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Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2020 

Övernattningarna minskade med nästan 60 procent jämfört med augusti i fjol 

I augusti 2020 anlände knappt 8 000 personer till de åländska hotellen och 

övernattningarna uppgick till närmare 15 000 stycken. Under samma månad i fjol 

gjordes nästan 35 000 övernattningar på hotellen. Övernattningarna av personer 

från Sverige uteblev nästan helt och var under 500, en minskning med 97 procent 

jämfört med 2019. Även övernattningarna av personer från andra länder än 

Finland och Sverige rasade och uppgick till mindre än 1 000 stycken, vilket kan 

jämföras med 4 200 i augusti förra året. Nedgången kan förklaras med de 

reserestriktioner som införts på grund av covid-19-pandemin. De finländska 

övernattningarna minskade med tio procent, till drygt 13 000. Totalt sett minskade 

övernattningarna med 57,9 procent jämfört med augusti 2019. Beläggningsgraden 

räknat på den totala rumskapaciteten uppgick till 29,8 procent och sett till den 

öppna kapaciteten var beläggningen 35,2 procent. Siffrorna baseras på uppgifter 

från 15 hotell.  

Hotellgästerna från Finland stod för över 90 procent av övernattningarna, 

gästerna från Sverige för 3 procent och personer från övriga länder för drygt 6 

procent. I augusti 2019 var det svenskar som gjorde flest övernattningar, 45 

procent av det totala antalet, medan finländare stod för 42 procent. Nästan tre 

fjärdedelar av övernattningarna gjordes i Mariehamn och en dryg fjärdedel på 

hotellen i landskommunerna. Drygt en tiondel av övernattningarna var 

arbetsrelaterade. 

Gästerna stannade i medeltal 1,9 nätter, vilket är något längre än i juli (1,8) och 

även lite längre än i augusti i fjol (1,7). Det är dock endast de finländska gästernas 

vistelser som har förlängts något, från 1,6 nätter i medeltal i augusti 2019 till 1,9 

samma månad i år. Just över 7 000 av de knappt 8 000 anlända personerna kom 

från Finland, under 300 från Sverige och närmare 600 från övriga länder. 

Hotellgäster från Åland ingår i kategorin övriga länder och de uppgick till 250 

personer, vilket är 100 fler än i augusti 2019. Från Estland anlände 115 hotellgäster 

och från Tyskland 44. Inget av de övriga drygt 20 representerade länderna hade 

fler än 40 personer bland de anlända.   

Hotellövernattningarna under perioden januari till augusti 2020 uppgick till 

72 500, vilket är mindre än hälften av antalet under samma period både 2018 och 

2019, som då låg mellan 165 000 och 170 000. Jämfört med januari–augusti 2019 

har de finska övernattningarna minskat med 28 procent, de svenska med 89 

procent och övriga länders med 73 procent. 
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Beskrivning av statistiken 

Sammanställningen över inkvarteringsstatistiken innehåller uppgifter om de 

åländska hotellen den aktuella månaden. Uppgifterna samlas in månatligen 

från varje hotell. I statistikmeddelandet ingår uppgifter om statistikens 

täckning, beläggning samt antal anlända gäster och antal övernattningar. 

Övernattningarna är uppdelade enligt gästernas hemland och syfte med 

övernattningen. I tabellen Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas 

hemland redovisas alltid uppgifter för Finland och Sverige, men om antalet 

övernattningar som gäster från övriga länder står för är få, ingår respektive 

land bara i de totala uppgifterna. 

Jämförelserna med föregående år är uträknade endast på basen av siffror för 

anläggningar som har sänt in uppgifter för alla tre åren 2018, 2019 och 2020 

samt på siffror för anläggningar som har upphört eller tillkommit. 

Förändringar i antalet övernattningar som beror på att en anläggning har 

lämnat uppgifter det ena året men inte det andra har således eliminerats.  

 

Definitioner 

Under rubriken statistikens täckning anges dels hur många hotell som är med 

i månadens statistik, dels hur stor procentuell andel av det totala antalet 

hotellrum som ingår i månadens statistik. 

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. 
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Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2020

Statistikens täckning Beläggning, rum

Totalt Marie- Lands-

Antal  hotel l  med i  s tatis tiken 15 hamn kommuner

Andel  av rummen 100 % Total  kapacitet 29,8% 32,4% 24,2%

Öppen kapacitet 35,2% 41,8% 24,5%

Källa: ÅSUB Turism Källa: ÅSUB Turism

Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland och anläggningarnas region

Land Anlända Över- 

gäster Antal Procent Förändring i  procent nattningar

Antal aug. 2019–aug. 2020 per gäst

Totalt 7 933 14 682 100,0 -57,9 1,9

Gästernas hemland

Finland 7 100 13 275 90,4 -10,3 1,9

Sverige 266 475 3,2 -97,0 1,8

Övriga  länder 567 932 6,3 -77,8 1,6

 -därav:

  Danmark 4 11 0,1 2,8

  Norge 10 18 0,1 1,8

  Belgien 3 3 0,0 1,0

  Estland 115 195 1,3 1,7

  Frankrike 6 8 0,1 1,3

  Ita l ien 7 15 0,1 2,1

  Lettland 25 37 0,3 1,5

  Li tauen 3 5 0,0 1,7

  Nederländerna 3 4 0,0 1,3

  Ryss land 10 23 0,2 2,3

  Schweiz 4 12 0,1 3,0

  Spanien 4 10 0,1 2,5

  Storbri tannien 31 64 0,4 2,1

  Tyskland 44 85 0,6 1,9

  Österrike 7 19 0,1 2,7

  Etiopien 4 6 0,0 1,5

  Nigeria 22 22 0,1 1,0

  USA 5 8 0,1 1,6

  Åland 248 361 2,5 1,5

Regional fördelning

Mariehamn 5 692 10 833 73,8 -57,7 1,9
Landskommunerna 2 241 3 849 26,2 -58,3 1,7

Not: Länder med färre än tre anända eller övernattningar specificeras inte i tabellen, men ingår i totalerna.

Källa: ÅSUB Turism

Övernattningar

Övernattningar enligt resans syfte, procent

Syfte Procent

Totalt 100,0

Fri tid 88,8

Yrke 11,2

Källa: ÅSUB Turism
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Övernattningar på hotell enligt gästernas hemland januari-augusti 2018–2020

Gästernas 2018 2019 2020

hemland Antal Procent Antal Procent

Totalt 165 532 169 411 72 525 -96 886 -57,2 3 879 2,3

Finland 84 121 84 604 60 550 -24 054 -28,4 483 0,6

Sverige 66 737 68 852 7 655 -61 197 -88,9 2 115 3,2
Övriga länder 14 674 15 955 4 320 -11 635 -72,9 1 281 8,7

Källa: ÅSUB Turism

Förändring 2019–2020 Förändring 2018–2019

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Antal

Antal övernattningar på hotell månadsvis 2018–2020

Övriga

Sverige

Finland

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Procent

Totalbeläggning på åländska hotell 2019 och 2020 

2019

2020



 

 

 


