
Beskrivning av statistiken 

Från och med statistikår 2018 publicerar Eurostat regionvisa uppgifter gällande den 
korttidsuthyrning av hus, lägenheter och stugor som sker på bokningssajterna Airbnb, Booking, 

Expedia och Tripadvisor. I uppgifterna ingår inte andra inkvarteringstyper än hus, lägenheter och 

stugor. Till exempel hotell, pensionat, gästhem och campingplatser ingår inte i statistiken.   

Uppgifterna som redovisas är antalet övernattningar efter månad, år samt gästernas hemland 

(inhemska, övriga EU, övriga Europa, Afrika, Amerika, Asien och Oceanien), antalet bokningar och 

antalet bokade nätter. Uppgifter om antalet utbjudna hus, lägenheter och stugor redovisas inte 

eftersom man i nuläget inte kan hantera den dubblering av kapaciteten som sker i de fall då samma 

boende bjuds ut på flera än en av sajterna.  

Statistiken över korttidsuthyrning av hus, lägenheter och stugor som sker via bokningssajter 

kompletterar ÅSUBs inkvarteringsstatistik såtillvida att den omfattar även mindre aktörer som 

privatpersoner och företag som hyr ut en eller ett fåtal objekt, medan ÅSUB samlar in uppgifter 

endast från stug- och lägenhetsuthyrare med minst fem stugor eller lägenheter. Dock är det viktigt 

att beakta att vissa uthyrare som ingår i ÅSUBs uppgiftsinsamling också finns på bokningssajterna, 

vilket leder till en viss dubblering av uppgifter. Därtill finns privatpersoner och företag som hyr ut 

färre än fem stugor eller lägenheter som inte fångas upp av varken ÅSUBs statistik eller de fyra 
bokningssajter som nu förmedlar uppgifter till Eurostat. 

Eurostats statistik över korttidsuthyrning av hus, lägenheter och stugor inom EU som sker på 

bokningssajterna finns på deras webbplats, länk: Collaborative economy platforms - Experimental 

statistics - Eurostat (europa.eu). Regionala uppgifter publiceras halvårsvis sex månader efter 

statistikperiodens slut. Eurostat benämner statistiken som experimentell, bland annat på grund av 

problemen med överlappningen av uppgifterna med traditionell inkvarteringsstatistik samt 
dubbleringen av kapacitetsdata då samma boende förekommer på flera än en av bokningssajterna. 

ÅSUB publicerar för första gången uppgifterna om korttidsuthyrningen från bokningssajterna i 
februari 2022 och planerar framöver årligen återkommande publiceringar av dessa uppgifter.  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms

