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Upplevelsen

Turistekonomi

Sammanfattning

Om SM-veckan och uppdraget

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. SM-veckan firade tioårsjubileum och
var tillbaka där SM-veckan sommar startade. Detta var den tredje SM-veckan som arrangerades i Malmö.

Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad eller huvudort. SM-veckan
genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. Syftet är också att öka intresset för svensk idrott och
dess olika grenar samt att öka SM-tecknens status.
I anslutning till SM-veckan sommar 2019 har Upplevelseinstitutet fått i uppdrag att kartlägga de turistekonomiska effekter som tillförts Malmö kommun.
Utöver turistekonomiska effekter har fokus varit att analysera upplevelsen och besökarnas inställning till staden. SM-veckans mediala genomslag i
redaktionella och sociala medier presenteras i separat rapport.
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Metod
Projektet har genomförts med hjälp av en kombination av ”på plats-intervjuer”, webbenkäter och telefonintervjuer.

1. ”På-plats intervjuer” har använts för att säkerställa viktiga nyckeltal såsom målgrupp, härkomst och boende. Respondenterna har rekryterats slumpmässigt under
hela SM-veckan i Malmö.
2. Webbenkät med besökare och deltagare, har använts för att säkerställa uppgifter om vistelsen och konsumtionen i regionen i samband med vistelsen.
Undersökningen bygger på insamlade e-mailadresser i samband med mini-intervjuerna, därefter genomförs intervjuer via webbenkät.
3. Telefonundersökning med representativt urval av kommuninvånare har använts för att säkerställa fördelning mellan turister och lokala besökare till evenemanget.
Svar & svarsfrekvens:
1. På-plats intervjuer med besökare under SM-veckan - Antal genomförda intervjuer: 1 865
2. Webbenkät med rekryterat urval av besökare:
Bruttoutskick:
Nettoutskick (efter studsar, felaktiga adresser etc.):
Genomförda intervjuer:
Svarsfrekvens:

746
631
345
55%

3. Telefonundersökning med representativt urval av kommuninvånare – Antal genomförda intervjuer: 500
Samtliga intervjuer är genomförda med personer som är minst 15 år fyllda. Om inget annat anges används webbenkäterna (punkt 2) som bas i rapporten.
Faktiska uppgifter:
Riksidrottsförbundet har bett samtliga deltagande specialidrottsförbund att ange hur många deltagare/tränare och funktionärer som medverkat vid SM-veckan i Malmö.
Utöver detta har det faktiska antalet lokala volontärer inkluderats i gruppen arrangör/funktionär.
Utifrån dessa uppgifter har fördelningen av besökare justerats.
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Begreppsdefinitioner i rapporten
Besökarkategorier
• Deltagare – Aktiva utövare av tävlingarna under SM-veckan samt tränare/ledare/massörer.
• Publik – Besökare till evenemanget som är där som publik. En typ av publik är medföljare som har någon relation till deltagare (vän, familj, släkt etc.). Medföljare
var tidigare en egen huvudgrupp i undersökningen, men är nu redovisad som en del av publiken då det är deras huvudsakliga syfte att besöka SM-veckan.
• Arrangör/funktionär eller på annat sätt involverad i evenemanget – Bygger på antal funktionärer/volontärer som respektive specialidrottsförbund och
arrangörsstad uppger.

Turister
• Lokala – De som är bosatta i Malmö kommun.
• Turister – De som är bosatta utanför Malmö kommun.
• Dagpendlare – De turister som besöker SM-veckan över dagen, dvs ej övernattar. Dagpendlare återfinns i alla besökarkategorier.
• Övernattare – De turister som övernattar i samband med besöket till SM-veckan. Övernattare återfinns i alla besökarkategorier.

Ekonomi
• Generell konsumtion – Den totala konsumtion som uppstått i samband med SM-veckan oaktat om evenemanget varit den primära anledningen till besök.
• Specifik konsumtion - Den samlade konsumtion från besökare som haft SM-veckan som primär besöksanledning.

