
    
 

 

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

