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0 Allmänna uppgifter
0.1

Ämnesområde

N äringsverksamhet

0.2

Statistikområde

Inkvartering

0.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller
särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen
om den officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

TILLVÄ XTVERKET
Box 4044, 102 61 Stockholm
Götgatan 74
Christina Rådelius
08-681 91 00
08-681 65 07
Christina.rådelius@tillvaxtverket.se

0.5

Statistikproducent

STA TISTISKA CEN TRA LBYRÅ N
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
A nna Warnemo
08-506 942 56
A nna.w arnemo@scb.se
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0.6

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99), statistikförordningen (SFS 2001:100) och SCB:s föreskrifter
(SCB-FS 1997:12), dock ej för campingstatistiken tills vidare.

0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

0.8

Gallringsföreskrifter

Riksarkivet föreskrev i beslut den 7 mars 2011 att
inkvarteringsstatistikens blanketter får gallras efter tre år, förutsatt att
motsvarande uppgifter bevaras i digital form.

0.9

EU-reglering

Från och med den 6 juli 2011 gäller Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 692/ 2011 om europeisk statistik om turism och om
upphävande av rådets direktiv 95/ 57/ EG

0.10

Syfte och historik

Syftet med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av
utvecklingen av boendet på kommersiella anläggningar. Den utgör också
en beståndsdel i beräkningarna av resenäringens effekter på ekonomi och
sysselsättning
Undersökningen startade 1978 som ett uppdrag från dåvarande Sveriges
Turistråd och är den enda kontinuerliga indikator som existerar över
antalet utländska besökare i Sverige. Den sista juni 1992 lades Turistrådet
ned och ansvaret för statistiken övertogs av den nybildade Styrelsen för
Sverigebilden. Efter ännu en ombildning av statens turistorgan övertogs
ansvaret för inkvarteringsstatistiken den 1 juli 1995 av
Turistdelegationen. Den 1 januari 2006 tog N utek över statistikansvaret.
Från 1 april 2009 är Tillväxtverket statistikansvarig myndighet.
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0.11

Statistikanvändning

Inkvarteringsstatistiken används på riks-, regional och lokal nivå
- som en komponent i uppskattningar av resenäringens effekter på
ekonomi och sysselsättning
- för planering av åtgärder för att främja turism
- i samband med konkurrensanalys
- för uppföljning av vidtagna marknadsföringsåtgärder

Huvudanvändare är Tillväxtverket, företag och organisationer inom
turistbranschen samt regionala och lokala turistorganisationer.

0.12

Uppläggning och genomförande

SCB för ett register över landets hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser och förmedlare av privata stugor och lägenheter med
uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande.
Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från
samtliga öppna anläggningar. Dessa ska under första veckan efter
respektive mätmånad rapportera uppgifter om öppethållande, antal gäster,
antal övernattningar, gästernas hemland och fördelning på målgrupp samt
total logiintäkt (det senare gäller ej camping). Även eventuell förändring
av kapaciteten ska meddelas. Under 2-3 veckor sker registrering och
bearbetning av materialet. Därefter, dvs. ca en månad efter mätmånaden,
publicerar SCB preliminär månadsstatistik.
En årsrapport med slutlig statistik arbetas fram under första kvartalet
påföljande år och publiceras i april varje år.

0.13

Internationell rapportering

Inkvarteringsstatistiken rapporteras till Eurostat i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/ 2011 om
europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv
95/ 57/ EG
Preliminär statistik rapporteras varje månad och den slutliga statistiken
rapporteras en gång om året.

0.14
-
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1

Översikt

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning som belyser
utvecklingen av antal svenska och utländska gästnätter i Sverige.
Föreliggande kvalitetsdeklaration avser statistiken för undersökningssår
2013.
Följande förkortningar används i denna dokumentation:
H = hotell
S = stugby
V = vandrarhem
C = camping
SoL = förmedlare av privata stugor och lägenheter.

