 
LV Lettland 
 
LT Litauen 
 
PL Polen 
 
CZ Tjeckien 
 
 
SK Slovakien 
 
HU Ungern 
 
US USA 
 
CA Canada 
 
JP Japan 
 
 
KR Sydkorea 
 
CN Kina 
 
AU Australien 
 
NZ Nya Zeeland 


Antal gästnätter 
Land- 
kod Hemland 


Land- 
kod Hemland  Antal gästnätter 


Gästnätter efter hemland 7 


IN Indien 
 
BR Brasilien 


Fyll i totalt antal gästnätter (både svenska och  
utländska) och antal belagda rum dag för dag. 
 
Om ni haft stängt något eller några datum under redovis-  
ningsmånaden, markera ''Stängd dag'' för de datumen.  


Ska fördelas efter  
hemland i avsnitt 7. 


Ska fördelas på  
målgrupp i avsnitt 5. 


Fördela ''Summa belagda rum'' som redovisades i 
avsnitt 3 efter målgrupp. 
 
Huvudprincipen är att kategorisera rummet utifrån den  
prislista som rummet bokades efter. Om differentierade  
priser inte förekommer på din anläggning, fördela efter  
veckodag, där måndag–torsdag brukar beläggas av  
affärsgäster och fredag–söndag av fritidsgäster. 


Affär 


Konferens 


Grupper 


Fritid 


   Målgrupper: 
 
Affär: Rum till ordinarie pris. Ordinarie pris inkluderar även  


rabatter till företagskunder. Rum som bokas till ordinarie pris  
med ankomstdag söndag kategoriseras som affärsrum även  
för efterföljande dagar. 
 
Konferens: Rum enligt konferensprislista. Gästerna måste  
både bo och konferera på anläggningen för att rummen ska  


räknas till denna målgrupp. Om gästerna bor på anlägg-  
ningen men konfererar utanför anläggningen tillhör rummen  
i stället målgruppen ''Affär''. 
 
Grupper: Rum enligt grupprislista. Hit räknas t.ex. buss-  
grupper, pensionärsresor, idrotts- och intressegrupper. 
 
Fritid: Rum som bokas av privatpersoner till rabatterade  
priser eller lägre ordinariepriser, främst belagda under  
veckoslut, helger och under turistsäsong. De rum som  
bokas av privatpersoner som betalat full pris och ofta utgör  


majoriteten bland turistorternas gäster ska också ingå i  


denna målgrupp. 


Hur stor var den totala logiintäkten för redovisnings-  
månaden eller senast tillgängliga logiintäkt? 
 
Fyll i månad och den totala intäkten för samtliga uthyrda  
rum exkl. moms och frukost (konto 3010 enligt HR2013).  


* 


* 


Svenska ankomster 


Utländska ankomster 


 1 
 
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 
 6 
 
 7 
 
 8 
 
 9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 


Summa gästnätter Summa belagda rum 


Logiintäkt 6 


Antal gästnätter 
(belagda bäddar) 


Antal 
belagda rum 


Stängd 
dag 


Gästnätter och rum, dag för dag 3 4 Svenska och utländska ankomster 


5 Målgrupper 


Antal ankomster  
(nyinskrivna gäster) 


Antal belagda rum 


Månad  Logiintäkt 


kr 


Hur många ankomster/nyinskrivna gäster hade ni totalt 
under redovisningsmånaden?  
Endast den dag som gästen anländer och skriver in sig för  
övernattning ska räknas som ankomst. 


 


  


Jan 


Totalt antal ska överensstämma med Summa gästnätter i avsnitt 3. 


  








 


1 


 
20-03-03 13.47221  


 


Telefon 
Gruppnummer 
010-479 44 40 


Postadress  


701 89 Örebro 


E-post 
inkvartering@scb.se 


 


Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt  24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 


Inkvarteringsstatistik 


Månadsrapport Camping 


Januari  2020 
 


Anl.id.  202001  


     


 


Skicka in efterfrågade uppgifter senast 05 februari i bifogat svarskuvert. 


1. Vilket organisationsnummer avser 
uppgifterna? 


Rätta/komplettera förtryckta uppgifter som är 
felaktiga eller saknas.  


  


2. Stämmer uppgifterna om företagets  
namn och adress i fältet ovan? 


 


 Ja 


 Nej, ange nytt namn eller adress: 


 


3. Hur stor är anläggningens maxkapacitet? 


Avser kapaciteten i form av antal fasta tomter 
och stugor. Rätta/komplettera förtryckta 
uppgifter som är felaktiga eller saknas. 


 


   
   


 tomter stugor 


4. Har anläggningen haft öppet under  
aktuell månad?  Ja 


 Nej  Gå till fråga 7 


 


 


  


 
 


  


 







 


2 


 
20-03-03 13.47222  


 


5. Hur stor var beläggningen (dvs. antal tomt- och stugnätter) för aktuell månad fördelat på hemland 
 och boendeform? Räkna inte med säsongsabonnenter.  


Hemland Husbilar Stugor/Villavagn Tält Husvagn Övrigt boende 


Sverige                     


Norge                     


Danmark                     


Finland                     


Tyskland                     


Storbritannien                     


Nederländerna                     


Frankrike                     


Schweiz                     


Italien                     


Polen                     


Övriga Europa                     


Övriga världen                     


6. Hur stor var den totala logiintäkten för redovisningsmånaden? 
Ange redovisningsmånadens totala intäkt (inkl. el) för samtliga uthyrda tomter, uthyrda stugor samt övrigt 
boende. Exklusive moms. Räkna ej med intäkter från sålda säsongsabonnemang. 


 Tomter                              Stuga / Villavagn                              Övrigt boende 
 


 


 Kronor                                               Kronor                                              Kronor   


Övriga upplysningar 


 


7. Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna 
och besvara blanketten? 
 


 minuter 


Kontaktperson 


Datum Namn (v.g. texta) 


Telefon (även riktnr)  


Mobil E-post 


Tack för er medverkan! 








 


 


Inkvarteringsstatistik – Månadsrapport 


Maxkapacitet 


Kontrollera att uppgiften om anläggningens  
maxkapacitet är korrekt. Exkludera extrabäddar.  


