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Fält-separerare: semikolon  
 

Fältnamn Fältnr. Format Kommentar 

Datum 1 N Enligt ÅÅÅÅMMDD, ex 20190101 

Hemland 2 T Gästens hemvist, enligt den internationella standarden, ISO 3166-

1:1997, exempel FI , SE, osv. Giltig lista finns på 

uppgiftlämnarsidan www.scb.se/inkvartering 

Ankomster 3 N Nyinskrivna gäster, räknas endast den dag gästen anländer. 

Fördelade per dag och hemland. 
Belagda rum  4 N Uthyrda rum exkl. rum uthyrda för flyktingar eller gäster som är 

anvisade bostad av socialförvaltningen och rum för personal. 
Fördelade per dag. 

Belagda bäddar 5 N Gästnätter, dvs. uthyrda bäddar exkl. bäddar uthyrda för flyktingar 

eller gäster som är anvisade bostad av socialförvaltningen och 

bäddar för personal). Fördelade per dag och hemland. 
Logiintäkt 6 N Totalt för samtliga belagda rum exkl. moms och frukost, enligt 

konto 3010, HR92. Redovisas i heltal kronor. Fördelade per dag. 
Målgrupp 

Affärsresenär 

7 N Totalt antal belagda rum med affärsresenärer, gäster som betalar 

ordinarie pris eller med företagsrabatter, främst på vardagar. 

Fördelade per dag. 

Målgrupp 

Konferensgäster 

8 N Totalt antal belagda rum med konferensgäster, gäster som betalar 

efter konferensprislista och bor och konfererar på anläggningen. 

Fördelade per dag. 

Målgrupp Grupper 9 N Totalt antal belagda rum med grupper, gäster som betalar efter 

grupprislista, t.ex. bussgrupper, pensionärsresor, idrotts- och 

intressegrupper). Fördelade per dag. 

Målgrupp Fritid 10 N Totalt antal belagda rum med fritidsresenärer, gäst som inte 

betalar ordinarie pris och reser främst helger och under 

sommaren, eller fullt betalande privatpersoner som ofta utgör 

majoriteten av turistorternas gäster t.ex. i fjällvärlden. Fördelade 

per dag. 

Total fysisk Kapacitet 

Rum 

11 N Samtliga rum, även tillfälligt stängda. Fördelat per månad. Denna 

variabel upprepas för varje rad i filen. 

Total fysisk Kapacitet 

Bädd 

12 N Samtliga bäddar, även tillfälligt stängda. Fördelat per månad. 

Denna variabel upprepas för varje rad i filen. 

Disponibel kapacitet 

Rum 

13 N Antalet tillgängliga rum, dvs. exkl. tillfälligt stängda rum. Fördelat 

per dag. Denna variabel upprepas för varje datum i filen. 

Disponibel kapacitet 

bädd 

14 N Antalet tillgängliga bäddar dvs. exkl. tillfälligt stängda bäddar). 

Fördelat per dag. Denna variabel upprepas för varje datum i 

filen. 

http://www.scb.se/inkvartering
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Exempel 
 

 

 

20190101;ES;2;1;2;3150;2;0;0;1;200;420;197;414 

20190101;FI;0;1;2;3150;2;0;0;1;200;420;197;414 

20190102;FR;0;42;2;53071;41:1;0;0;200;420;150;315 

20190102;GB;18;42;45;53071;41;1;0;0;200;420;150;315 

20190103;;;;;;;;;; 200;420;150;315 

20190105;SE;5;3;5;15000;2;0;0;3;200;420;170;300 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Dag 4 (20190104) kommer 

att tolkas som stängd då rad 

för denna dag saknas. 

Datum och 

hemland unikt 

för varje rad. 

Dag 3 (20190103) Tolkas 

som öppen utan beläggning 

då inga ankomster, belagda 

bäddar eller rum denna dag. 

 

Belagda rum är 

densamma per 

dag i månaden. 

 Logiintäkter och 

målgrupper är 

densamma per dag i 

månaden 

 

Semikolonseparerad 

Disponibel 

kapacitet är 

densamma per dag i 

månaden. 

 

Fysisk 

kapacitet är 

densamma för 

samtliga rader 

en månad. 
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