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

INKVARTERINGSSTATISTIKENS
MÅNADSRAPPORT
IDnr XXXX

Hotell m.fl.

Avser perioden

Månad ÅÅÅÅ
NAMN PÅ ANLÄGGNINGEN
BLANKETTMOTTAGARE
BLANKETTADRESS
BLANKETTPOSTNR BLANKETTPOSTORT

Blanketten skickas in senast den

Förtryck

1. Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer

till Statistiska centralbyrån
RM/MIT Inkvarteringsstatistiken
Box 24 300
104 51 Stockholm

Om något inte stämmer vänligen stryk över och ändra

2. Ange öppethållande under MÅNAD månad

Öppet hela månaden

Markera med ett kryss det som gäller för din anläggning

Delvis öppet under månaden
v.g. markera stängda dagar under punkt 6
Stängd hela månaden
Skriv under och skicka tillbaka blanketten

3. Planerad stängning den närmaste tiden?

Stängt fr.o.m. ____________ t.o.m. _____________

4. Anläggningens maxkapacitet _____ bäddar och ______ rum

Kapaciteten i form av fasta bäddar och rum. Stämmer inte uppgifterna vänligen stryk över och ändra

5. Har kapaciteten under månaden
varit annan än ovanstående?

Nej

T.ex. på grund av:
 belagda av personal
 stängda under månaden, för t.ex. reparation
 belagda av flyktingar och gäster anvisade av
socialförvaltningen
Dessa rum och bäddar ska räknas bort från
maxkapaciteten.

Vänligen ange period och den
tillfälligt nya kapaciteten nedan

Ja

Fr.o.m.
– t.o.m.
Antal
(ååmmdd) – (ååmmdd) bäddar
–

Antal
rum

–
–
–

Kommentarer

Namn (texta)

Datum

Organisationsnummer

E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Fax (inkl riktnummer)

Kontakta oss gärna
Tfn: 010 – 479 44 40
E-post: inkvartering@scb.se
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Lämna dina uppgifter på Internet
Logga in på www.insamling.scb.se
Saknar du dina inloggningsuppgifter
kontakta oss på Inkvarteringen

Vi tar inte längre emot

För över uppgifterna från
datalistorna
TVFS
2017:1till pappersb
Bilaga
1
på www.insamling.scb.se För era
inloggningsup

6. Fyll i det totala antalet gästnätter
(svenska och utländska) och antal
belagda rum, per dag.
Datum

Antal
gästnätter

Antal
belagda
rum

7.

Hur många ankommande gäster hade ni
totalt under månaden? Delas upp på
svenska respektive utländska.
Endast den dag som gästen anländer och skriver in
sig för övernattning ska räknas som ankomst.

Markera
stängda
dagar

Ankommande svenska gäster

1

Ankommande utländska gäster

2
3
4

8.

5
6
7

Hur fördelar sig de belagda rummen
som redovisades i punkt 6 på följande
målgrupper?
Affärs-/uppdragsresenärer

8

Konferensgäster

9

Grupper

10

Fritidsresenärer

11

Målgrupper
Fördela gästerna efter den målgrupp som bäst passar in. Huvudprincipen är att koda gästen efter vilken prislista han betalar. Om
differentierade priser inte förekommer på Din anläggning, fördela
efter veckodag, där mån-tors brukar beläggas av affärsgäster och
fre-sön av fritidsgäster.

12
13
14
15
16

Affärsresenär: Gäst som betalar ordinarie pris. Ordinarie pris
inkluderar även rabatter till företagskunder. En gäst med ankomstdag söndag och som stannar ett par dagar och då betalar ordinarie
pris kodas som affärsresenär hela perioden.

17
18
19

Konferensgäster: Gäst som betalar efter konferensprislista. Gästerna måste både bo och konferera på anläggningen för att få räknas till denna grupp. Om gästerna bor på anläggningen men konfererar utanför anläggningen räknas de som affärs- och uppdragsresenärer.