Stämmer inte uppgifterna vänligen korrigera här 


Anläggningens öppethållande under redovisningsmånaden 1 


2 Anläggningens kapacitet  


Antal bäddar  
(ej extrabäddar) 


Ja 


Nej 


Planerar ni att hålla anläggningen stängd  
någon period under den närmaste tiden? 


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Ja 


Nej 


Har anläggningen haft öppet alla dagar under  Ja 


Ja, men vi har inte haft någon beläggning 


Öppet endast mot förbokning 


Nej, delvis stängt (stängda dagar markeras i avsnitt 3) 


Nej, stängt hela månaden 


Markera med ett kryss. 


Ange kontaktperson ovan och  
skicka tillbaka blanketten till SCB. 


Fyll i period och antal rum/stugor och bäddar  


som varit tillgängliga för uthyrning 


Uppgiftskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS  
2001:99). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets-  
och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet regleras även enligt  
särskilt avtal mellan STF och respektive STF-vandrarhem. 


Statistiska centralbyrån 


DFO/OU, Inkvarteringsstatistik 


701 89 ÖREBRO 


Skicka in efterfrågade uppgifter i bifogat svarskuvert  


senast 


SCB-id: 


Namn E-post 


Telefon (inkl riktnr) 


Ni kan även lämna in era uppgifter via webblankett.  


Kontakta SCB för inloggningsuppgifter. 


Kontaktperson 


Org.nr: 


Mobiltelefon  


Kommentarer 


Telefon E-post 


010-479 44 40 inkvartering@scb.se 


Grupper: Rum enligt grupprislista. Hit räknas t.ex. buss-  


grupper, pensionärsresor, idrotts- och intressegrupper. 
 
Fritid: Rum som bokas av privatpersoner till rabatterade  


priser eller lägre ordinariepriser, främst belagda under  


veckoslut, helger och under turistsäsong. De rum som  


bokas av privatpersoner som betalat full pris och ofta utgör  


majoriteten bland turistorternas gäster ska också ingå i  


denna målgrupp. 


Affär: Rum till ordinarie pris. Ordinarie pris inkluderar även  


rabatter till företagskunder. Rum som bokas till ordinarie pris  


med ankomstdag söndag kategoriseras som affärsrum även  


för efterföljande dagar. 
 
Konferens: Rum enligt konferensprislista. Gästerna måste  


både bo och konferera på anläggningen för att rummen ska  


räknas till denna målgrupp. Om gästerna bor på anlägg-  


ningen men konfererar utanför anläggningen tillhör rummen  


i stället målgruppen ''Affär''. 


Notförklaring till avsnitt 8 Målgrupper 


Har den disponibla kapaciteten under månaden  
varit annan än maxkapaciteten? De rum/stugor  
som har varit stängda t.ex. på grund av reparation  
eller använts till asylboende, personalboende eller  
av socialtjänsten ska inte ingå. Tillfällig disponibel kapacitet  


Syfte 


Vilka är med i  
undersök- 
ningen? 


Varför är  
det viktigt  
att just du  
svarar? 


Resultat 


Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten är helt  
beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i månadsrapporten. Eftersom statistiken  
används av rese- och turistindustrins aktörer för att bl.a. utveckla sin verksamhet och attrahera  
flera besökare till regionen, har du möjlighet att hjälpa till och påverka. 


Detta är en fortlöpande månadsundersökning med ett svarsdatum den 5:e varje månad. Det kan  
därför löna sig att skapa rutiner på din arbetsplats så att uppgiftslämnandet går smidigt. 
 
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webblankett. Kontakta SCB för inloggningsupp-  
gifter. Logga sedan in på www.insamling.scb.se  


Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din  
anläggning ligger till i jämförelse med din region och riket totalt. 
 
Samtidigt lägger vi ut den officiella statistiken på vår hemsida www.scb.se/nv1701 där man kan se  
statistiken på länsnivå. Vill man ha mer detaljerad statistik så går det att göra enstaka beställningar  
eller prenumerera hos oss. 
 
Resultaten skickas även till Eurostat, EU:s statistikorgan, som samlar in jämförbar inkvarte-  
ringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publicerar  
årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder. 


Allmän information om undersökningen 


Samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst 5 rum eller 9  
bäddar samt alla stugbyar med minst 5 stugor eller 20 bäddar, campingar och förmedlare av  
privata stugor och lägenheter och samtliga STF-anläggningar oavsett storlek är med i undersök-  
ningen. I dagsläget är det cirka 4 400 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken. 


Uppgifts- 
lämnande via 
– pappers- 
   blankett 
– webb 


Antal rum 


Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag till  
utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå. Undersökningen  
redovisar löpande hur den svenska och utländska turismen utvecklas i Sverige över tid. 
 
Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en viktig beståndsdel i beräkningen av rese- och turist-  
industrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Visste du att turismen årligen omsätter  
296 miljarder kronor (år 2016), vilket är 2,7 procent av Sveriges BNP, eller att 168 900 är  
sysselsatta (årsverken) inom näringen? 
 
Undersökningen, som utförs varje månad, har pågått sedan 1978 och samlas in av Statistiska  
centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket. 


STF 


Antal rum/stugor Antal bäddar Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


  


 


  


 


 


 
 


Januari 2020 


05 februari 


 


 


januari? 


 


 


 


 


1


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra.







 


 


Fördela ''Summa gästnätter'' som redovisades i avsnitt 3 efter hemland.  
Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts.  
Vänligen fortsätt specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna. 


Totalt antal 


Gästnätter efter hemland 10 


SE Sverige 
 
DK Danmark 
 
NO Norge 
 
FI Finland 
 
IS Island 
 
 
DE Tyskland 
 
GB Storbritannien 
 
IE Irland 
 
NL Nederländerna 
 
BE Belgien 
 
 
LU Luxemburg 
 
FR Frankrike 
 
CH Schweiz 
 
AT Österrike 
 
IT Italien 
 
 
ES Spanien 
 
PR Portugal 
 
GR Grekland 
 
TR Turkiet 
 
RU Ryssland 
 
 
EE Estland 
 
LV Lettland 
 
LT Litauen 
 
PL Polen 
 
CZ Tjeckien 
 
 
SK Slovakien 
 
HU Ungern 
 
US USA 
 
CA Canada 
 
JP Japan 
 
 
KR Sydkorea 
 
CN Kina 
 
AU Australien 
 
NZ Nya Zeeland 


Antal gästnätter 
Land- 
kod Hemland 


Land- 
kod Hemland  Antal gästnätter 


IN Indien 
 
BR Brasilien 


Hur många ankomster/nyinskrivna gäster hade ni totalt 
under redovisningsmånaden?  
Endast den dag som gästen anländer och skriver in sig för  
övernattning ska räknas som ankomst. 


