
 

    
 

Camping 
Instruktioner till dig som uppgiftslämnare 

Hur och när ska vi redovisa? 

Rapporteringen för camping består av två delar – månad och säsong. 

Månadsredovisningen avser dygnsbokningar och säsongsredovisningen avser 

säsongsbokningar. 

Månadsblankett 
Logga in på uppgiftslämnarsidan www.scb.se/inkvartering för att rapportera 

med webblankett eller mejla er textfil till overnattningsrapport@scb.se. 

Uppgifterna skickas in senast den 5:e efter mätmånadens slut. 

 

Det går även att rapportera via pappersblankett. Kontakta SCB om detta önskas. 

Säsongsblankett 
Säsongsblanketten skickas ut två gånger per år. Sommarsäsongsblanketten 

skickas ut i april och vintersäsongsblanketten skickas ut i augusti. 

Vid rapportering med textfil 

Registreras säsongsbokningar i bokningssystemet inkommer dessa bokningar i 

samband med månadrapporteringen. En bokning som överstiger 31 dagar med 

boendeform husvagn eller husbil räknas som en säsongsbokning. 

Viktiga begrepp och definitioner 

För att underlätta er rapportering har vi sammanställt undersökningens 

viktigaste begrepp och definitioner. 

Vid rapportering med textfil 

Maxkapacitet och antal platser avsatta för säsongsboende 

Den maximala kapaciteten avser campingens totala antal fasta tomter (det 

totala antalet platser avsedda för husvagn, husbil och tält) och stugor. 

Den del av den maximala tomtkapaciteten som är avsatt för säsongsboende ska 

redovisas per sommar och vinter. Om inga säsongsboende finns anges 

säsongskapaciteten för aktuell säsong till 0. Om endast säsongsboende finns är 

kapaciteten densamma som den maximala tomtkapaciteten. 
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Boendeform 
Det finns fem boendeformer – husvagn, husbil, tält, stuga/villavagn samt övrigt 

boende. De bokningar som inte går att kategorisera efter de fyra första 

boendeformerna läggs under övrigt boende. 

Ankomst- och avresedatum 

Redovisas per bokning. 

Antal vuxna och antal barn 

Redovisas per bokning. 

Antal nätter 

Skillnaden mellan ankomst- och avresedatumet. 

Hemland 

Se dokumentet ”Giltiga hemlandsbeteckningar” på uppgiftlämnarsidan för 

giltiga hemlandsbeteckningar. 

Logiintäkt 

Avser intäkten för övernattningen inklusive el och exklusive moms. 

Vid rapportering med webb- eller pappersblankett 

Maxkapacitet och antal platser avsatta för säsongsboende 

Den maximala kapaciteten avser campingens totala antal fasta tomter (det 

totala antalet platser avsedda för husvagn, husbil och tält) och stugor. 

Den del av den maximala tomtkapaciteten som är avsatt för säsongsboende ska 

redovisas per sommar och vinter. Om inga säsongsboende finns anges 

säsongskapaciteten för aktuell säsong till 0. Om endast säsongsboende finns är 

kapaciteten densamma som den maximala tomtkapaciteten. 

Campingnatt 

Avser antalet tomtnätter oavsett antal personer. Exempelvis om en familj på 

fyra personer bor en vecka i husvagn så ska sju campingnätter redovisas. 

Redovisas per boendeform och hemland. 

Boendeform 

Det finns fem boendeformer – husvagn, husbil, tält, stuga/villavagn samt övrigt 

boende. De bokningar som inte går att kategorisera efter de fyra första 

boendeformerna läggs under övrigt boende. 

Hemland 

Se dokumentet ”Giltiga hemlandsbeteckningar” på uppgiftlämnarsidan för 

giltiga hemlandsbeteckningar. 

Logiintäkt 

Avser intäkten för övernattningen inklusive el och exklusive moms. 

Uppgifterna om logiintäkt redovisas per tomt (husvagn, husbil och tält), stuga 

och övrigt boende. 
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Säsongsabonnemang (gäller säsongsblanketten) 

Avser husvagn/husbil som är uppställd för boende en säsong. 

Säsongsabonnemang redovisas per hemland. 

Registeruppdateringsblankett 

Som en del i publiceringen av Inkvarteringsstatistiken och för att kunna bedriva 

en effektiv insamling utgår SCB från inkvarteringens anläggningsregister. Här 

finns bland annat information om kontakt- och belägenhetsuppgifter samt 

information om anläggningens öppettider och kapacitet. Det är viktigt att 

registret är av god kvalitet. Om någon ändring sker, besvara 

Registeruppdateringsblanketten. 

Resultat 
Månadsresultatet på länsnivå publiceras cirka en månad efter mätmånadens 

slut och det slutgiltiga årsresultatet i april påföljande år. Gå till 

www.statistikdatabasen.scb.se för att ta del av resultaten. 

Genom er återrapport kan ni bland annat jämföra er beläggning på läns- och 

riksnivå. Gå in på www.inkvarteringsstatistik.scb.se och logga in med era 

inloggningsuppgifter. Klicka sedan på fliken ”Mina återrapporter”. 

Kontakta oss gärna 

010 - 479 60 65 

inkvartering@scb.se 

På uppgiftlämnarsidan finns mer information om undersökningen: 

www.scb.se/inkvartering 
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