20
21
22
23

Grupper: Gäster som betalar efter grupprislista. Hit räknas t.ex.
bussgrupper, pensionärsresor, idrotts- och intressegrupper.

24
25

27

Fritid: Här kodas gruppen privatpersoner som främst bor veckoslut, helger och under sommaren, ofta till rabatterade priser eller
lägre ordinariepriser. fullt betalande privatpersoner som ofta utgör
majoriteten bland turistorternas gäster ska ingå i denna grupp.

28

9.

26

29

Hur stor var den totala logiintäkten för
månaden?

Total intäkt av samtliga uthyrda rum exkl. moms och
frukost (konto 3010 enligt HR2013).

30
31
Totalt

Kronor

Gästnätter

Rum

Eller senast tillgängliga logiintäkt
______________kronor

____________månad
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re emot datalistor

TVFS 2017:1
l pappersblanketten
eller till webbformuläret
Bilaga 1 kontakta Inkvarteringen.
ggningsuppgifter,
10.

Fördela det totala antalet gästnätter efter hemland.

Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts. Vänligen fortsätt
specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna.

ISO

Hemland

ISO

Hemland

SE

Sverige

Antal gästnätter

KR

Sydkorea

DK

Danmark

CN

Kina

NO

Norge

AU

Australien

FI

Finland

NZ

Nya Zeeland

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
Totalt antal

Antal gästnätter

Totalen ska överensstämma med antalet gästnätter i punkt 6

Tack för dina uppgifter!
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Bilaga 1

Allmän information om undersökningen
Syfte
Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag till
och utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå. Den är också
unik i sitt slag då det är den enda undersökningen som löpande över tiden redovisar hur den utländska turismen utvecklas i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en beståndsdel i beräkningen av rese- och turistindustrins
effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen. Visste du att turismen årligen omsätter drygt
244 miljarder kr (år 2008), vilket är 2,9 procent av Sveriges BNP, eller att 159 000 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.
Vilka är med i undersökningen
Alla som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige är med i undersökningen. Det
innefattar 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. I dagsläget är det ungefär
3 000 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken.
Varför att det viktigt att just du svarar
Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten är helt
beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i övernattningsrapporten. 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.
Uppgiftslämnade
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 möjlighet annars kan de kontakta oss för en
kravspecifikation.
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webbenkät. Gå in på www.insamling.scb.se och
logga in. För inloggningsuppgifter kontakta oss.
Resultat
Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din
egen 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 inkvarteringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publicerar årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder.
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Bilaga 2

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

INKVARTERINGSSTATISTIKENS
MÅNADSRAPPORT
IDnr XXXX

Vandrarhem
Avser perioden

Månad ÅÅÅÅ

NAMN PÅ ANLÄGGNINGEN
BLANKETTMOTTAGARE
BLANKETTADRESS
BLANKETTPOSTNR BLANKETTPOSTORT

Blanketten skickas in senast den

Förtryckt

till Statistiska centralbyrån
RM/MIT Inkvarteringsstatistiken
Box 24 300
104 51 Stockholm

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

2. Ange öppethållande under __MÅNAD__ månad
Markera med ett kryss det som gäller för din anläggning

Öppet hela månaden
Delvis öppet under månaden

v.g. markera stängda dagar under punkt 6.

Stängt hela månaden

Skriv under och skicka tillbaka blanketten.

3. Planerad stängning den närmaste tiden?

Stängt fr.o.m. ____________ t.o.m. _____________

4. Anläggningens maxkapacitet är ________ bäddar

Kapaciteten i form av fasta bäddar. Stämmer inte uppgifterna vänligen stryk över och ändra

5. Har kapaciteten under månaden
varit annan än ovanstående?

Nej
Ja

T.ex. på grund av:
 belagda av personal
 stängda under månaden, för t.ex. reparation
 belagda av flyktingar och gäster anvisade av
socialförvaltningen
Dessa bäddar ska räknas bort från maxkapaciteten.