Utländska ankomster 


4 Svenska och utländska ankomster 


Antal ankomster  
(nyinskrivna gäster) 


Hur många gästnätter (gästmedlemskap) till icke STF-  
medlemmar har ni sålt under redovisningsmånaden? 
 
Dessa gästnätter ska även ingå under avsnitt 3. 


STF-medlem 


Logiintäkt 9 


5 Icke STF-medlem – gästmedlemskap 


Månad  Logiintäkt 


kr 


Antal gästnätter 
(belagda bäddar) 


6 Barngästnätter 


Hur många barngästnätter (belagda bäddar) hade ni totalt  
under redovisningsmånaden?  
 
Dessa gästnätter ska även ingå under avsnitt 3. 


7 Grupper  


Hur många grupper (ej personer) har din anläggning totalt  
tagit emot under redovisningsmånaden? 
 
Här anges antal grupper, inte ankomster eller gästnätter. 


Ska fördelas efter  
hemland i avsnitt 10. 


Ska fördelas på  
målgrupp i avsnitt 8. 


 1 
 
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 
 6 
 
 7 
 
 8 
 
 9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 


Summa gästnätter Summa belagda rum 


Antal gästnätter 
(belagda bäddar) 


Antal 
belagda rum 


Stängd 
dag 


Gästnätter och rum, dag för dag 3 


Svenska ankomster 


Utländska  Svenska 


Gratis Icke STF-medlem 


Svenska grupper Utländska grupper Totalt 


Fördela ''Summa belagda rum'' som redovisades i  
avsnitt 3 efter målgrupp. 
 
Huvudprincipen är att kategorisera rummet utifrån den  
prislista som rummet bokades efter. Om differentierade  
priser inte förekommer på din anläggning, fördela efter  
veckodag, där måndag–torsdag brukar beläggas av  
affärsgäster och fredag–söndag av fritidsgäster. 


Affär 


Konferens 


8 Målgrupper 


Antal belagda rum 


Grupper 


Fritid 


Antal belagda rum 


Hur stor var den totala logiintäkten för redovisnings-  
månaden eller senast tillgängliga logiintäkt?  
 
Fyll i månad och den totala intäkten för samtliga uthyrda rum/  
stugor/bäddar exkl. moms och frukost (konto 3010 enligt HR2013).  


Se notförklaring på sista sidan. 


Fyll i totalt antal gästnätter och belagda rum  
(både svenska och utländska) dag för dag. 
 
Om ni haft stängt något eller några datum under  
redovisningsmånaden, markera ''Stängd dag'' för  
de datumen.  


 


  


 


Jan 


Totalt antal ska överensstämma med Summa gästnätter i avsnitt 3. 


1


  








    
 


 


Förmedling av privata 
stugor och lägenheter 


Textfilsspecifikation för rapportering med strukturerad 
textfil från bokningssystem avseende inkvarteringsstatistik 
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Fält-separerare: semikolon 
Förmedlare lämnar uppgift om ankomster och belagda bäddar eller objektdygn, genomsnittligt antal 
dygn och personer per bokning. 


 


 


  


Fältnamn Fältnr. Format Längd Kommentar 


Årmånad 1 N 6 ÅÅÅÅMM, ex 201901 


Län 2 N 2 Exempel 01 


Hemland 3 T 2 Gästens hemvist, enligt den internationella 


standarden, ISO 3166-1:1997, exempel FI , SE, osv. 


Giltig lista finns på uppgiftlämnarsidan 


www.scb.se/inkvartering 


Ankomster 4 N  Nyinskrivna gäster, räknas endast den dag gästen 


anländer. Förmedlingar som redovisar objektdygn 


lämnar fältet tomt). Fördelat på län och hemland. 


Belagda bäddar 5 N  Gästnätter, dvs. uthyrda bäddar, fördelat på län och 


hemland. Förmedlingar som redovisar objektdygn 


lämnar fältet tomt. 


Antal objektdygn 6 N  Stug-/lägenhetsdygn, fördelat på län och hemland. 


Förmedlingar som redovisar gästnätter och 


ankomster lämnar fältet tomt. 


Logiintäkt 7 N  Totalt under månaden fördelat på län och hemland, 


exkl. moms, enligt konto 3010, HR92. 


Uthyrningsbara objekt 8 N  Antalet uthyrningsbara objekt – stugor och/eller 


lägenheter – som varit tillgängliga för uthyrning 


minst en vecka under aktuell redovisningsmånad, 


fördelat på län. 


Genomsnittligt antal dygn 


per bokning 


9 N  Anges med en decimal som markeras med en punkt, 


uppgiften lämnas av de förmedlare som redovisar 


antal objektdygn. Förmedlare som redovisar 


gästnätter och ankomster lämnar fältet tomt. 


Genomsnittligt antal 


personer per bokning 


10 N  Anges med en decimal som markeras med en punkt, 


uppgiften lämnas av de förmedlare som redovisar 


antal objektdygn. Förmedlare som redovisar 


gästnätter och ankomster lämnar fältet tomt. 


 


 



http://www.scb.se/inkvartering
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Exempel 
 


Förmedlare som lämnar uppgift om ankomster och belagda 


bäddar: 


 


 


 


 


 


201907;01;SE;25;100;;12000;17;; 


201901;01;DK;10;10;;5000;17;; 


201901;03;SE;5;5;;1000;11;;  


 


 


Förmedlare som lämnar uppgift om objektdygn, genomsnittligt 


antal dygn och personer per bokning: 


 


201901;01;SE;;;25;12000;17;7.2;4.0 


201901;01;DK;;;10;5000;17;7.2;4.0 


201901;03;SE;;;5;1000;11;5.3;2.7 


 


  


År, månad, län och 


hemland, unikt för varje 


rad. 