Baser
• Telefonintervjuer – Används för säkerställande av andel Malmöbor som besökt SM-veckan och ligger till grund för kvantifiering av antal besökare.
• På-plats intervjuer – Används i frågor om besökarkategori, härkomst (lokala/turister), turisternas boendeform.
• Webbintervjuer – Används för resterande frågor.
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Sammanfattning SM-veckan Malmö 2019
Antal besökare och besök

Turister

33% av boende i Malmö kommun har besökt något av SM-veckans
arrangemang. Detta motsvarar 109 400 personer.

46% av turisterna har dagpendlat till SM-veckan. Detta motsvarar cirka
23 250 personer.

68% av besökarna på plats är från Malmö (109 400 personer),
resterande 32% (50 300 personer) definieras som turister.
Totalt antal besökare uppgår till cirka 159 700 personer.

54% av turisterna har övernattat i samband med besöket till SMveckan. Detta motsvarar cirka 27 050 personer.

Enligt specialidrottsförbunden har cirka 3 475 deltagare/tränare och 1 613
funktionärer/volontärer deltagit under SM-veckan. Resterande 154 700
besökare har besökt SM-veckan som publik.

Övernattande publik har i genomsnitt stannat 3,8 dagar och 3,0 nätter –
Deltagare/tränare 3,9 dagar och 3,2 nätter – Arrangör/funktionär 5,4 dagar
och 4,3 nätter.

Publiken har i genomsnitt besökt SM-veckan 2,1 dagar och
arrangör/funktionär 3,9 dagar. Deltagarna/tränarna passade i genomsnitt
på att se tävlingar som publik under 1,1 dagar.

87% av övernattarna har bott i Malmö kommun.

Den genomsnittliga dygnskonsumtionen bland övernattare uppgår till 1 350
kronor per person inklusive logi. Dygnskonsumtionen bland dagpendlare
uppgår till 355 kronor per person.

Totalt antal besökare uppgår till 159 700 personer.
Antalet besökstillfällen summerar till cirka 334 980 stycken.
Antalet turister uppgår till 50 300 personer.

De tillresta besökarna bidrar med en total turistekonomi motsvarande
cirka 152 624 000 kronor. Av dessa tillfaller 145 993 000 kronor Malmö
kommun och 6 631 000 kronor andra kommuner.
70% av publiken hade SM-veckan som primär anledning och 30% har
besökt evenemanget spontant. Den specifika turistekonomin (exklusive
spontanbesökares) för SM-veckan uppgår till 110 630 000 kronor,
varav 105 852 000 kronor tillfaller Malmö kommun.

6

Inledning
Om SM-veckan &
uppdraget/metod

Målgrupp

Målgrupp

Målgrupp

Vilka har besökt

Antal besök

Turister

7

Upplevelsen

Turistekonomi

Sammanfattning

Målgruppen

Vilka har besökt

Bas: Telefonundersökning – Malmö
kommun

Andel Malmöbor som besökt

33% av de boende i Malmö kommun har besökt något
av SM-veckans arrangemang

FRÅGA: Har du besökt och/eller deltagit i någon av SM-veckans tävlingar
eller andra arrangemang kopplat till SM-veckan?
Och i sådana fall hur många dagar har du besökt/deltagit i evenemanget?
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Målgruppen

Av samtliga respondenter i på-plats intervjuerna uppger 61% att de är bosatta i
Malmö kommun. Med hjälp av ytterligare data från undersökningarna har
turistandelen vägts om efter misstanke om skev rekrytering.