1.1

Observationsstorheter

M ålpopulationen utgörs av samtliga hotell, motell, pensionat,
vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum
eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt
alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Populationen omfattar
också förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla
campingplatser. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig
uthyrning ingår.
Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom
samt övernattning i privat regi registreras ej.
A nläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet –
flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas
med i den totala kapaciteten.
Uppgiftslämnare är en eller flera personer på företaget.
Population
Hotell

V ariabel

-

Fysisk kapacitet (rum och bäddar)
Disponibel kapacitet (rum och
bäddar)
Antal belagda rum/bäddar
Ankomster (svenska och utländska)
Målgrupper
(företag/konferens/grupp/fritid)
Nationaliteter
Logiintäkter

-

Fysisk kapacitet (Stugor och bäddar)

-

Stugby
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Vandrarhem

Förmedlad privat stuga eller
lägenhet

-

Campingplats

-

Disponibel kapacitet (Stugor och
bäddar)
Antal belagda stugor/bäddar
Ankomster (svenska och utländska)
Nationaliteter
Logiintäkter
Fysisk kapacitet (bäddar)
Disponibel kapacitet (bäddar)
Antal belagda bäddar
Ankomster (svenska och utländska)
Nationaliteter
Logiintäkter
Fysisk kapacitet (Stugor)
Disponibel kapacitet (Stugor)
Antal belagda stugor
Ankomster (svenska och utländska)
Genomsnittligt antal dygn per
bokning
Genomsnittligt antal personer per
bokning
Nationaliteter
Logiintäkter

Fysisk kapacitet (Stugor och tomter)
Disponibel kapacitet (Stugor och
tomter)
Antal belagda stugor/tomter
Ankomster (svenska och utländska)
Nationaliteter

Beskrivning population:
Hotell (H) är benämningen på de flesta hotell, motell, pensionat,
gästgivaregård, 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 (S) 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.
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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 (V) 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 (SoL) avser stuga eller lägenhet
som ägs av privatperson och hyrts ut via förmedlare som bedriver
yrkesmässig 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 (C) 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.
Beskrivning variabel:
Fysisk kapacitet avser samtliga rum och bäddar på samtliga anläggningar
(även tillfälligt stängda)
Disponibel kapacitet avser antalet tillgängliga rum och bäddar på öppna
anläggningar multiplicerat med antal öppethållandedagar
Antal belagda rum avser totalt antal belagda rum, inklusive uppräknade
värden för anläggningar som ej svarat
Ankomster avser antal nyinskrivna gäster. En gäst kan alltså generera 1
ankomst men flera gästnätter.
Målgrupper på hotell baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt
gästens sätt att betala:
Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie
pris (inklusive eventuell företagsrabatt).
Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista
samt bor och konfererar på hotellet.
Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupp prislista.
NV1701_DO_2013
2013-03-15

Statistiska centralbyrån

SCBD OK 3.2

8

(18)

Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie
pris och som reser främst över helger och under sommaren,
dels fullt betalande privatgäst på turisthotell.
Nationalitet/hemland
Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är
stadigvarande (= mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt
utomlands ska alltså redovisas som en gäst från bosättningslandet.
Hemländerna redovisas med en uppdelning huvudsakligen styrd av EU:s
direktiv för turiststatistik. Antalet hemländer som redovisas är f.n. 39.
Logiintäkt avser total intäkt av uthyrning av hotellrum och stugor
exklusive moms och frukost. (Konto 3010 enl. HR92). För förmedlade
privata stugor och lägenheter redovisas logiintäkten inklusive
bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms.
Campinganläggningar redovisar ingen logiintäkt.

1.2

Statistiska målstorheter

Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt
gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade
privata stugor och lägenheter och campingplatser.
I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter
anläggningstyp och län.
De statistiska mått som används är totalt antal anläggningar, rum/ stugor
och bäddar, antal disponibla rum/ stugor och bäddar, antal nyinskrivna
gäster, antal övernattningar, antal uthyrda rum, kapacitetsutnyttjande i
procent samt logiintäkt i kronor.
Kapacitetsutnyttjandet för en valfri period beräknas som antalet belagda
bäddar (alt. rum/ stugor) under perioden i förhållande till antalet
disponibla bäddar (rum/ stugor) exklusive extrabäddar (extra
rum/ stugor) under samma period. En enskild anläggning kan således
under en period ha högre beläggning än 100 procent om extrabäddar
(extra rum/ stugor) utnyttjas.
Statistiken redovisas efter anläggningstyp, anläggningens storlek med
avseende på antal bäddar samt efter olika regionala indelningar (i den
officiella publiceringen lägst länsnivå).
Uppgifterna i preliminärstatistiken avser den senaste månaden.
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Å rsstatistiken innehåller uppgifter för kalenderåret samt vissa
jämförelseuppgifter bakåt i tiden. Statistiken för år 2013 avser
förhållandena den 31 december 2013 respektive mätperioden 1 januari –
31 december 2013.
Objektgrupp
Population

Verksamma
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V,C och
SoL)

Variabel

M ått

A nläggningstyp

A ntal
verksamma
anläggningar/
förmedlare

Fysisk kapacitet

A ntal fysiska
rum och bäddar

Disponibel
kapacitet

A ntal
tillgängliga rum
och bäddar (alt.
tomter/ stugor)

Indelning i
redovisningsgrupper

A nläggningstyp
Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
Storstadsområden (ej
SoL)

Verksamma
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V,C och
SoL)

Grupp
A nläggningstyp
Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
Storstadsområden (ej
SoL)
Grupp

Öppna
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V,C och
SoL)

A nläggningstyp
Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
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Storstadsområden (ej
SoL)
Grupp
Öppna
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V,C och
SoL)

A nläggningstyp

Belagda rum/
stugor/ bäddar

A ntal gästnätter
och kapacitetsutnyttjande av
rum/ bäddar

A nkomster
(svenska,
utländska)

Stanntider och
antal
nyinskrivna
gäster

Logiintäkt

Total logiintäkt
(summa
kronor),
logiintäkt per
belagt
rum/ bädd

Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
Storstadsområden (ej
SoL)
Grupp

Öppna
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V,C och
SoL)

A nläggningstyp
Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
Storstadsområden (ej
SoL)
Grupp

Öppna
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V och
SoL)

A nläggningstyp
Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
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Storstadsområden (ej
SoL)
Grupp
Öppna
anläggningar
(endast H )

A nläggningstyp

M ålgrupp (rum)

A ntal
affär/ konferens
/ grupp och
fritidsresenärer

N ationalitet

A ntal
övernattande
gäster från olika
länder

Storlek (rum/ bäddar)
Län
Kommun
M ånad
Storstadsområden
Grupp

Öppna
anläggningar/
förmedlare
(H ,S,V och
SoL)

A nläggningstyp
Storlek (rum/ bäddar
/ tomter/ stugor)
Län
Kommun
M ånad
Storstadsområden (ej
SoL)
Grupp

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Enligt avtal med Tillväxtverket publicerar SCB månadsvis och årsvis
inkvarteringsstatistik i Statistiska meddelanden (SM). I SM, serien NV 41,
presenteras statistik på lägst länsnivå. Slutlig statistik för år 2013 publiceras i
NV 41 SM 1305. SM finns att tillgå på SCB:s hemsida www.scb.se under
ämnesområde Näringsverksamhet, men går även att beställa i pappersform
från SCB.
Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har
utvecklats och anpassats till olika användares behov. Dessa, liksom enskilda
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tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län, kommun) eller
fritt vald grupp av anläggningar, storleksgrupp med mera kan beställas hos
SCB om statistiksekretessen så tillåter.
Statistiken för förmedlade privata stugor och lägenheter publiceras
tillsammans med den slutliga inkvarteringsstatistiken.
M ikrodata bevaras i form av databastabeller i M icrosoft sql-server.