Antal ankomster 


och antalet 


belagda bäddar 


per hemland. 
Antal 


uthyrningsbara 


objekt. Samma för 


varje län. 


Antal objektdygn 


Genomsnittligt antal 


dygn per bokning och 


genomsnittligt antal 


personer per bokning. 


Samma för varje län. Obs! 


Decimal markeras med en 


punkt. 


Logiintäkt  


Genomsnittligt antal 


dygn per bokning och 


genomsnittligt antal 


personer per bokning 


lämnas blankt. 


Antal ankomster 


och antalet 


belagda bäddar per 


hemland lämnas 


blankt. 


Logiintäkt  


År, månad, län och 


hemland, unikt för varje 


rad. 
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Hur ska filen skickas till SCB 
Textfilen ska kunna sparas ner på användarens dator för att sedan 


bifogas i ett mejl och skickas till overnattningsrapport@scb.se 


Test 
Innan implementering önskas testfiler för godkännande. 


Kontakta: 


Avdelningen för datainsamling 


INS/OBT 


010 – 479 60 65 


inkvartering@scb.se 


Granskningar 
SCB granskar allt material. För att minska antalet kontakter med 


uppgiftslämnarna så kan granskningar som följer 


textfilsspecifikationen med fördel göras. Kontakta SCB för mer 


information. 



mailto:overnattningsrapport@scb.se






INKVARTERINGSSTATISTIKENS
MÅNADSRAPPORT          Idnr  
Förmedlade privata stugor och lägenheter


1. Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer
Om något inte stämmer vänligen styk över och ändra


2. Öppethållande
Markera med ett kryss det som gäller för din förmedling/anläggning


  Stängt hela månaden Skriv under och skicka tillbaka blanketten.


  Öppet aktuell månad (även del av månad) Fyll i uppgifter på sidan 2 och 3
För instruktioner se sidan 4


3. Planerad stängning den närmaste tiden? Stängt fr.o.m.____________ t.o.m. _____________


4. Övrig information
► Uppgifterna kan lämnas via Internet: www.sol.scb.se


► På blankettens baksida finns utförliga instruktioner.


► Rapporten skickas tillbaka till oss i det bifogade svarskuvertet.


Kommentarer


Namn (texta) Datum Organisationsnummer


Lämna dina uppgifer via Internet 
Logga in på www.insamling.scb.se


Kontakta oss gärna 
Tfn: 010-479 60 65
E-post: inkvartering@scb.se


Saknar du dina inloggningsuppgifter
kontakta oss på Inkvarteringen


Faxnr (inl riktnummer)Telefon (inkl riktnummer)E-post


till
INS/OBT Inkvarteringsstatistiken


INSTRUKTIONER
•
•


•


Stuga/lägenhet
•
•


•


Hyresbelopp/logiintäkt under månaden, fråga 6
•


•
•


•


•
•


Antal uthyrningsbara objekt under månaden, fråga 6
•


Antal övernattningar och antal ankomster, fråga 6
•


Antal förmedlade objektdygn, fråga 6
•


•


Genomsnittligt antal dygn per bokning, fråga 5
•


Genomsnittligt antal personer per bokning, fråga 5
•


Uppgifter ska lämnas om förmedlade privata stugor och lägenheter
Totaluppgifter per län ska lämnas. Om förmedling görs av objekt i flera län ska förmedlingen
i respektive län redovisas var för sig.
Om inga stugor/lägenheter förmedlats under månaden, återsänds blanketten med meddelande om 
detta.


Stugan/lägenheten ska vara utrustad för självhushåll för att medräknas.
Endast stugor och bokningar för vilka avtal skrivits eller hyra utbetalats till stugägaren ska tas med i 
redovisningen.
Stugor som tillhör en stugby om minst fem stugor ska inte ingå i denna rapportering utan i 
motsvarande statistikrapportering för stugbyar.


Fr.o.m. 2006 redovisas logiintäkt inkl. bokningsavgift och avbeställningsskydd samt exkl. moms 
under månaden. 
Logiintäkt ska anges i hela kronor.
Om månaden börjar/slutar mitt i en vecka ska endast hyresbeloppet som tillhör perioden medräknas 
om inte annat överenskommits.
Totalt hyresbelopp kan även beräknas som uppskattat medelpris exkl. moms per vecka multiplicerat 
med antal bokade veckor. Om denna metod används ska detta anges.
Intäkter från försäljning av tilläggstjänster ska inte tas med.
Om endast provisionsintäkt bokförs ska underliggande belopp beräknas och anges tillsammans med 
provisionsintäkten.


Beräkna eller uppskatta antalet dygn per bokning/uthyrningstillfälle under månaden. Antalet anges 
med en decimal. Uppgiften används för att beräkna antalet nyanlända gäster.


Beräkna eller uppskatta antalet personer per bokning/uthyrningstillfälle under månaden. Antalet 
anges med en decimal. Uppgiften används för att beräkna antalet gästnätter.


Räkna endast med stugor/lägenheter som varit tillgängliga för uthyrning under minst en vecka under 
månaden.


Övernattningar (gästnätter) och ankomster (nyinskrivna) beräknas och fördelas på gästernas 
hemland. Fyra personer som hyrt en stuga i 7 nätter ger 28 övernattningar och 4 ankomster.


Antal förmedlade objektdygn (stugdygn) räknas och fördelas på gästernas hemland. En 
stuga/lägenhet som hyrts ut under en vecka ger 7 objektdygn.
Ett objekt som hyrs ut natten mellan 1:a och 2:a räknas som uthyrt den 1:a. Om perioden börjar/slutar 
mitt i en vecka ska endast objektdygnen som tillhör perioden medräknas om inte annat 
överenskommits.


 
§ 


Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om
den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas
enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).







5. Redovisar ni övernattningar och ankomster eller objektdygn?


Kryssa här om Ni redovisar övernattningar Kryssa här om Ni redovisar objektdygn
och ankomster (ange övernattningar över 


Vi tar inte längre emot datalistor
För över uppgifterna från datalistorna till pappersblanketten eller till 
webbformuläret på www.sol.scb.se. För era inloggningsuppgifter, 
kontakta SCB, 010-479 44 40


och ankomster under den streckade linjen 
i kolumnerna nedan) Genomsnittligt antal dygn per bokning


Genomsnittligt antal personer per bokning


6. Fördela för respektive län; hyresbelopp/logiintäkt, antal uthyrningsbara objekt, gästnätter och ankomster eller objektdygn efter hemland.
Endast de vanligast förekommande hemländerna har förtryckts. Vänligen fortsätt specificeringen av övriga hemländer i de tomma kolumnerna.


