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Remiss om ny föreskrift för inkvarteringsstatistiken 

Sammanfattning 

STF instämmer i Tillväxtverkets remissförslag om att flytta 

författningssamlingen från SCB till den egna inom Tillväxtverket samt att 

alla uppgiftslämnare behandlas lika och omfattas av alla regler som 

kompletterande skrivningar i föreskriften föreslår. Tillägg såsom ”Rum 

vandrarhem” och ”Målgrupp vandrarhem” skapar möjligheter till 

efterfrågade branschanalyser mellan hotell och vandrarhem. 

 

När rapporteringen standardiseras ska både hotell och vandrarhem 

rapportera ”Logiintäkt”. STF anser att det är av stor betydelse att en 

tydligare definition fastställs då dagens vaga lämnar utrymme för bred 

tolkning som innebär att insamlad data inte är enhetlig vid jämförelser. 

Ytterligare en definition som STF anser behöver fastställas är ”de minsta 

företagen” och ”små företag”, som man ska visa särskild hänsyn vad gäller 

information och stöd. Detta för att underlätta ikraftträdandet och tydliggöra 

vilka som omfattas av inlämningsplikt. 

 

I början av 2000-talet genomfördes ett utvecklingsprojekt med syftet att 

höja kvaliteten, minska bortfallet och snabba upp inrapporteringen, det är 

aktuellt även idag anser STF. Nya instrument, tydligare målsättningar och 

en tydlig uppföljning behövs. STF har på senare år genomfört egna 

utvecklingsprojekt för att undersöka möjligheterna till ett enhetligt STF-

bokningssystem. Tyvärr är detta inte möjligt inom STF då behoven är 

väldigt breda och olika. Idag ges endast tips utan direkta 

rekommendationer eller systemstöd. 

 

STF anser att man bör utreda en åttonde ny anläggningskategori då 

utbudet av lägenhetsförmedlande aktörer såsom Airbnb växer och 

uppföljning av turiststatistik för detta saknas. Vår uppfattning är att 

kommersiella och professionella turistanläggningar påverkas i relativt 

begränsad omfattning idag, dock tror vi att den här typen av privat uthyrning 

kommer att öka.   
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Dokument:  

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets föreskrift om 

inkvartering 

 

Rubrik: Beskrivning av problemet och vad Tillväxtverket vill uppnå s. 1(11) 

Avsnitt: 2:a stycket 

 STF instämmer i förslaget om att flytta författningssamlingen från SCB till den 

egna inom Tillväxtverket samt att alla uppgiftslämnare behandlas lika och 

omfattas av samma regler.  

Avsnitt: 8:e stycket 

 STF anser att man ska utreda en åttonde anläggningskategori (utöver befintliga 

Hotell, Stugbyar, STF-anslutna vandrarhem, Övriga vandrarhem, SCR-anslutna 

campingplatser, Övriga campingplatser samt Privata stugor och lägenheter). 

Behovet av ny boendekategori är växande då utbudet av lägenhetsförmedlande 

aktörer såsom Airbnb växer. Att det inte finns någon uppföljning av hur den 

professionella turistnäringen påverkas av den här typen av boenden som 

möjliggörs av privata uthyrare är idag ett mindre problem men skulle kunna 

växa till ett större. 

 Beakta att antalet anläggningar inom respektive anläggningskategori kommer 

från helåret 2015 vilket innebär att siffrorna för åtminstone STF ser betydligt 

annorlunda ut när helåret 2016 sammanställs.  

Avsnitt: De nya uppgifterna, punkt 2 ”Logiintäkt STF” 

 STF anser att ”Logiintäkt” måste definieras på ett enhetligt sätt, på en mer 

tydlig och konkret nivå. Dagens månadsblanketter för inkvarteringsstatistiken 

använder definitionen ”total intäkt av samtliga uthyrda bäddar exkl. moms och 

frukost (konto 3010 enligt HR92)”. Dessvärre är vår erfarenhet att kontot inte 

används enhetligt och genomgående bland anläggningar och aktörer vilket 

väcker frågor, och skapar underslag som inte är jämförbart. STF anser att 

definitionen behöver förtydligas om huruvida även städ och linne/bäddning 

ingår eller ej. STF anser att definitionen bör omfatta logi med direkta tjänster 

som är förknippade med boendet såsom frukost, städ och linne/bäddning. 

 STF instämmer i att insamlingen av logiintäkt ska ske på samma sätt som för 

övriga anläggningskategorier – för att underlätta jämförelser och användbarhet 

och för att förenkla insamlingsförfarandet. 

Avsnitt: De nya uppgifterna, punkt 4 ”Rum vandrarhem” 

 STF anser att rapporteringen är viktig och avgörande för att jämförelser mellan 

bädd- och rumsbeläggning ska kunna genomföras.  
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Avsnitt: De nya uppgifterna, punkt 5 ”Målgrupp vandrarhem” 

 STF instämmer i att rapporteringen av de fyra målgrupperna är viktig för att 

kunna göra exempelvis branschanalyser utifrån fakta – för både hotell och 

vandrarhem. 

 

Rubrik: Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd s. 3(11) 

 

Avsnitt: 1:a stycket, inledning 

 STF instämmer i att nya instrument kan behöva nyttjas för att öka 

svarsfrekvensen. Att exempelvis ett vite för utebliven rapportering skulle kunna 

vara ett instrument för att höja seriositeten för såväl statistiken som näringen i 

stort, i en förlängning.  