Vänligen ange period och den
tillfälligt nya kapaciteten nedan

Fr.o.m.
– t.o.m.
Antal
(ååmmdd) – (ååmmdd) bäddar
–
–
–
–

Kommentarer

Namn (texta)

Datum

Organisationsnummer

E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Fax (inkl riktnummer)

Kontakta oss gärna

Tfn: 010 – 479 44 40
E-post: inkvartering@scb.se
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Lämna dina uppgifter på Internet
Logga in på www.insamling.scb.se

Saknar du dina inloggningsuppgifter kontakta oss på Inkvarteringen

TVFS 2017:1

Bilaga 2

Vi tar inte längre emot datalistor

Vi tar inte längre emot

För över uppgifterna från datalistorna till pappersblanketten eller till webbformuläret
För över uppgifterna från datalistorna till pappersb
på www.insamling.scb.se För era inloggningsuppgifter, kontakta Inkvarteringen.
på www.insamling.scb.se För era inloggningsup

Huri många
ankommande
gäster hade ni 7.
7.
6. Fyll
det totala
antalet gästnätter
totalt under
upp på
(svenska
ochmånaden?
utländska),Delas
per dag.
svenska respektive utländska.
Endast den dag som gästen anländer och skriver in
Antal somMarkera
sig för övernattning ska räknas
ankomst.
Antal
belagda stängda
Datum gästnätter
rum
dagar
Ankommande
svenska gäster

1
2

6
7
8
9
10

Endast den dag som gästen anländer och skriver in
sig för övernattning
räknas som ankomst. Antal gästnätter
ISO ska
Hemland

SE
DK

Ankommande utländska gäster

3 fördelar sig de belagda rummen
Hur
som
4 redovisades i punkt 6 på följande
målgrupper?
5

8.

10. Fördela det totala antalet gästnätter eft
Hur många ankommande
gäster hade ni
Endast de vanligaste förekommande länderna har
totalt under specificeringen
månaden? Delas
upp påoch hemländer på
över gästnätter
svenska respektive utländska.

NO

8.

Affärs-/uppdragsresenärer

Sverige
Ankommande svenska gäster
Danmark
Ankommande utländska gäster
Norge

FI
Hur fördelar
sigFinland
de belagda rummen
IS
Island
som redovisades
i punkt 6 på följande
målgrupper?
DE

Tyskland

GB

Storbritannien
Affärs-/uppdragsresenärer

Konferensgäster

IE

Grupper

NL

Fritidsresenärer

BE

Irland
Konferensgäster
Nederländerna
Grupper
Belgien
Fritidsresenärer

LU
Luxemburg
Målgrupper
Målgrupper
11
Fördela gästerna efter den målgrupp som bäst passar in. HuvudFRden Frankrike
Fördela gästerna efter
målgrupp som bäst passar in. Huvud12 är att koda gästen efter vilken prislista han betalar. Om
principen
principen är att koda gästen efter vilken prislista han betalar. Om
CH Schweiz
differentierade priser inte förekommer på Din anläggning, fördela
differentierade priser inte förekommer på Din anläggning, fördela
13
efter veckodag, där mån-tors brukar beläggas av affärsgäster och
efter veckodag, där AT
mån-tors
brukar beläggas av affärsgäster och
Österrike
fre-sön 14
av fritidsgäster.
fre-sön av fritidsgäster.
IT
Italien
15
Affärsresenär: Gäst som betalar ordinarie pris. Ordinarie pris
Affärsresenär: Gäst som betalar ordinarie pris. Ordinarie pris
inkluderar även rabatter till företagskunder. En gäst med ankomstES tillSpanien
inkluderar även rabatter
företagskunder. En gäst med ankomst16
dag söndag och som stannar ett par dagar och då betalar ordinarie
dag söndag och somPR
stannar
ett par dagar och då betalar ordinarie
Portugal
pris kodas
17 som affärsresenär hela perioden.
pris kodas som affärsresenär hela perioden.
GR Grekland
18
Konferensgäster: Gäst som betalar efter konferensprislista. GäsKonferensgäster: Gäst som betalar efter konferensprislista. GäsTurkiet
terna måste
19 både bo och konferera på anläggningen för att få räk-terna måste både boTR
och konferera på anläggningen för att få räknas till denna grupp. Om gästerna bor på anläggningen men konfenas till denna grupp.RU
Om gästerna
bor på anläggningen men konfeRyssland
20
rerar utanför anläggningen räknas de som affärs- och uppdragsrererar utanför anläggningen räknas de som affärs- och uppdragsresenärer.
senärer.
21
EE
Estland
Grupper:
22 Gäster som betalar efter grupprislista. Hit räknas t.ex. Grupper: Gäster som
LVbetalar
Lettland
efter grupprislista. Hit räknas t.ex.
bussgrupper, pensionärsresor, idrotts- och intressegrupper.
bussgrupper, pensionärsresor,
idrotts- och intressegrupper.
23
LT
Litauen

Fritid: 24
Här kodas gruppen privatpersoner som främst bor veckoPL
Polen
Fritid: Här kodas gruppen
privatpersoner som främst bor veckoslut, helger och under sommaren, ofta till rabatterade priser eller
slut, helger och under sommaren, ofta till rabatterade priser eller
25
lägre ordinariepriser. fullt betalande privatpersoner som ofta utgör
CZ
Tjeckien
lägre ordinariepriser. fullt betalande privatpersoner som ofta utgör
majoriteten bland turistorternas gäster ska ingå i denna grupp.
majoriteten bland turistorternas gäster ska ingå i denna grupp.
26

9.

Hur
27 stor var den totala logiintäkten för
månaden?
28

Total intäkt av samtliga uthyrda bäddar exkl. moms
29 frukost (konto 3010 enligt HR2013).
och

30
31

Kronor

Eller senast tillgängliga logiintäkt
Totalt
______________kronor ____________månad
Gästnätter
Rum

9.

SK

Slovakien

US

USA

JP

JapanKronor

Hur stor var
totala logiintäkten för
HU den
Ungern
månaden?

Total intäkt av samtliga uthyrda bäddar exkl. moms
och frukost (konto
enligt HR2013).
CA 3010
Canada

Eller senast tillgängliga logiintäkt
______________kronor

____________månad

Tack fö
7

re emot datalistor
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l pappersblanketten
eller till webbformuläret
Bilaga 2 kontakta Inkvarteringen.
ggningsuppgifter,
10.

e

-

r

Fördela det totala antalet gästnätter efter hemland.

Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts. Vänligen fortsätt
specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna.

ISO

Hemland

ISO

Hemland

SE

Sverige

Antal gästnätter

KR

Sydkorea

DK

Danmark

CN

Kina

NO

Norge

AU

Australien

FI

Finland

NZ

Nya Zeeland

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
Totalt antal

Antal gästnätter

Totalen ska överensstämma med antalet gästnätter i punkt 6

Tack för dina uppgifter!
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Allmän information om undersökningen
Syfte
Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag till
och utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå. Den är också
unik i sitt slag då det är den enda undersökningen som löpande över tiden redovisar hur den utländska turismen utvecklas i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en beståndsdel i beräkningen av rese- och turistindustrins
effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen. Visste du att turismen årligen omsätter drygt
244 miljarder kr (år 2008), vilket är 2,9 procent av Sveriges BNP, eller att 159 000 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.

Vilka är med i undersökningen
Alla som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige är med i undersökningen. Det
innefattar 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. I dagsläget är det ungefär
3 000 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken.
Varför att det viktigt att just du svarar
Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten är helt
beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i övernattningsrapporten. 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.
Uppgiftslämnade
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 möjlighet annars kan de kontakta oss för en
kravspecifikation.
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webbenkät. Gå in på www.insamling.scb.se och
logga in. För inloggningsuppgifter kontakta oss.
Resultat
Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din
egen 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 inkvarteringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publicerar årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder.
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Bilaga 3

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

INKVARTERINGSSTATISTIKENS
MÅNADSRAPPORT
IDnr XXXX

Stugbyar
Avser perioden

Månad ÅÅÅÅ

NAMN PÅ ANLÄGGNINGEN
BLANKETTMOTTAGARE
BLANKETTADRESS
BLANKETTPOSTNR BLANKETTPOSTORT

Blanketten skickas in senast den

Förtryckt

till Statistiska centralbyrån
RM/MIT Inkvarteringsstatistiken
Box 24 300
104 51 Stockholm

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

2. Ange öppethållande under _MÅNAD__ månad
Markera med ett kryss det som gäller för din anläggning

Öppet hela månaden
Delvis öppet under månaden

v.g. markera stängda dagar under punkt 6.

Stängt hela månaden

Skriv under och skicka tillbaka blanketten.

3. Planerad stängning den närmaste tiden?

Stängt fr.o.m. ____________ t.o.m. _____________

4. Anläggningens maxkapacitet är ________ bäddar och ________stugor

Kapaciteten i form av fasta bäddar och stugor. Stämmer inte uppgifterna vänligen stryk över och ändra

5. Har kapaciteten under månaden
varit annan än ovanstående?

Nej

T.ex. på grund av:
 belagda av personal
 stängda under månaden, för t.ex. reparation
 belagda av flyktingar och gäster anvisade av
socialförvaltningen
Dessa stugor och bäddar ska räknas bort från
maxkapaciteten.

Ja

Vänligen ange period och den
tillfälligt nya kapaciteten nedan

Fr.o.m.
– t.o.m.
Antal
(ååmmdd) – (ååmmdd) bäddar
–

Antal
stugor

–
–
–

Kommentarer

Namn (texta)

Datum

Organisationsnummer

E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Fax (inkl riktnummer)

Kontakta oss gärna

Tfn: 010 – 479 44 40
E-post: inkvartering@scb.se
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Lämna dina uppgifter på Internet
Logga in på www.insamling.scb.se

Saknar du dina inloggningsuppgifter kontakta oss på Inkvarteringen

Vi tar inte längre emot

TVFS
2017:1till pappersb
För över uppgifterna från
datalistorna
Bilaga
3
på www.insamling.scb.se För era
inloggningsup
6. Fyll i det totala antalet gästnätter
(svenska och utländska) och antal
belagda stugor, per dag.

Datum

Antal
gästnätter

Antal
belagda
stugor

7.

Hur många ankommande gäster hade ni
totalt under månaden? Delas upp på
svenska respektive utländska.
Endast den dag som gästen anländer och skriver in
sig för övernattning ska räknas som ankomst.

Markera
stängda
dagar

Ankommande svenska gäster
Ankommande utländska gäster

1
2
3
4
5

8.

6

Hur stor var den totala logiintäkten för
månaden?

Total intäkt av samtliga uthyrda stugor exkl. moms
och frukost (konto 3010 enligt HR2013).

7
8

Kronor

9
10

Eller senast tillgängliga logiintäkt

11

______________kronor

12

____________månad

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Totalt

Gästnätter

Stugor

11

re emot datalistor

TVFS 2017:1
l pappersblanketten
eller till webbformuläret
Bilaga 3 kontakta Inkvarteringen.
ggningsuppgifter,
9.

Fördela det totala antalet gästnätter efter hemland.
Endast de vanligaste förekommande länderna har förtryckts. Vänligen fortsätt
specificeringen över gästnätter och hemländer på de tomma raderna.