 Län


 Hyresbelopp/ 
logiintäkt exkl. moms


 (hela kronor)


Antal ut-
hyrningsbara 


objekt Sve
rig


e


Dan
mark


Norg
e


Finl
an


d


Tys
kla


nd


Ned
erl


än
de


rna
Pole


n


Totalt antal 
övernattningar/


ankomster/
objektdygn


SE DK NO FI DE NL PL


Tack för dina uppgifter! För instruktioner se blankettens baksida.


 Hela Riket


 Örebro


 Västmanland


 Dalarna


 Gävleborg


 Stockholm


 Uppsala


 Södermanland


 Östergötland


 Jönköping


 Kronoberg


 Kalmar


 Gotland


 Blekinge


 Jämtland


 Väster-
 norrland


 Skåne


 Halland


 Värmland


 Västra 
 Götaland


 Västerbotten


 Norrbotten












    
 


 


Camping 


Textfilsspecifikation för rapportering med strukturerad 
textfil från bokningssystem avseende inkvarteringsstatistik 
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Fält-separerare: semikolon 
1 rad per in- och utcheckning. Skickas till SCB när ankomstdatumet har passerats. 


Exempel 


En familj på två vuxna och ett barn som stannar 7 nätter i en stuga under januari. 


Nationalitet SE. 


 


0000000000000;7;2;1;4;SE;190101;190108;XXXX;10500 


  


Fältnamn Fältnr. Format Längd Kommentar 


Campingkortnummer 1 N 0-14  


Antal Nätter 2 N 1-3 001-999, ok att ange en (1) position för 1 – 9, (2) 


positioner för 10-99. 


Antal Vuxna 3 N  Vanligen 0-9 


Antal Barn 4 N  Vanligen 0-9 


Boendeform 5 N 1 1=husvagn; 2=husbil; 3=tält; 4=stuga; 5=övrigt 


boende 


Hemland 6 T 2 Gästens hemvist, enligt den internationella 


standarden, ISO 3166-1:1997, exempel FI , SE, 


osv. Giltig lista finns på uppgiftlämnarsidan 


www.scb.se/inkvartering 
AnkomstDatum 7 N 6 ÅÅMMDD 


AvreseDatum 8 N 6 ÅÅMMDD 


CampingplatsId 9 N 4 Campingplatsens 4-siffriga identitet, SCBid 


Logiint 10 N  Logiintäkt för bokningen. Inkl. el och exkl. moms 


CR 11  2 Carrige Return (enter) 


 



http://www.scb.se/inkvartering
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Hur ska filen skickas till SCB 
Textfilen ska kunna sparas ner på användarens dator för att sedan 


bifogas i ett mejl och skickas till overnattningsrapport@scb.se 


Test 
Innan implementering önskas testfiler för godkännande. 


Kontakta: 


Avdelningen för datainsamling 


INS/OBT 


010 – 479 60 65 


inkvartering@scb.se 


Granskningar 
SCB granskar allt material. För att minska antalet kontakter med 


uppgiftslämnarna så kan granskningar som följer 


textfilsspecifikationen med fördel göras. Kontakta SCB för mer 


information. 



mailto:overnattningsrapport@scb.se






    
 


 


Hotell, stugby och 
vandrarhem (exkl. STF) 


Textfilsspecifikation för rapportering med strukturerad 
textfil från bokningssystem avseende inkvarteringsstatistik 
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Fält-separerare: semikolon  
 


Fältnamn Fältnr. Format Kommentar 


Datum 1 N Enligt ÅÅÅÅMMDD, ex 20190101 


Hemland 2 T Gästens hemvist, enligt den internationella standarden, ISO 3166-


1:1997, exempel FI , SE, osv. Giltig lista finns på 


uppgiftlämnarsidan www.scb.se/inkvartering 


Ankomster 3 N Nyinskrivna gäster, räknas endast den dag gästen anländer. 


Fördelade per dag och hemland. 
Belagda rum  4 N Uthyrda rum exkl. rum uthyrda för flyktingar eller gäster som är 


anvisade bostad av socialförvaltningen och rum för personal. 
Fördelade per dag. 


Belagda bäddar 5 N Gästnätter, dvs. uthyrda bäddar exkl. bäddar uthyrda för flyktingar 


eller gäster som är anvisade bostad av socialförvaltningen och 


bäddar för personal). Fördelade per dag och hemland. 
Logiintäkt 6 N Totalt för samtliga belagda rum exkl. moms och frukost, enligt 


konto 3010, HR92. Redovisas i heltal kronor. Fördelade per dag. 
Målgrupp 


Affärsresenär 


7 N Totalt antal belagda rum med affärsresenärer, gäster som betalar 


ordinarie pris eller med företagsrabatter, främst på vardagar. 


Fördelade per dag. 


Målgrupp 


Konferensgäster 


8 N Totalt antal belagda rum med konferensgäster, gäster som betalar 


efter konferensprislista och bor och konfererar på anläggningen. 


Fördelade per dag. 


Målgrupp Grupper 9 N Totalt antal belagda rum med grupper, gäster som betalar efter 


grupprislista, t.ex. bussgrupper, pensionärsresor, idrotts- och 


intressegrupper). Fördelade per dag. 


Målgrupp Fritid 10 N Totalt antal belagda rum med fritidsresenärer, gäst som inte 


betalar ordinarie pris och reser främst helger och under 


sommaren, eller fullt betalande privatpersoner som ofta utgör 


majoriteten av turistorternas gäster t.ex. i fjällvärlden. Fördelade 


per dag. 


Total fysisk Kapacitet 


Rum 


11 N Samtliga rum, även tillfälligt stängda. Fördelat per månad. Denna 


variabel upprepas för varje rad i filen. 


Total fysisk Kapacitet 


Bädd 


12 N Samtliga bäddar, även tillfälligt stängda. Fördelat per månad. 


Denna variabel upprepas för varje rad i filen. 


