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1

Statistikens sammanhang

Inkvarteringsstatistiken bygger på uppgifter som samlas in från anläggningar
som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige. Statistiken
beskriver svensk och utländsk turism i Sverige genom att följa utvecklingen av
bl.a. kapacitet, beläggning och logiintäkter på Sveriges hotell (H), stugbyar
(S), vandrarhem (V), campingar (C) och förmedlade privata stugor och
lägenheter (SoL).
Inkvarteringsstatistiken används som underlag till turismräkenskaperna, ett
nationellt turistsatelitkonto (Tourism Satellite Account, TSA) som syftar till att
mäta turismens direkta effekter på Sveriges ekonomi, export och
sysselsättning. Turismräkenskaperna mäter värdet av såväl svenska som
utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.
Beräkningarna görs vid Nationalräkenskaperna på SCB på uppdrag av
Tillväxtverket.
En närliggande undersökning är Svenskars resande som avser uppgifter om
både dagresor och övernattningsresor som den svenska befolkningen gör inom
Sverige och utomlands. Både affärsresor och privatresor ingår i undersökningen. I undersökningen ingår även frågor om resans syfte, aktiviteter,
färdsätt, boendeform, utgifter med mera.
I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av den undersökning
som resulterar i Inkvarteringsstatistiken. Läs om statistikens kvalitet i
kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på www.scb.se/nv1701 och
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/inkvarteringsstatistik/omstatistiken.html under rubriken Dokumentation.
Under första kvartalet av 2020 tog smittspridningen av viruset covid-19 fart i
världen och i Sverige. I syfte att dämpa smittspridningen infördes en rad
åtgärder och restriktioner världen över med minskad möjlighet för turism och
resande i och till Sverige som direkt följd. Hela besöksnäringen har påverkats
direkt eller indirekt.
I inkvarteringsstatistiken syntes resultatet av den minskade möjligheten till
turistisk aktivitet i form av historiskt låga nivåer av såväl utländska som
svenska gästnätter under pandemin. Anläggningarna har trots
omständigheterna visat på bibehållen svarsbenägenhet och
beräkningsmodeller för att hantera svarsbortfall är utformade för att kunna ta
hänsyn till även stora förändringar i vår omvärld.
Påverkan på framställningen av inkvarteringsstatistiken bedöms emellertid
därför vara låg, med ett undantag: Säsongscampingen. Campingverksamheten
har i och med reserestriktioner och rekommendationer bland annat påverkats
på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) inte
har haft möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som innan
pandemin. Den beräkningsmodell som normalt används för att skatta antal
gästnätter härrörande säsongsabonnemang på camping bedömdes, under de
särskilda omständigheter som rådde under pandemin, riskera att leda till
överskattning. Beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter anpassades
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därför tillfälligt under perioden april 2020 till och med april 2022. Se avsnittet
2.2.6 Modellantagande i Kvalitetsdeklaration för en mer detaljerad beskrivning
av metoden.

2

Undersökningsdesign

2.1

Målstorheter

De statistiska målstorheterna i inkvarteringsstatistiken är antal och summor av
månatlig kapacitet och beläggning på kommersiella boendeanläggningar i
Sverige.
Till de viktigaste målvariablerna hör totalt antal anläggningar, rum/stugor och
bäddar, antal disponibla rum/stugor och bäddar, antal gästnätter (belagda
bäddar) per hemland, antal uthyrda rum, kapacitetsutnyttjande i procent samt
logiintäkt i kronor.

2.2

Ramförfarande

Undersökningens observationsobjekt, tillika målobjekt, utgörs av boendeanläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige.
Som ram, tillika rampopulation, används inkvarteringsstatistikens egna
anläggningsregister vilket i sin tur huvudsakligen består av verksamheter som
enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) har klassificerats som
endera Hotellverksamhet (55.1), Vandrarhem/Stugbyar (55.2) eller
Campingplatsverksamhet (55.3).
Registret uppdateras löpande med hjälp av externa källor, t.ex. information
direkt från berörda företag, Företagsdatabasen (FDB), regions och
kommunrepresentanter, destinationsbolag, turistbyråer och branschpress. Vid
uppdatering av registret stäms kontaktvägar såsom belägenhets- och
postadress, telefonnummer och e-postadress av genom direktkontakt med
anläggningarna eller någon representant från den lokala turistorganisationen.