ISO

Hemland

SE
DK

Antal gästnätter

ISO

Hemland

Sverige

KR

Sydkorea

Danmark

CN

Kina

NO

Norge

AU

Australien

FI

Finland

NZ

Nya Zeeland

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
Totalt antal

Antal gästnätter

Totalen ska överensstämma med antalet gästnätter i punkt 6

Tack för dina uppgifter!
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Allmän information om undersökningen
Syfte
Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag till
och utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå. Den är också
unik i sitt slag då det är den enda undersökningen som löpande över tiden redovisar hur den utländska turismen utvecklas i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en beståndsdel i beräkningen av rese- och turistindustrins
effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen. Visste du att turismen årligen omsätter drygt
244 miljarder kr (år 2008), vilket är 2,9 procent av Sveriges BNP, eller att 159 000 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.
Vilka är med i undersökningen
Alla som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige är med i undersökningen. Det
innefattar 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. I dagsläget är det ungefär
3 000 anläggningar som ingår i inkvarteringsstatistiken.
Varför att det viktigt att just du svarar
Kvaliteten på inkvarteringsstatistiken och hur bra den stämmer överens med verkligheten är helt
beroende av hur du och andra uppgiftslämnare fyller i övernattningsrapporten. 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.
Uppgiftslämnade
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 möjlighet annars kan de kontakta oss för en
kravspecifikation.
Det går också bra att lämna sina uppgifter via en webbenkät. Gå in på www.insamling.scb.se och
logga in. För inloggningsuppgifter kontakta oss.
Resultat
Varje månad får du som svarar i tid en sammanställd rapport från oss med resultat om hur din
egen 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 inkvarteringsstatistik från EU:s alla medlemsländer. Även World Tourism Organisation (WTO) publicerar årligen jämförbar inkvarteringsstatistik från andra länder.
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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
MÅNAD ÅÅÅÅ

Namn
Blankettmottagare
Blankettadress
Blankettpostnr Blankettpostort

Anl.id.

Förtryckt uppgifter

Skicka in efterfrågade uppgifter senast Förtryckt uppgift 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.

4.

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

Har anläggningen haft öppet under
aktuell månad?

tomter

stugor

Ja, helt eller delvis
Nej  Gå till fråga 6

Postadress
Box 24 300
104 51 Stockholm

14

Telefon
Gruppnummer
08/506 945 40

1

E-post
inkvartering@scb.se

TVFS 2017:1

Bilaga 4

5.

Hur stor var beläggningen (dvs. antal tomt- och stugnätter) för aktuell månad fördelat på hemland
och boendeform? Observera bifogat arbetsblad som kan användas vid behov.
Räkna inte med säsongsabonnenter.

Hemland

Husbilar

Stugor

Tält

Husvagnar

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 för samtliga uthyrda
tomter/stugor exkl. moms (konto 3010
enl HR2013)

kronor

Övriga upplysningar

7.

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

Kontaktperson
Datum

minuter

Namn (v.g. texta)

Telefon (även riktnr)

Fax (även riktnr)

Mobil

E-post

Tack för er medverkan!
2
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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
Säsongsabonnenter Camping
Säsong ÅÅÅÅ/ÅÅÅÅ

Namn
Blankettmottagare
Blankettadress
Blankettpostnr Blankettpostort

Anl.id Förtryckt uppgifter

Skicka in efterfrågade uppgifter senast förtryckt 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.

4.

Hur stor är anläggningens maxkapacitet?
Kapaciteten i form av antal fasta tomter och
stugor. Rätta/komplettera förtryckta uppgifter
som är felaktiga eller saknas.

Har anläggningen haft öppet någon gång
under perioden 1 maj 2009 - 31 augusti
2009 (Obs! Sommarsäsong)?

tomter

Ja
Nej  Gå till fråga 6

Postadress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Telefon
Gruppnummer
010-479 44 40

1

16

stugor

E-post
inkvartering@scb.se
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5.

Redovisa den totala beläggningen av säsongsabonnenter fördelat på hemland, antal
husvagnar/husbilar, genomsnittligt antal dygn per abonnent och totalt antal dygn:
Med säsongsabonnenter avses campare som har sin husvagn/husbil uppställd hela säsongen.
Om exakt antal dygn är känt redovisas det exakta antalet.
Om exakt antal dygn inte är känt redovisas genomsnittligt antal dygn per abonnent genom att dividera
abonnemangsavgiften med dygnsavgiften.
Exempel:
Om abonnemangsavgiften är 5 000 kronor och dygnsavgiften 100 kronor ska du redovisa 50 i rutan
”Genomsnittligt antal dygn per abonnent”.
Säsongsuppgifterna skall ej tidigare ha redovisats via månadsrapport, slipp eller textfil.