Disponibel kapacitet 


Rum 


13 N Antalet tillgängliga rum, dvs. exkl. tillfälligt stängda rum. Fördelat 


per dag. Denna variabel upprepas för varje datum i filen. 


Disponibel kapacitet 


bädd 


14 N Antalet tillgängliga bäddar dvs. exkl. tillfälligt stängda bäddar). 


Fördelat per dag. Denna variabel upprepas för varje datum i 


filen. 



http://www.scb.se/inkvartering
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Exempel 
 


 


 


20190101;ES;2;1;2;3150;2;0;0;1;200;420;197;414 


20190101;FI;0;1;2;3150;2;0;0;1;200;420;197;414 


20190102;FR;0;42;2;53071;41:1;0;0;200;420;150;315 


20190102;GB;18;42;45;53071;41;1;0;0;200;420;150;315 


20190103;;;;;;;;;; 200;420;150;315 


20190105;SE;5;3;5;15000;2;0;0;3;200;420;170;300 


 


 


 


 


 


 


 


Hur ska filen skickas till SCB 
Textfilen ska kunna sparas ner på användarens dator för att sedan 


bifogas i ett mejl och skickas till overnattningsrapport@scb.se 


Test 
Innan implementering önskas testfiler för godkännande. 


Kontakta: 


Avdelningen för datainsamling 


INS/OBT 


010 – 479 60 65 


inkvartering@scb.se 


Granskningar 
SCB granskar allt material. För att minska antalet kontakter med 


uppgiftslämnarna så kan granskningar som följer 


textfilsspecifikationen med fördel göras. Kontakta SCB för mer 


information. 


Dag 4 (20190104) kommer 


att tolkas som stängd då rad 


för denna dag saknas. 


Datum och 


hemland unikt 


för varje rad. 


Dag 3 (20190103) Tolkas 


som öppen utan beläggning 


då inga ankomster, belagda 


bäddar eller rum denna dag. 


 


Belagda rum är 


densamma per 


dag i månaden. 


 Logiintäkter och 


målgrupper är 


densamma per dag i 


månaden 


 


Semikolonseparerad 


Disponibel 


kapacitet är 


densamma per dag i 


månaden. 


 


Fysisk 


kapacitet är 


densamma för 


samtliga rader 


en månad. 


 



mailto:overnattningsrapport@scb.se






 


 


Telefon E-post 


010-479 44 40 inkvartering@scb.se 


Har den disponibla kapaciteten under månaden  
varit annan än maxkapaciteten? De stugor som  
har varit stängda t.ex. på grund av reparation eller  
använts till asylboende, personalboende eller av  
socialtjänsten ska inte ingå. 


Inkvarteringsstatistik – Månadsrapport 


Stugby 


Antal stugor Antal bäddar 


Tillfällig disponibel kapacitet  


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Ja 


Nej 


Fyll i period och antal stugor och bäddar som  


varit tillgängliga för uthyrning 


Maxkapacitet 


Kontrollera att uppgiften om anläggningens  
maxkapacitet är korrekt. Exkludera extrabäddar.  


Stämmer inte uppgifterna vänligen korrigera här 


Anläggningens öppethållande under redovisningsmånaden 1 


2 Anläggningens kapacitet  


Antal bäddar 
(ej extrabäddar) Antal stugor 


Ja 


Ja, men vi har inte haft någon beläggning 


Nej, delvis stängt (stängda dagar markeras i avsnitt 3) 


Nej, stängt hela månaden 


Planerar ni att hålla anläggningen stängd  
någon period under den närmaste tiden? 


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Ja 


Nej 


Har anläggningen haft öppet alla dagar under  


Markera med ett kryss. 


Ange kontaktperson ovan och  
skicka tillbaka blanketten till SCB. 


Uppgiftskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken  
(SFS 2001:99). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 §  


offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 


Statistiska centralbyrån 


DFO/OU, Inkvarteringsstatistik 


701 89 ÖREBRO 


Skicka in efterfrågade uppgifter i bifogat svarskuvert  


senast 


SCB-id: 


Ni kan även lämna in era uppgifter via textfil eller  
webblankett. Kontakta SCB för en kravspecifikation  


eller inloggningsuppgifter. 


Syfte 


Vilka är med  
i undersök- 


ningen? 


Varför är  


det viktigt  


att just du  


svarar? 


Resultat 


Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten  


är helt beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i månadsrapporten. Eftersom  


statistiken används av rese- och turistindustrins aktörer för att bl.a. utveckla sin verksamhet  


och attrahera flera besökare till regionen, har du möjlighet att hjälpa till och påverka. 


Detta är en fortlöpande månadsundersökning med ett svarsdatum den 5:e varje månad. Det  


kan därför löna sig att skapa rutiner på din arbetsplats så att uppgiftslämnandet går smidigt.  


Det finns flera alternativa sätt att lämna sina uppgifter förutom pappersblanketten. 
 
Har man ett bokningssystem går det att lämna uppgifterna via en strukturerad textfil. Hör efter  


med din systemleverantör om de har utvecklat denna möjighet annars kan de kontakta oss  


för en kravspecifikation. 
 
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webblankett. Kontakta oss för inloggnings-  


uppgifter. Logga sedan in på www.insamling.scb.se 


Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din  
anläggning ligger till i jämförelse med din region och riket totalt. 
 
Samtidigt lägger vi ut den officiella statistiken på vår hemsida www.scb.se/nv1701 där man  


kan se statistiken på länsnivå. Vill man ha mer detaljerad statistik så går det att göra enstaka  


beställningar eller prenumerera hos oss. 
 
Resultaten skickas även till Eurostat, EU:s statistikorgan, som samlar in jämförbar inkvarte-  


ringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publi-  


cerar årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder. 


Kommentarer 


Allmän information om undersökningen 


Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag  


till utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå.  


Undersökningen redovisar löpande hur den svenska och utländska turismen utvecklas i  


Sverige över tid. 
 
Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en viktig beståndsdel i beräkningen av rese- och  


turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Visste du att turismen årligen  


omsätter 296 miljarder kronor (år 2016), vilket är 2,7 procent av Sveriges BNP, eller att 168 900 är  


sysselsatta (årsverken) inom näringen? 
 
Undersökningen, som utförs varje månad, har pågått sedan 1978 och samlas in av Statistiska  


centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket. 


Samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst 5 rum eller  


9 bäddar samt alla stugbyar med minst 5 stugor eller 20 bäddar, campingar och förmedlare av  


privata stugor och lägenheter och samtliga STF-anläggningar oavsett storlek är med i under-  


sökningen. I dagsläget är det cirka 4 400 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken. 


Uppgifts- 


lämnande 


via 


– pappers- 


   blankett 


– textfil 


– webb 


Namn E-post 


Telefon (inkl riktnr) 


Org.nr: 


Mobiltelefon  


  


  


  


  


  


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra. 


Januari 2020 


05 februari 


 


januari? 
 


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra.







 


 


Fördela ''Summa gästnätter'' som redovisades i avsnitt 3 efter hemland.  
Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts.  
Vänligen fortsätt specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna. 


Totalt antal 


Gästnätter efter hemland 6 


SE Sverige 
 
DK Danmark 
 
NO Norge 
 
FI Finland 
 
IS Island 
 
 
DE Tyskland 
 
GB Storbritannien 
 
IE Irland 
 
NL Nederländerna 
 
BE Belgien 
 
 
LU Luxemburg 
 
FR Frankrike 
 
CH Schweiz 
 
AT Österrike 
 
IT Italien 
 
 
ES Spanien 
 
PR Portugal 
 
GR Grekland 
 
TR Turkiet 
 
RU Ryssland 
 
 
EE Estland 
 
LV Lettland 
 
LT Litauen 
 
PL Polen 
 
CZ Tjeckien 
 
 
SK Slovakien 
 
HU Ungern 
 
US USA 
 
CA Canada 
 
JP Japan 
 
 
KR Sydkorea 
 
CN Kina 
 
AU Australien 
 
NZ Nya Zeeland 


Antal gästnätter 
Land- 
kod Hemland 


Land- 
kod Hemland  Antal gästnätter 


IN Indien 
 
BR Brasilien 


Fyll i totalt antal gästnätter (både svenska och  
utländska) och antal belagda stugor dag för dag. 
 
Om ni haft stängt något eller några datum under redovis-  
ningsmånaden, markera ''Stängd dag'' för de datumen.  


Ska fördelas efter  
hemland i avsnitt 6. 


Hur stor var den totala logiintäkten för redovisnings-  
månaden eller senast tillgängliga logiintäkt? 
 
Fyll i månad och den totala intäkten för samtliga uthyrda  
stugor exkl. moms och frukost (konto 3010 enligt HR2013).  


Svenska ankomster 


Utländska ankomster 


 1 
 
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 
 6 
 
 7 
 
 8 
 
 9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 


Summa gästnätter Summa belagda stugor 


Logiintäkt 5 


Antal gästnätter 
(belagda bäddar) 


Antal 
belagda stugor 


Gästnätter och stugor, dag för dag 3 4 Svenska och utländska ankomster 


Månad  Logiintäkt 


kr 


Stängd 
dag 


Hur många ankomster/nyinskrivna gäster hade ni totalt  
under redovisningsmånaden? 
 
Endast den dag som gästen anländer och skriver in sig för  
övernattning ska räknas som ankomst. 


Antal ankomster  
(nyinskrivna gäster) 


 


   


Jan 


Totalt antal ska överensstämma med Summa gästnätter i avsnitt 3. 








 


 


Inkvarteringsstatistik – Månadsrapport 


Hotell m.fl. 


Maxkapacitet 


Kontrollera att uppgiften om anläggningens  
maxkapacitet är korrekt. Exkludera extrabäddar.  


Stämmer inte uppgifterna vänligen korrigera här 


Antal bäddar 
(ej extrabäddar) Antal rum 


Antal rum/stugor Antal bäddar 


Tillfällig disponibel kapacitet  


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Statistiska centralbyrån 


DFO/OU, Inkvarteringsstatistik 


701 89 ÖREBRO 


Ni kan även lämna in era uppgifter via textfil eller  
webblankett. Kontakta SCB för en kravspecifikation  


eller inloggningsuppgifter. 


Ja 


Nej 


Fyll i period och antal rum/stugor och bäddar  


som varit tillgängliga för uthyrning 


Har anläggningen haft öppet alla dagar under  


Markera med ett kryss. 


Ja 


Ja, men vi har inte haft någon beläggning    


Nej, delvis stängt (stängda dagar markeras i avsnitt 3) 


Nej, stängt hela månaden 


Planerar ni att hålla anläggningen stängd  
någon period under den närmaste tiden? 


Fr.o.m. (ååmmdd) T.o.m. (ååmmdd) 


Ja 


Nej 


Ange kontaktperson ovan och  
skicka tillbaka blanketten till SCB. 


Skicka in efterfrågade uppgifter i bifogat svarskuvert  


senast 


Uppgiftskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken  
(SFS 2001:99). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 §  


offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 


SCB-id: 


Anläggningens öppethållande under redovisningsmånaden 1 


2 Anläggningens kapacitet  


Syfte 


Vilka är med  
i undersök- 


ningen? 


Varför är  


det viktigt  


att just du  


svarar? 


Resultat 


Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten  


är helt beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i månadsrapporten. Eftersom  


statistiken används av rese- och turistindustrins aktörer för att bl.a. utveckla sin verksamhet  


och attrahera flera besökare till regionen, har du möjlighet att hjälpa till och påverka. 


Detta är en fortlöpande månadsundersökning med ett svarsdatum den 5:e varje månad. Det  


kan därför löna sig att skapa rutiner på din arbetsplats så att uppgiftslämnandet går smidigt.  


Det finns flera alternativa sätt att lämna sina uppgifter förutom pappersblanketten. 
 
Har man ett bokningssystem går det att lämna uppgifterna via en strukturerad textfil. Hör efter  


med din systemleverantör om de har utvecklat denna möjighet annars kan de kontakta oss  


för en kravspecifikation. 
 
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webblankett. Kontakta oss för inloggnings-  


uppgifter. Logga sedan in på www.insamling.scb.se 


Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din  
anläggning ligger till i jämförelse med din region och riket totalt. 
 