Vilka har besökt

Bas: Samtliga (på-plats intervjuer)

Enligt resultaten i på-plats intervjuerna uppger 61% att de
är bosatta i Malmö kommun, och 39% utanför.
SM-veckan i Malmö skiljer sig från tidigare SM-veckor då en
stor del av tävlingarna hållits i de centrala delarna av staden
(Posthusplatsen).
Då rekryteringen sker på samtliga arenor, som har olika
besöksmålgrupper och varierad access till deltagare/publik
finns anledning att tro att resultaten inte speglar den breda
publikfördelningen på SM-veckans största platser.
I resultaten finns tendenser som tyder på att ”turistandelen”
på totalnivå är lägre än den som rekryteringen fångat upp då
publiken på de mindre arenorna i högre grad varit turister.
Detta i kombination med uppgifter från rekryteringspersonal
på plats som uppger att lokala besökare stannade till mer
flyktigt och var svårare att rekrytera till undersökningen på
exempelvis Posthusplatsen gör att vi valt att justera
beräkningen av turister till något mer konservativ.
Med hjälp av data har beräkningarna istället genomförts med
följande fördelning:
Malmöbor:
Turister:
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68%
32%

Målgruppen

Beräkning – Antal besökare

Vilka har besökt

Malmöbor

68%

Totalt antal
besökare till
SM-veckan
Turister
32%
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Målgruppen

Vilka har besökt

Malmöbor

Boende inom Malmö kommun definieras som Malmöbor.

Enligt telefonintervjuer med invånare i Malmö kommun framkommer att 33% har besökt något av SMveckans arrangemang under veckan. Detta motsvarar 109 400 personer.

Efter att ha genomfört drygt 1 800 intervjuer på plats på SM-veckan, i kombination med ytterligare data
framkommer att 68% av människorna på plats har varit Malmöbor.

Totalt antal
besök till
SM-veckan
Turister

Personer som bor utanför Malmö kommun definieras som turister.

Efter att ha genomfört drygt 1 800 intervjuer på plats på SM-veckan, i kombination med ytterligare data
framgår att 32% av besökarna på plats har varit tillresta. Eftersom 68% av besökarna motsvarar 109 400
personer innebär det att antalet turister uppgick till 50 300.
Turister delas sedermera upp i ”dagpendlare” (de som bott hemma men åker till evenemanget över
dagen) och ”övernattare” (de som bott utanför permanentbostad i samband med besöket till SM-veckan)
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Målgruppen

Beräkning – Antal besökare

Vilka har besökt

Malmöbor

109 400

Totalt antal
unika
besökare till
SM-veckan

159 700
Turister
50 300
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Målgruppen

Resultaten bygger på inrapporterade uppgifter från respektive
specialidrottsförbund, i kombination med beräkningarna av SM-veckans
totala antal besökare.

Vilka har besökt

Bas: På-plats intervjuer & uppgifter från RF

Vilket var ditt huvudsakliga skäl till att besöka SM-veckan?

Publik

Deltagare (utövare/tränare/massörer etc.)

Arrangör/funktionär (eller på annat sätt
involverad i evenemanget)

97%

2%

Riksidrottsförbundet har bett samtliga deltagande specialidrottsförbund
att ange hur många deltagare/tränare och funktionärer som medverkat
vid SM-veckan i Malmö. Utöver detta har det faktiska antalet lokala
volontärer inkluderats i gruppen arrangör/funktionär.
Utifrån dessa uppgifter har fördelningen av besökare justerats.

1%
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Målgruppen

Könsfördelningen bland deltagare är resultaten från undersökningen, och speglar inte
nödvändigtvis den faktiska fördelningen på plats under evenemanget.
I gruppen ”deltagare” räknas även tränare/ledare/massörer in. Tittar vi specifikt i
gruppen utövare är medelåldern 31 år.

Vilka har besökt

Bas: Samtliga

Man

Kvinna

Publik

48%

52%

Deltagare

47%

53%

Arrangör/funktionär

52%

48%

Medelålder
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Samtliga

45 år

Publik

49 år

Deltagare

35 år

Arrangör/funktionär

44 år

Målgruppen

Vilka har besökt

Bas: Samtliga
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Sammanfattning – Om besöket

Efter drygt 2 700 intervjuer i kombination med uppgifter från Riksidrottsförbundet och respektive specialidrottsförbund kan
vi sammanfatta besöken till SM-veckan i Malmö 2019 enligt följande:
•

Cirka 33% av invånarna i Malmö kommun har besökt något av SM-veckans arrangemang.