2.3

Förfaranden för urval och uteslutning

2.3.1

Urvalsförfarande

Inget urval görs i undersökningen.

2.3.2

Uteslutning från insamling (cut-off)

Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamlingen.

2.4

Insamlingsförfarande

2.4.1

Datainsamling

Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker
antingen med ett frågeformulär, webbaserat eller via post. Det går även bra
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att rapporterar via en strukturerad textfil som importeras från uppgiftslämnarens egna bokningssystem.
Nedan följer en kort beskrivning av hur månadsinsamlingen går till.
Vid mätmånadens slut skickas nästkommande månads frågeformulär ut till alla
öppna anläggningar, webblanketten finns tillgänglig för samtliga fr.o.m. den
25:e och för de som har valt att rapportera via pappersblankett så skickas de
ut per post kring den 20-23 för att säkerställa att alla uppgiftslämnaren har
nåtts av blanketten när insamlingsmånaden startar. I slutet av december
skickas januariblanketten ut, i slutet av januari skickas blanketten avseende
februari ut osv.
-Uppgiftslämnarna ombeds rapportera sina uppgifter senast den 5:e i
efterföljande månad.
- Runt den 8:e skickas en påminnelse om att lämna uppgifter ut via e-post till
de som inte ännu har rapporterat.
- Runt den 15:e skickas ytterligare en e-postpåminnelse till dem som
fortfarande inte har rapporterat.
-Svar som inkommer efter den 25:e behandlas i nästkommande månads
preliminära statistikproduktion. Frågeformulär som ännu inte har skickats in
ligger öppna i webbformuläret och oavsett om uppgiftslämnaren rapporterar
via webbfomulär, strukturerad textfil eller postenkät går det bra att lämna
uppgifter för årets samtliga månader fram tills det att produktionen av den
slutliga statistiken påbörjas. Produktionen av den slutliga statistiken 2022
påbörjas i mars 2023 och publiceras i april 2023.

2.4.2

Mätning

Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker
antingen genom en postenkät, webbenkät eller via en strukturerad textfil som
exporteras direkt från uppgiftslämnarens bokningssystem. Oavsett vilket
rapporteringssätt som uppgiftslämnaren använder för att besvara
undersökningen så besvaras samma frågor. Förutom grunddata om
anläggningens kapacitet och öppethållande ska följande uppgifter lämnas:
antal nyinskrivna svenska resp. utländska besökare totalt för månaden, antal
belagda rum/stugor och bäddar dag för dag, månadens övernattningar
fördelade efter gästernas hemländer (41 länder), logiintäkt under mätmånaden. Hotell och vandrarhem ska därtill även fördela månadens totala
antal belagda rum på målgruppskategorierna affärs-, konferens-, grupp- resp.
fritidsgäster.
Webbformuläret är dynamiskt och döljer i vissa fall frågor som inte är aktuella
sett till tidigare lämnade svar. Frågeformulär för de olika anläggningstyperna
redovisas i bilaga 1-6. Kravspecifikation för inlämnande av textfil redovisas i
bilaga 7-9.
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Information om de slutliga observationsvariablerna och statistikens detaljerade
innehåll finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder så som de har publicerads i Statistikdatabasen fram till och med år
2021. Mer information om observationsvariablerna för Inkvarteringsstatistiken
finns även i Kvalitetsdeklarationen.
Dokumentationen finns på www.metadata.scb.se under Inkvarteringsstatistik
samt https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/inkvarteringsstatistik/omstatistiken.html.