Avsnitt: 8:e stycket 

 STF anser att rapporteringen bör kunna förbättras genom starkare incitament 

(exempelvis administrationsavgift) och tydliga målsättningar mot en digital 

rapportering, exempelvis pappersblanketter halverat till 2018 och papperslös 

rapportering per 2020. 

 

Rubrik: Kostnader och konsekvenser s. 5(11) 

 

Avsnitt: 2:a stycket 

 STF önskar understryka att definitionen av ”Logiintäkt” bör fastställas för att 

säkerställa en enhetlig tolkning och rapportering 

Avsnitt: 4e stycket 

 STF ser med fördel att textfilslösningen som så småningom kommer att tas 

fram i största möjligaste utsträckning är densamma som ”standard” vilken 

övriga använder – för att säkerställa såväl effektivitet som kvalitet i 

rapporteringen. 

                                                                                                                                                

Rubrik: Behov av särskild hänsyn när det gäller tidpunkt för ikraftträdande 

och behov av speciella informationsinsatser s. 7(11) 

 

Avsnitt: 1:a stycket 

 STF anser att definitionen ”de minsta företagen” behöver fastställas då 

ikraftträdandet kommer att visa särskild hänsyn till dessa vad gäller 
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information, stöd och nyttan med statistikinsamlingen. Förslagsvis skulle 

definitionen tydligt kunna avse vandrarhemsanläggningar med 1-19 bäddar 

(enligt tabell 2) och campinganläggningar med 25 tomter och stugor (enligt 

tabell 3) på sidan 8. Uttrycket ”små företag” nämns exempelvis även i rubriken 

på sidan 10.  

Rubrik: Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 

kostnader s. 8(11) 

 

Avsnitt: 1:a stycket 

 STF önskar om möjligt en tidigare preliminär återrapportering än vad som sker 

i dagsläget, exempelvis inom 20 dagar. 

 STF anser att behovet av att höja kvaliteten, snabba upp inrapporteringen och 

framförallt minska bortfallet är stort. Förslagsvis följs särskilt bortfallet upp 

genom tydliga mål och delmål. 

Rubrik: Beskrivning av om särskild hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning s. 10(11) 

 

Avsnitt: 2:a stycket 

 STF har tidigare undersökt möjligheterna till ett enhetligt system för STF-

anslutna boenden, men landat i slutsatsen att behoven ser alldeles för olika ut 

för att det ska lyckas och vara framgångsrikt. Därför delas endast tips inom 

nätverket från en aktör till en annan idag. Observera att remissunderlaget 

hänvisar till denna föråldrade, och idag felaktiga, information på ett antal 

ställen. 

Rubrik: Tidigare samråd s. 10(11) 

 STF, Erica Karlsson och Gösta Westin 

Dokument: 

V-hem blankett 2015_rumsbeläggning och målgrupp 

 

Rubrik: Syfte  

 STF anser att informationen som speglar hur turismen i Sverige är bör 

uppdateras med senaste siffrorna, 2008 är snart 10 år gammal fakta.  
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Rubrik: Vilka är med i undersökningen? 

 STF anser att ”kommersiell övernattningsverksamhet” bör uppdateras på en 

nationell nivå och att den privata uthyrningen som sker via aktörer som 

exempelvis Airbnb också bör dokumenteras.  

 

Rubrik: Uppgiftlämnande 

 STF anser att det bör göras ännu enklare för både uppgiftlämnare och 

systemleverantörer att nå kravspecifikationen på hur en strukturerad textfil ska 

se ut. En tydlig rapportstandard som kan nyttas av alla leverantörer av lokala 

bokningssystem (sk Property-Management-System) krävs för att underlätta och 

skapa enhetlig datainhämtning från anläggningarna. Förslagsvis finns denna 

lättillgänglig via en enkel webbadress såsom 

www.insamling.scb.se/kravspecifikation  

 

Resultat 

 STF anser att den officiella statistiken bör göras lättillgänglig genom en mer 

generell webbadress än www.scb.se/nv1701. Exempelvis 

www.scb.se/officiellinkvarteringsstatistik  

 STF anser att den allmänna blankettinformationen även bör innehålla en 

lättillgänglig hänvisning om var/hur uppgiftlämnaren kan göra en enstaka 

beställning eller prenumerera på officiell statistik. 

 

Rubrik: ”Anläggningens maxkapacitet är___bäddar” 

 STF anser att det föreligger ett stort behov av att uppdatera blanketten om 

rapporteringen via pappersblankett ska fortgå. ”Rum vandrarhem” är viktig 

information om branschanalyser mellan hotell och vandrarhem ska 

möjliggöras. Se bild 1 Vandrarhemsblankett och bild 2 Hotellblankett  

Bild 1.    

 

Bild 2.    

 

 

Rubrik: ”9. Hur stor var den totala logiintäkten för månaden?” 

 STF önskar understryka att definitionen av ”Logiintäkt” bör fastställas för att 

säkerställa en enhetlig tolkning och rapportering 

http://www.scb.se/nv1701
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Tillägg STF 

STF anser det är viktigt att minska tröskeln för rapportering hos STF-anslutna 

anläggningar, därför önskar vi göra rapporteringen så lik övriga anläggningars 

rapportering så mycket som möjligt. Det enda undantaget blir då medlems- och 

ickemedlemsgästnätter i rapporteringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson 

Erica Karlsson 

Försäljningschef 

Mobiltelefon: 072- 563 21 96 

Epost: erica.karlsson@stfturist.se  
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