Samtidigt lägger vi ut den officiella statistiken på vår hemsida www.scb.se/nv1701 där man  


kan se statistiken på länsnivå. Vill man ha mer detaljerad statistik så går det att göra enstaka  


beställningar eller prenumerera hos oss. 
 
Resultaten skickas även till Eurostat, EU:s statistikorgan, som samlar in jämförbar inkvarte-  


ringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publi-  


cerar årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder. 


Kommentarer 


Allmän information om undersökningen 


Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag  


till utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå.  


Undersökningen redovisar löpande hur den svenska och utländska turismen utvecklas i  


Sverige över tid. 
 
Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en viktig beståndsdel i beräkningen av rese- och  


turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Visste du att turismen årligen  


omsätter 296 miljarder kronor (år 2016), vilket är 2,7 procent av Sveriges BNP, eller att 168 900 är  


sysselsatta (årsverken) inom näringen? 
 
Undersökningen, som utförs varje månad, har pågått sedan 1978 och samlas in av Statistiska  


centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket. 


Samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst 5 rum eller  


9 bäddar samt alla stugbyar med minst 5 stugor eller 20 bäddar, campingar och förmedlare av  


privata stugor och lägenheter och samtliga STF-anläggningar oavsett storlek är med i under-  


sökningen. I dagsläget är det cirka 4 400 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken. 


Uppgifts- 


lämnande 


via 


– pappers- 


   blankett 


– textfil 


– webb 


Har den disponibla kapaciteten under månaden  
varit annan än maxkapaciteten? De rum/stugor  
som har varit stängda t.ex. på grund av reparation  
eller använts till asylboende, personalboende eller  


av socialtjänsten ska inte ingå. 


Namn E-post 


Telefon (inkl riktnr) 


Kontaktperson 


Org.nr: 


Mobiltelefon  


Telefon E-post 


010-479 44 40 inkvartering@scb.se 


  


  


 


  


  


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra.  
 


Januari 2020  


05 februari 


 


 


 


januari? 


 


 


Om någon av de förtryckta uppgifterna inte stämmer, 
stryk över och ändra.







 


 


Fördela ''Summa gästnätter'' som redovisades i avsnitt 3 efter hemland.  
Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts.  
Vänligen fortsätt specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna. 


Totalt antal 


SE Sverige 
 
DK Danmark 
 
NO Norge 
 
FI Finland 
 
IS Island 
 
 
DE Tyskland 
 
GB Storbritannien 
 
IE Irland 
 
NL Nederländerna 
 
BE Belgien 
 
 
LU Luxemburg 
 
FR Frankrike 
 
CH Schweiz 
 
AT Österrike 
 
IT Italien 
 
 
ES Spanien 
 
PR Portugal 
 
GR Grekland 
 
TR Turkiet 
 
RU Ryssland 
 
 
EE Estland 
 
LV Lettland 
 
LT Litauen 
 
PL Polen 
 
CZ Tjeckien 
 
 
SK Slovakien 
 
HU Ungern 
 
US USA 
 
CA Canada 
 
JP Japan 
 
 
KR Sydkorea 
 
CN Kina 
 
AU Australien 
 
NZ Nya Zeeland 


Antal gästnätter 
Land- 
kod Hemland 


Land- 
kod Hemland  Antal gästnätter 


Gästnätter efter hemland 7 


IN Indien 
 
BR Brasilien 


Fyll i totalt antal gästnätter (både svenska och  
utländska) och antal belagda rum dag för dag. 
 
Om ni haft stängt något eller några datum under redovis-  
ningsmånaden, markera ''Stängd dag'' för de datumen.  


Ska fördelas efter  
hemland i avsnitt 7. 


Ska fördelas på  
målgrupp i avsnitt 5. 


Fördela ''Summa belagda rum'' som redovisades i 
avsnitt 3 efter målgrupp. 
 
Huvudprincipen är att kategorisera rummet utifrån den  
prislista som rummet bokades efter. Om differentierade  
priser inte förekommer på din anläggning, fördela efter  
veckodag, där måndag–torsdag brukar beläggas av  
affärsgäster och fredag–söndag av fritidsgäster. 


Affär 


Konferens 


Grupper 


Fritid 


   Målgrupper: 
 
Affär: Rum till ordinarie pris. Ordinarie pris inkluderar även  


rabatter till företagskunder. Rum som bokas till ordinarie pris  
med ankomstdag söndag kategoriseras som affärsrum även  
för efterföljande dagar. 
 
Konferens: Rum enligt konferensprislista. Gästerna måste  
både bo och konferera på anläggningen för att rummen ska  


räknas till denna målgrupp. Om gästerna bor på anlägg-  
ningen men konfererar utanför anläggningen tillhör rummen  
i stället målgruppen ''Affär''. 
 
Grupper: Rum enligt grupprislista. Hit räknas t.ex. buss-  
grupper, pensionärsresor, idrotts- och intressegrupper. 
 
Fritid: Rum som bokas av privatpersoner till rabatterade  
priser eller lägre ordinariepriser, främst belagda under  
veckoslut, helger och under turistsäsong. De rum som  
bokas av privatpersoner som betalat full pris och ofta utgör  


majoriteten bland turistorternas gäster ska också ingå i  


denna målgrupp. 


Hur stor var den totala logiintäkten för redovisnings-  
månaden eller senast tillgängliga logiintäkt? 
 
Fyll i månad och den totala intäkten för samtliga uthyrda  
rum exkl. moms och frukost (konto 3010 enligt HR2013).  


* 


* 


Svenska ankomster 


Utländska ankomster 


 1 
 
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 
 6 
 
 7 
 
 8 
 
 9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 


Summa gästnätter Summa belagda rum 


Logiintäkt 6 


Antal gästnätter 
(belagda bäddar) 


Antal 
belagda rum 


Stängd 
dag 


Gästnätter och rum, dag för dag 3 4 Svenska och utländska ankomster 


5 Målgrupper 


Antal ankomster  
(nyinskrivna gäster) 


Antal belagda rum 


Månad  Logiintäkt 


kr 


Hur många ankomster/nyinskrivna gäster hade ni totalt 
under redovisningsmånaden?  
Endast den dag som gästen anländer och skriver in sig för  
övernattning ska räknas som ankomst. 


 


  


Jan 


Totalt antal ska överensstämma med Summa gästnätter i avsnitt 3. 


  