Hemland

Antal husvagnar
/husbilar

Genomsnittligt
antal dygn per
abonnent.

Totalt antal dygn

Se instruktion ovan

Sverige

st

dygn

dygn

Norge

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

Fyll i hemland:

Fyll i hemland:

Fyll i hemland:

Fyll i hemland:

Övriga upplysningar

6.

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

Kontaktperson
Datum

minuter

Namn (v.g. texta)

Telefon (även riktnr)

Fax (även riktnr)

Mobil

E-post

Tack för er medverkan!
2
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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).

INKVARTERINGSSTATISTIKENS
MÅNADSRAPPORT
Idnr

Förmedlade privata stugor och lägenheter
Avser perioden

Blanketten skickas in senast den
till
Statistiska centralbyrån
DFO/IF Inkvarteringsstatistiken
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

1.

2.

Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer

Om något inte stämmer vänligen styk över och ändra

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

E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Faxnr (inl riktnummer)

Kontakta oss gärna Tfn:
010 - 479 44 40
E-post: inkvartering@scb.se

Lämna dina uppgifer via Internet

Logga in på www.insamling.scb.se
Saknar du dina inloggningsuppgifter
kontakta oss på Inkvarteringen
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Län

Hela Riket

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Dalarna

Västmanland

Örebro

Värmland

Västra
Götaland

Halland

Skåne

Blekinge

Gotland

Kalmar

Kronoberg

Jönköping

Östergötland

Södermanland

Uppsala

Stockholm

Hyresbelopp/
logiintäkt exkl. moms
(hela kronor)

Antal uthyrningsbara
objekt

SE

e
ig
er
Sv

DK

k
ar
m
an
D
ge
or
N
NO

FI

d
an
nl
Fi

DE

T

d
an
kl
ys

NL

nd
lä
er
ed
N

PL

na
er
n
le
Po

Tack för dina uppgifter!

Endast de vanligast förekommande hemländerna har förtryckts. Vänligen fortsätt specificeringen av övriga hemländer i de tomma kolumnerna.

6. Fördela för respektive län; hyresbelopp/logiintäkt, antal uthyrningsbara objekt, gästnätter och ankomster eller objektdygn efter hemland.

Genomsnittligt antal personer per bokning

Genomsnittligt antal dygn per bokning

Kryssa här om Ni redovisar objektdygn

5. Redovisar ni övernattningar och ankomster eller objektdygn?

Kryssa här om Ni redovisar övernattningar
och ankomster (ange övernattningar över
och ankomster under den streckade linjen
i kolumnerna nedan)

För instruktioner se blankettens baksida.

Totalt antal
övernattningar/
ankomster/
objektdygn

TVFS 2017:1
Bilaga 6
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INSTRUKTIONER
•
•
•

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.

Stuga/lägenhet
• 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.
Hyresbelopp/logiintäkt under månaden, fråga 6
• 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.
Antal uthyrningsbara objekt under månaden, fråga 6
• Räkna endast med stugor/lägenheter som varit tillgängliga för uthyrning under minst en vecka under
månaden.
Antal övernattningar och antal ankomster, fråga 6
• 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, fråga 6
• 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.
Genomsnittligt antal dygn per bokning, fråga 5
• Beräkna eller uppskatta antalet dygn per bokning/uthyrningstillfälle under månaden. Antalet anges
med en decimal. Uppgiften används för att beräkna antalet nyanlända gäster.
Genomsnittligt antal personer per bokning, fråga 5
• Beräkna eller uppskatta antalet personer per bokning/uthyrningstillfälle under månaden. Antalet
anges med en decimal. Uppgiften används för att beräkna antalet gästnätter.
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