
Beskrivning av statistiken 

Högsäsongsstatistiken innehåller uppgifter om de åländska inkvarteringsanläggningarna under 
perioden maj–september. Meddelandet innefattar alla fyra anläggningstyper; hotell, gästhem och 
pensionat, stugbyar samt campingplatser. ÅSUB samlar uppgifter från anläggningar som har fem eller 
flera rum/stugor. Uppgifterna redovisas separat för de olika anläggningstyperna. Siffrorna är inte 
fullständiga, men ger ändå intressant information om årets högsäsong. 

I meddelandet ingår uppgifter över statistikens täckning, beläggning, antal övernattningar per månad 
samt gästernas hemland. På grund av att högsäsongen 2020 var hårt drabbad av konsekvenserna 
från covid-19-pandemin görs främst jämförelser med uppgifterna för 2019, varför statistiken baseras 
på siffror för anläggningar som har sänt in uppgifter för alla tre åren 2019–2021 samt siffror för 
anläggningar som har upphört eller tillkommit. Förändringar i antalet övernattningar som beror på 
att en anläggning har skickat in uppgifter det ena året men inte det andra har således eliminerats. 
Siffrorna i detta meddelande är preliminära, eftersom kompletterande uppgifter kommer in senare. 
Den slutliga statistiken publiceras i en statistikrapport i början av 2022. 

Beläggningsgraden för den totala kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor som har varit i 
bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter för månaden divideras med totalantalet 
rum/stugor på de anläggningar som har redovisat uppgifter samt på de anläggningar som har varit 
stängda under månaden. Rum/stugor eller anläggningar som är stängda på grund av ombyggnad är 
inte medräknade.  

Som anlända gäster räknas de som kommit för att övernatta, inte gäster som bara stannar över 
dagen. Också barn räknas med även om de får övernatta gratis. Personer som är stadigvarande 
bosatta på anläggningen räknas inte som gäster. De anlända gästerna fördelas på hemland enligt det 
land där de bor och inte enligt medborgarskap. 

Förutom högsäsongsstatistiken ger ÅSUB månatligen ut inkvarteringsstatistik för hotellen. Dessutom 
publiceras i oktober statistik om de åländska gästhamnarna. I början av året efter statistikåret 
utkommer statistik om de inresande till Åland samt en statistikrapport som samlar hela årets 
uppgifter om inkvarteringsanläggningarna, gästhamnarna samt inresande. 