1.4

Dokumentation och metadata

För ytterligare dokumentation hänvisas till Beskrivning av statistiken
som finns publicerad på SCB:s w ebbplats under statistikområdet
näringsverksamhet, samt det snarlika avsnittet Fakta om statistiken i årsSM . På hemsidan finns även en sammanställning av statistikens
detaljerade innehåll där alla variabler beskrivs.
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2

Uppgiftsinsamling

2.1

Ram och ramförfarande

Målpopulationen i undersökningen består av samtliga hotell, motell,
pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst
fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo
bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast
anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Målpopulationen
omfattar också förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla
campingplatser i Sverige.
Undertäckningsfel uppstår när anläggningar som ingår i målpopulationen
saknas i inkvarteringsstatistikens anläggningsregister. Detta kan inträffa
till exempel vid nyetablering, om en anläggning öppnar utan att
omgående komma med i registret. Ett specialfall av undertäckning
inträffar då en anläggning i registret utökar sitt öppethållande utan att
anmäla detta till registret. A nläggningen behandlas då felaktigt som
stängd under aktuell period.
Övertäckningsfel uppstår när en anläggning som inte ingår i
målpopulationen finns med, till exempel om en anläggning som endast
har campingstugor har registrerats som stugby eller om en anläggning
läggs ned utan att tas bort ur registret. Ett specialfall av övertäckning
inträffar när en anläggning minskar sitt öppethållande utan att anmäla
detta till registret. Bristen på data för aktuell period behandlas då som
bortfall.
Registret över inkvarteringsanläggningar uppdateras löpande under året
med hjälp av externa källor, till exempel information direkt från berörda
företag, Internet, turistbyråer och branschpress.

2.2

Urvalsförfarande

Undersökningen är en totalundersökning och har därmed inget
urvalsförfarande.

2.3

Mätinstrument

Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker
antingen genom en postenkät, webbenkät (ej camping) eller via en
strukturerad textfil som importeras från uppgiftslämnaren. Förutom
grunddata om anläggningens kapacitet och öppethållande ska följande
uppgifter lämnas: antal nyanlända svenskar resp. utlänningar dag för dag,
antal belagda rum/stugor och bäddar dag för dag, månadens
övernattningar fördelade efter gästernas hemländer (41 länder), logiintäkt
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under mätmånaden (ej camping) samt för hotellen också hur månadens
belagda rum varit fördelade på kategorierna affärs-, konferens-, gruppresp. fritidsgäster.
Kravspecifikation för inlämnande av textfil finns i bilaga 1. Postblanketter
för de olika anläggningstyperna finns i bilaga 2.

2.4

Insamlingsförfarande

Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker
antingen genom en postenkät, w ebbenkät (ej camping) eller via en
strukturerad textfil som importeras från uppgiftslämnaren.
N edan följer en kort beskrivning av hur månadsproduktionen går till.
M ånadsproduktion
1. 18:e varje månad skickas månadens blanketter ut till samtliga
öppna anläggningar.
2. M ellan 1-10:e aktuell månad inkommer blanketterna.
3. De som inte lämnat in i tid (5:e vardagen i aktuell månad) får en
påminnelse runt den 10:e i månaden via mail.
4. 18:e skickas nästa månads blanketter ut.
5. Runt den 20:e skickas en ny påminnelse ut via mail.
6. 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.
7. N är alla uppgifter är granskade och materialet är imputerat
skapar vi en databas som ligger till grund för vårt uttagssystem
(excelprogram för standardtabeller). Efter detta gör vi ytterligare
kontroller genom att köra ut ett antal tabeller, från
uttagssystemet, för att se om siffrorna verkar rimliga.
8. N är allt material är granskat och godkänt skapar vi ett månadsSM , och skickar ut månadsstatistik till våra prenumeranter samt
skickar ut återrapporter till de anläggningar som svarat den
aktuella månaden.

2.5

Databeredning

De blanketter som inkommer registreras antingen manuellt eller scannas
(endast C). M ycket av kontrollerna av Inkvarteringsstatistiken sker i
samband med den manuella registreringen av blanketterna. Uppenbara
fel rättas och misstänkta fel åtgärdas genom återkontakt med
uppgiftslämnaren eller genom kontroll av anteckningar som gjorts om
anläggningen.
De svar som inkommit via Webben tankas över varje natt. Textfiler läses
in dagligen. I systemet finns det inbyggda felkontroller som utför logiska
kontroller och varnar vid extremt avvikande värden. N är allt material är
inläst i systemet görs en slutlig mikrogranskning.
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Bearbetningsfel kan uppstå vid handhavandet av materialet. De
insamlade uppgifterna granskas dels på anläggningsnivå, dels på
aggregerad nivå. Uppenbara fel eller inkonsekvenser rättas. Vid
oklarhet som inte kan åtgärdas med hjälp av tillgänglig information,
tas telefonkontakt med uppgiftslämnaren. Effekterna av kvarstående
fel från dataregistrering, kodning, granskning/ rättning och
beräkningar torde vara små.

3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Bortfallsfel uppstår då uppgifter saknas för en eller flera anläggningar.
Den vägda svarsfrekvensen 2012 för hotell var 87 procent, 75 procent för
stugbyar, 73.5 procent för vandrarhem och 75.4 procent för
campingplatser. Svarsfrekvensen för förmedlare av privata stugor och
lägenheter var 81,5 procent. Regionala variationer förekommer.
Före publicering skattas beläggningen för anläggningar som inte
svarat. Vid imputeringen utnyttjas tidigare lämnade uppgifter från
anläggningen. Vid framskrivning av uppgifterna antas att
utvecklingen varit densamma för bortfallet som för de svarande av
samma typ, storlek och region. Finns inte tillräckligt antal svarande
görs en aggregering med anläggningstyp som högsta nivå. Finns inga
tidigare uppgifter att tillgå antas beläggningen vara samma som för
de svarande. För campingstatistiken innebär detta att det år 2008 ej
har funnits möjlighet att utnyttja information om tidigare lämnade
uppgifter från anläggningen.
Den redovisade statistiken är därför behäftad med viss osäkerhet
betingad av bortfallet. Det har visat sig att uppräkningen ger något för
höga värden, särskilt i den preliminära statistiken. Osäkerheten på
grund av bortfall bedöms däremot sammantaget vara liten i den
slutliga statistiken.
De skattningar som beräknats för campingens bortfall 2008 bedöms
vara mer osäkra än efterkommande år. Detta för att det då finns
möjlighet att utnyttja föregående års tidigare inlämnade uppgifter och
osäkerheten kan därmed betraktas som lägre.
Svarsfrekvenserna under året redovisas månadsvis. Den absoluta
svarsfrekvensen är beräknad som antalet anläggningar som inkommit
med bearbetningsbara uppgifter i procent av samtliga anläggningar.
Vägd svarsfrekvens är de svarande anläggningarnas andel av den
totala bäddkapaciteten.
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N ågra mätfelsjusteringar görs inte.
Inkvarteringsstatistiken är inte baserad på några modellantaganden.

3.2

Redovisningsförfaranden

Enligt avtal med Tillväxtverket publicerar SCB månadsvis och årsvis
inkvarteringsstatistik i Statistiska meddelanden (SM). I SM, serien NV 41,
presenteras statistik på lägst länsnivå. Slutlig statistik för år 2013
publiceras i NV 41 SM 1305. SM finns att tillgå på SCB:s hemsida
www.scb.se under ämnesområde Näringsverksamhet, men går även att
beställa i pappersform från SCB. Campingstatistiken från och med
december 2009 publiceras tillsammans med övrig inkvarteringsstatik.
Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som
har utvecklats och anpassats till olika användares behov. Dessa, liksom
enskilda tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län,
kommun) eller fritt vald grupp av anläggningar, storleksgrupp m.m. kan
beställas hos SCB om statistiksekretessen så tillåter.
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4

Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner

I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Register
Registervariant
Registerversion
Registervariant
Registerversion
Registervariant
Registerversion

Inkvarteringen
Hotell, stugbyar och
vandrarhem
2013
Camping
2013
Förmedlade privata
stugor och lägenheter
2013

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
w ebbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https:/ / w w w .h2.scb.se/ metadata .
Klicka dig fram m.h.a. namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

-

4.3
-
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Bilagor
Bilaga 1: Blankett hotell
Bilaga 2: Blankett STF-Vandrarhem
Bilaga 3: Blankett stugby
Bilaga 4 Blankett övriga vandrarhem
Bilaga 5 Blankett SoL
Bilaga 6 Specifikation textfilslösning H ,S,V
Bilaga 7: Specifikation textfilslösning SoL
Bilaga 8: Specifikation textfilslösning Camping

För bilagor kontakta:
Inkvartering@scb.se
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