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textfil från bokningssystem avseende inkvarteringsstatistik 

  

  

  

 

 



 

 SCB – Camping   2 av 4 
 

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. 

Tänk på att endast redovisa besökande gäster 

med affärs- eller fritidssyfte. 

Antal Barn 4 N  Vanligen 0-9. 

Tänk på att endast redovisa besökande gäster 

med affärs- eller fritidssyfte. 

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

boende 

Hemland 6 T 2 Det land som gästen bor i sedan minst 12 

månader tillbaka. Hemland behöver inte vara 

detsamma som gästens medborgarskap. Anges 

enligt den internationella standarden, ISO 3166–

1:1 997, exempel FI, SE, osv. Giltig lista finns på 

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

Tänk på att endast redovisa besökande gäster 

med affärs- eller fritidssyfte. Tomter och stugor 

som har använts till asylboende, personalboende, 

socialtjänsten, ägarbokningar eller liknande ska 

inte ingå. 

AvreseDatum 8 N 6 ÅÅMMDD 

Tänk på att endast redovisa besökande gäster 

med affärs- eller fritidssyfte. Tomter och stugor 

som har använts till asylboende, personalboende, 

socialtjänsten, ägarbokningar eller liknande ska 

inte ingå. 

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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Fält-separerare: semikolon. 1 rad per in- och utcheckning. 

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

bifogas efter inloggning på www.scb.se/inkvartering  

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. 


