
 

– Ålands officiella statistik – 

Gerd Lindqvist, statistiker  

Tel. 018-25582 

Turism 2020:7 

17.8.2020 

 

Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2020 

Beläggningsgraden 56 procent 

I juli 2020 uppgick övernattningarna på åländska hotell till 31 000, vilket kan 

jämföras med 51 000 i juli 2019. Antalet anlända gäster minskade från 28 300 i juli i 

fjol till 16 900. Beläggningsgraden var 56 procent av den totala kapaciteten, en 

nedgång från 84 procent samma månad 2019. Det är främst gästerna från Sverige 

som uteblivit då övernattningarna av svenskar uppgick till endast 560 stycken 

jämfört med 22 200 i juli i fjol. Nedgången kan förklaras med de reserestriktioner 

som införts på grund av covid-19-pandemin. Övernattningarna av gäster från 

Finland hade ökat och uppgick till 29 200, vilket är 5 600 fler än samma månad 

2019 och det största antalet för en enskild månad under 2000-talet. Gäster från 

övriga länder uppvisade liksom de från Sverige en kraftig nedgång och deras 

övernattningar var 1 300 stycken, en minskning med 75 procent. Siffrorna baseras 

på uppgifter från 15 hotell. 

Finland stod för 94 procent av hotellövernattningarna, Sverige för knappt 2 

procent och övriga länder för 4 procent. I övriga länder ingår övernattningar av 

ålänningar, vilka uppgick till 500 stycken eller 1,6 procent av alla. Nästan tre 

fjärdedelar av hotellövernattningarna gjordes på hotell i Mariehamn och drygt en 

fjärdedel i landskommunerna. Arbete var orsak till drygt 2 procent av 

övernattningarna, medan 98 procent gällde fritid. 

De anlända hotellgästerna uppgick till 16 900, varav 15 700 kom från Finland, 

knappt 300 från Sverige, 400 från Åland och 300 från Estland. Övriga drygt 20 

representerade länder hade vardera 40 eller färre hotellgäster på Åland i juli. 

Samma månad 2019 anlände 28 000 gäster till hotellen. Av dem kom 14 000 från 

Finland och 12 000 från Sverige. Både i juli 2019 och 2020 stannade gästerna i 

medeltal 1,8 nätter.    

Hotellövernattningarna har under perioden januari-juli 2020 mer än halverats 

jämfört med samma period 2019, en nedgång från 135 000 till 58 000 stycken. Trots 

det rekordstora antalet övernattningar av finländska gäster i juli i år har de 

finländska övernattningarna minskat med 32 procent under perioden januari till 

juli 2020 jämfört med samma period 2019. Den största nedgången visar 

övernattningarna av gäster från Sverige, vilka minskade med 86 procent. Också 

övernattningarna av gäster från övriga länder har gått ner kraftigt, en minskning 

med 71 procent i januari till juli 2020 jämfört med samma period i fjol. 
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Beskrivning av statistiken 

Sammanställningen över inkvarteringsstatistiken innehåller uppgifter om de 

åländska hotellen den aktuella månaden. Uppgifter 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 juli 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 56,0% 62,8% 41,4%

Öppen kapacitet 62,6% 74,2% 41,4%

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 jul i  2019–jul i  2020 per gäst

Totalt 16 887 31 008 100,0 -39,2 1,8

Gästernas hemland

Finland 15 664 29 162 94,0 23,7 1,9

Sverige 285 560 1,8 -97,5 2,0

Övriga  länder 938 1 286 4,1 -75,1 1,4

 -därav:

  Danmark 25 69 0,2 2,8

  Norge 27 63 0,2 2,3

  Belgien 6 8 0,0 1,3

  Estland 295 370 1,2 1,3

  Frankrike 9 11 0,0 1,2

  Ita l ien 3 3 0,0 1,0

  Lettland 40 40 0,1 1,0

  Li tauen 7 13 0,0 1,9

  Ryss land 18 46 0,1 2,6

  Schweiz 12 46 0,1 3,8

  Spanien 9 9 0,0 1,0

  Storbri tannien 20 30 0,1 1,5

  Tyskland 24 45 0,1 1,9

  Vi tryss land 18 18 0,1 1,0

  Åland 412 500 1,6 1,2

Regional fördelning

Mariehamn 11 893 22 626 73,0 -35,9 1,9
Landskommunerna 4 994 8 382 27,0 -46,5 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 97,8

Yrke 2,2

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

Gästernas 2018 2019 2020

hemland Antal Procent Antal Procent

Totalt 132 225 134 554 57 843 -76 711 -57,0 2 329 1,8

Finland 69 702 69 800 47 275 -22 525 -32,3 98 0,1

Sverige 51 740 52 990 7 180 -45 810 -86,5 1 250 2,4
Övriga länder 10 783 11 764 3 388 -8 376 -71,2 981 9,1

Källa: ÅSUB Turism

Förändring 2019–2020 Förändring 2018–2019
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