Beskrivning av statistiken
Sammanställningen över inkvarteringsstatistiken innehåller uppgifter om de åländska
hotellen den aktuella månaden. I samband med publiceringen av statistiken för december
redovisas också totala uppgifter för hela året. Uppgifterna är preliminära.
Uppgifter samlas in månatligen från varje hotell. I statistiken ingår uppgifter om beläggning,
antal anlända gäster och antal övernattningar. Övernattningarna är uppdelade enligt
gästernas hemland och syfte med övernattningen. För övernattningarna redovisas också
förändringsprocenten jämfört med samma månad föregående år samt genomsnittligt antal
övernattningar per gäst.
Jämförelserna med föregående år är uträknade endast på basen av siffror för anläggningar
som har sänt in uppgifter för de redovisade åren samt på 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.
Slutlig inkvarteringsstatistik redovisas i en rapport med samlad turiststatistik som ges ut
årligen. Inom området turism utges dessutom årliga webb-publiceringar om gästhamnarna
och inresande. Under hösten publiceras därtill statistik över turistinkvarteringen under
högsäsongen.
I samband med sammanställningen av 2020 års uppgifter reviderades vissa siffror gällande
övernattningarna för 2018 och 2019 något på grund av sent inkommen data som inte tidigare
har lagts till uppgifterna. Dessutom reviderades beläggningssiffrorna för januari, februari,
april, maj, juni och juli 2020 på grund av korrigeringar av antalet rumsnätter från en
anläggning. Gällande januari och mars 2020 har små korrigeringar gällande fördelningen av
övernattningar på gästernas hemland varit nödvändiga. Ändringarna har inte nämnvärt
påverkat den tidigare redovisade bilden av turistinkvarteringen.
Definitioner

Beläggningen räknas ut som andelen rum som har varit i bruk i procent av totalantalet rum.
Beläggningen för den totala kapaciteten räknas ut så att antalet rum som har varit i bruk på
de hotell som har redovisat uppgifter för månaden, divideras med totalantalet rum på de
hotell som har redovisat uppgifter samt på de hotell som har varit stängda under månaden.
Rum eller anläggningar som är stängda på grund av ombyggnad är inte medräknade.
Beläggningen för den öppna kapaciteten räknas ut så att antalet rum som har varit i bruk på
de anläggningar som har redovisat uppgifter divideras med totalantalet rum på dessa
anläggningar, dock så att de dagar under månaden som en anläggning har haft stängt räknas
bort från kapaciteten.