2.4.3

Bortfallsuppföljning

Saknade svar kan indelas i objektsbortfall respektive partiellt bortfall.
Objektbortfall utgörs av de öppna anläggningar som inte svarar på
frågeformuläret, medan partiellt bortfall innebär att en anläggning svarar på
frågeformuläret, men hoppar över en eller flera frågor. Båda typer av bortfall
kompenseras innan skattningarna tas fram, se avsnitt 2.5 Bearbetningar för
beskrivning av imputeringsmetoder.
SCB arbetar aktivt för att undvika svarsbortfall genom att informera uppgiftslämnarna om vad statistiken används till och varför de är skyldiga att lämna in
statistiken. Strategier för bortfallshantering är dels fasta och dels adaptiva.
Den fasta delen består av att påminnelser via e-post går ut till anläggningar
som inte svarar i tid. Maximalt två brevpåminnelser skickas ut. För att
uppmuntra anläggningar att svara och minska bortfallet, skickas återrapporter
ut till de anläggningar som svarat den aktuella månaden. Den adaptiva delen
består av att följa upp bortfallet per storleksklass under insamlingens gång.
Anläggningar vars bortfall bedöms ha betydande effekt på statistikens kvalitet
får en extra telefonpåminnelse.

2.5

Bearbetningar

Rapporteringen avseende campingstatistik består av två delar, dels de kortare
bokningar som benämns som daggäster och dels de längre bokningar som
kategoriseras som säsongsbokningar. Gällande säsongsbokningar så
rapporterar campingplatsen antal sålda säsongsabonnemang till SCB två
gånger per år. Med hjälp av svaren från en intermittent urvalsundersökning,
Nyckeltalsundersökningen, där respondenterna bland annat uppmanas svara
på hur många dygn de faktiskt utnyttjat sitt abonnemang och vistats i sin
husvagn/husbil per säsong fås uppgiften om genomsnittligt faktiska
övernattningar per abonnemang. På så sätt kan antalet campingnätter sedan
skattas utifrån uppgiften om antal sålda säsongsabonnemang. Därefter sker en
fördelning på månad inom den aktuella säsongen(sommar/vinter).
Beräkningen av motsvarande antal gästnätter sker genom att multiplicera
genomsnittligt antal personer per campingnatt med antalet campingnätter.
Skattningen av genomsnittligt antal personer per campingnatt baseras på
inlämnade uppgifter via textfiler.
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Imputering görs för att kompensera bortfall innan skattningarna tas fram.
Tidigare lämnade uppgifter tillsammans med aktuella uppgifter från andra
anläggningar utnyttjas vid imputeringen för anläggningar som inte svarar
aktuell månad. Man antar att utvecklingen varit densamma för objekten i
bortfallet som för de svarande. Detta görs inom av samma anläggningstyp,
storleksklass och region. Strategin ser lite olika ut beroende på vilken
anläggningstyp och vilken variabel som ska imputeras. Nedan följer en kort
beskrivning av hur imputeringen går till generellt:


Om tillgängligt används i första hand lämnade uppgifter från
anläggningen för föregående år samma månad tillsammans med
aggregerade värden för svarande anläggningar från föregående år
samma månad samt aktuell månad.



Saknas uppgifter från anläggningen för samma månad föregående år
används istället uppgifter från anläggningen för föregående månad
innevarande år tillsammans med aggregerade värden för svarande
anläggningar från föregående månad innevarande år samt aktuell
månad.



Om tidigare uppgifter från anläggningen inte finns tillgängligt används
endast aggregerade värden för svarande anläggningar från aktuell
månad.

Imputering av beläggning och logiintäkt baserat på tidigare lämnade uppgifter
så korrigeras de upp/ner beroende på förändringen mellan aktuell och tidigare
period för liknande anläggningar.

2.6

Granskning

De insamlade uppgifterna granskas under insamlingen, efter avslutad insamling samt i aggregerad form. Vid behov tas det återkontakt med uppgiftslämnaren.

2.6.1

Granskning under direktinsamlingen

Granskning av uppgifter som inkommer via webbenkät görs delvis av uppgiftslämnaren genom att automatiska kontroller faller ut i webbformuläret. Återkontakter tas vid behov med uppgiftslämnare för att komplettera lämnade
uppgifter.
De frågeformulär som inkommer på papper registreras manuellt eller skannas.
I produktionssystemet finns inbyggda kontroller som faller ut under den
manuella registreringen av inkomna postenkäter. Uppenbara fel korrigeras
utan återkontakt med uppgiftslämnaren och misstänkta fel åtgärdas genom
avstämning med uppgiftslämnaren. Skannade pappersblanketter samt textfiler
granskas vid inläsning.

2.6.2

Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden

De insamlade uppgifterna granskas på anläggningsnivå och månad. Fokus på
granskningen läggs på gästnätter, kapacitetsutnyttjande, stanntider samt
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logiintäkter. Granskning utförs bl.a. med jämförelser av rapporterat material
tidigare år. Vid oklarhet som inte kan åtgärdas med hjälp av tillgänglig
information, tas kontakt med uppgiftslämnaren.

2.6.3

Granskning av makrodata

I samband med månadsproduktion av preliminär statistik (12 gånger/år) och
preliminär årsstatistik samt slutlig årsstatistik genomförs makrogranskningar.
Makrogranskningen går ut på att jämföra skattningar för referensmånad/år
mot föregående produktionsomgång per anläggningstyp, län, kommun, månad
och boendeform (endast camping). Vid varje eventuell avvikelse utförs
granskning på mikronivå. Utöver granskningarna som görs i samband med
produktion så genomförs även granskningar varje tertial enligt samma modell
som årsgranskningar.

2.6.4

Granskning av redovisning

Inför publicering granskas statistiken i Tillväxtverkets statistikportal. Vissa
värden kontrolleras även mot SCB för att säkerställa att det inte har blivit
något fel i datan vid leverans eller vid bearbetningen av den.

2.7

Skattningsförfarande

2.7.1

Principer och antaganden

Undersökningen är en totalundersökning. I inkvarteringsstatistiken används
imputering för att kompensera för bortfallet och man antar att utvecklingen
varit densamma för objekten i bortfallet som för de svarande, se avsnitt 2.5
Bearbetningar.

2.7.2

Skattningsförfarande för målstorheter

Målstorheter i undersökningen utgörs av totaler. Skattningen för en Total
beräknas enligt:
𝑡̂

𝑥

𝑥

där
ns är antal svarande anläggningar
nb är antal imputerade anläggningar
xk avser undersökningens målvariabler
Skattningsförfarande för målstorheter avser både preliminär och slutlig
statistik. Målstorheterna i den preliminära statistiken beräknas utifrån en
större andel imputerade värden än målstorheterna i den slutliga statistiken. De
imputerade värdena i den preliminära statistiken ersätts löpande med
inrapporterade uppgifter allt eftersom fler svar inkommer fram tills dess att
den slutliga produktionen görs. Referensårets slutproduktion påbörjas i mars
efterföljande år.
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2.7.3

Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Inga mätningar av felkällornas betydelse för inkvarteringsstatistiken har
gjorts, men de fel som spelar störst roll antas vara bortfallsfelen (som beror
på att svar saknas helt eller delvis från vissa anläggningar) samt mätfelen
(som t.ex. kan uppkomma p.g.a. missuppfattningar om vilka uppgifter som
efterfrågas).

2.7.4

Röjandekontroll

För att redovisning ska kunna ske måste gruppen bestå av minst fem
anläggningar.

3

Genomförande

3.1

Kvantitativ information

Inkvarteringens register består av ca 4 400 anläggningar. Under år 2020
gjordes totalt 43 miljoner gästnätter på dessa anläggningar.
Tabell 1

Antal öppna anläggningar, absolut svarsfrekvens och antal gästnätter
per anläggningstyp
Januari - December, 2020
Anläggningstyp
Antal
Absolut svarsfrekvens
Antal
öppna
(%)
gästnätter
Hotell
2141
76,4
22 438 150
Stugbyar
Vandrarhem
Camping
SoL

3.2

283

66,1

2 405 135

882

68,7

2 142 414

1041

70,5

12 818 862

92

76,2

3 498 285

Avvikelser från undersökningsdesignen

Inga avvikelser från undersökningsdesignen till vare sig som följd av covid-19
eller i några andra hänseenden har gjorts.
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4

Bilagor

4.1

Frågeformulär hotell, vandrarhem

4.2

Frågeformulär stugbyar

4.3

Frågeformulär camping - månad

4.4

Frågeformulär camping - säsong

4.5

Frågeformulär förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL)

4.6

Textfilsspecifikation, hotell, stugbyar, vandrarhem

4.7

Textfilsspecifikation, förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL)

4.8

Textfilsspecifikation, camping

