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Beträffande remisser av förslag till uppgifter i frågan om undersökning av ställplatser 

och förslag till föreskrift för officiell statistik om inkvartering.  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har erhållit de båda förslagen på remiss och för samråd. Mot 

denna bakgrund önskar vi att lämna följande synpunkter.  

 

I undersökningen som gäller inkvartering motiverar Tillväxtverket föreslagen ändring med att 

Eurostat kräver statistik vad avser alla boendekategorier samt ett flertal nationella intressen 

kopplat till uppföljning av olika satsningar på turismområdet. Av underlaget framgår vidare 

att samtliga kategorier företag ska beläggas med uppgiftsplikt. 

 

Av underlaget framgår att det kommer ske förändringar vad avser på vilket sätt 

uppgiftslämnarna ska kunna lämna efterfrågad information genom att det endast kommer att 

finnas en elektronisk kanal som kan utnyttjas. Det kommer enligt underlaget kräva att 

uppgiftslämnarna uppdaterar sina elektroniska system med tillhörande kostnader för att klara 

av denna förändring. Enligt NNR bör företag i princip alltid själva få välja på vilket sätt 

informationen ska lämnas och det är fel väg att staten tvingar fram uppdateringar av 

företagens eventuella elektroniska system. Emligt NNR är datamognaden dessutom inte så 

homogen som underlaget gör gällande utan varierar på ett betydande sätt mellan olika företag.  

 

Det framgår att undersökningen kommer att ske genom en totalundersökning av ca 3000 

uppgiftslämnare och att berörda företag ska lämna informationen månadsvis. NNR kan 

omöjligt förstå skälen varför det måste göras en totalundersökning och inte räcker med en 

urvalsundersökning som är mer brukligt vid produktion av statistik. Denna fråga finns inte 

belyst i underlaget och enligt vår åsikt är det relevant att beskriva som en alternativ lösning. 

Vi har även svårt att se vad det finns för skäl för staten att följa upp denna fråga månadsvis 

med tanke på att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet 

och forskning. Enligt vår mening kan inte policyrelevansen och det allmänna intresset vara så 

stor att det kräver aktuell frekvens.     
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Tillväxtverket föreslår att det ska göras en fördelning på nationell härkomst och i vilken typ 

av fordon eller om själva övernattningen sker i tält. Enligt NNR kan denna typ av fördelning 

generera mätfel och av uppgiftslämnarna kräva s.k. fortlöpande datafångst vilket väsentligt 

kan öka kostnaden. Det bör i samband med översyn av statistikprodukter därför göras en bred 

översyn med mätteknisk granskning med SCBs expertis där denna typ av frågor kan belysas 

och dokumenteras. I underlaget framgår inte vilken typ av information som berörda företag 

själva har i sin bokföring och eventuellt anslutande system. Enligt NNR är det en fråga som 

myndigheten måste beskriva och hantera på ett mer extensivt sätt. Om sannolikheten för 

mätfel är stor minskar värdet av statistiken när det t.ex. gäller att kunna dra slutsatser av 

förändringar över tid. Detta är trots allt relativt små företag och det går inte att utgå från att 

dessa har sofistikerade affärssystem som större företag.     

 

Av förordningen om officiell statistik och tillhörande bilaga framgår att Tillväxtverket är 

ansvarig för statistik kopplat till inkvartering. I underlaget presenteras en variabel kopplat till 

det ekonomiska utfallet under den aktuella undersökningsperioden - logiintäkt. Enligt NNR är 

det således högst tveksamt om Tillväxtverket har erforderligt bemyndigandet för att kunna 

begära in ekonomiska data med tanke på vad förordningen om officiell statistik uttrycker. 

Regeringen måste haft någon tanke vid utformning av arbetsfördelningen. Görs det avsteg 

från denna ökar risken för att samma eller snarlika uppgifter samlas in från flera olika 

myndigheter med följden att uppgistlämnarkostnaden ökar. SCB har ett flertal undersökningar 

kopplat till det ekonomiska utfallet och som genomförs med olika periodicitet. Av 

förordningen om officiell statistik och 4§ framgår att statistikansvariga myndigheter har ren 

skyldighet att använda register i så stor utstrålning som möjligt vid produktion av officiell 

statistik. Mor denna bakgrund måste Tillväxtverket redovisa och förhålla sig till varför 

informationen i de undersökningar som redan genomförs, och i andra tillgängliga register, inte 

kan utnyttjas.   

 

Tillväxtverket har enligt sitt andra förslag för avsikt att börja genomföra undersökning av 

beläggningen på något som benämns stallplatser. Enligt NNR finns det flera problem med att 

försöka katta denna form beläggning och frågan är vad informationen säger när det finns en 

rad andra stallplatser som inte fångas upp med presenterad metodik. Undersökningen är 

frivillig at besvara och kommer att distribueras till ca 300 uppgiftslämnare, Med tanke på de 

kvalitetskriterier som gäller för officiell statistik enligt 3a§ i SFS 2001:100 bör myndigheten 

redan på detta stadium överväga om det går att uppfylla dessa kriterier, givet de utmaningar 

som finns för att kunna skatta beläggningen på s.k. ställplatser. Av utskickat underlag framgår 

det inte hur myndigheten ser på frågan och förutsättningarna att kunna leva upp till  

kvalitetskriterierna.    
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