•

Av det totala antalet besökare på plats under evenemanget uppger 68% att de är bosatta i Malmö kommun. Detta
innebär att 32% bor utanför Malmö kommun och definieras som ”Turister”.

•

Resultaten från telefonintervjuer och på plats-intervjuer innebär att beräkningen av totala antalet besökare uppgår till
cirka 159 700 personer. Antalet turister uppgår till cirka 50 300 personer.

•

Enligt specialidrottsförbunden själva har cirka 3 475 deltagare/tränare och 1 613 arrangör/funktionärer/volontärer
deltagit under SM-veckan. Dessa uppgifter används för att korrigera besöksanledningen.
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Upplevelsen

Turistekonomi

Sammanfattning

Målgruppen

Beräkning – Antal besök

Antal besök

Vilket var ditt huvudsakliga skäl till att besöka SM-veckan?

Publik
Andelen åskådare uppgår till 97% av det totala antalet besökare. Av
cirka 159 700 besökare motsvarar detta cirka 154 700 personer.
Deltagare/tränare uppger att de i genomsnitt haft 1,9 anhöriga i
publiken. Detta motsvarar cirka 6 600 personer.

Deltagare
Andelen deltagare/tränare uppgår till 3 475 personer enligt
respektive specialidrottsförbund.
Av totalt 159 700 besökare motsvarar detta cirka 2%.

Arrangör/funktionär
Andelen arrangör/funktionärer uppgår 1 613 personer.
Av totalt 159 700 besökare motsvarar detta cirka 1%.

*Notera att avrundningar tillämpas vilket ger en viss differens i resultaten.
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Målgruppen

Beräkning – Antal besök
Bas: Samtliga

Antal besök

Publik

Deltagare

Arrangör/funktionär

Cirka 154 700 personer * 2,1 besökstillfällen:
Cirka 324 870 besökstillfällen

3 475 deltagare * 1,1 publiktillfällen:
Cirka 3 820 publiktillfällen

1 613 personer * 3,9 besökstillfällen:
Cirka 6 290 besökstillfällen

Genomsnittligt antal
besökstillfällen*

FRÅGA (deltagare & tränare): Passade du som deltagare själv på att titta på några andra
tävlingar under din vistelse och medverkan i SM-veckan i Malmö?
FRÅGA (publik & arrangör/funktionär): Hur många dagar besökte du SMveckans tävlingar eller kringarrangemang i Malmö?

SM-veckan har genererat totalt
cirka 334 980 besökstillfällen*
*exklusive deltagare och tränare/ledares utövande
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Sammanfattning – Antal besök

•

Av de cirka 159 700 besökarna till SM-veckan i Malmö 2019 har 97% haft publik som huvudsaklig besöksanledning,
2% deltagare/tränare och 1% arrangör/funktionär.

•

Deltagare/tränare uppger att de i genomsnitt haft 1,9 anhöriga i publiken. Detta motsvarar cirka 6 600 personer.

•

Besöksgrupperna har besökt SM-veckan olika antal dagar i genomsnitt:
– Publik:

2,1 besökstillfällen

– Deltagare/tränare:

1,1 besökstillfällen som publik

– Arrangör/funktionär: 3,9 besökstillfällen

•

Totalt uppgår antalet besökstillfällen till cirka 334 980 under SM-veckan i Malmö 2019.
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Upplevelsen

Turistekonomi

Sammanfattning

Målgruppen

De som angett att de bor utanför Malmö kommun fick frågan om hur de
bodde i samband med besöket till SM-veckan. 46% bodde hemma och
åkte till evenemanget över dagen. Dessa definieras som ”Dagpendlare”.
Övriga 54% av turisterna definieras som ”Övernattare”.

Turister

Bas: Turister (32%)
(på-plats intervjuer)

I gruppen som övernattat icke-kommersiellt
har 95% bott hos släkt & vänner resterande
5% i egen stuga/lägenhet.

I gruppen som övernattar kommersiellt har 85%
bott på hotell, resterande har hyrt stuga/rum, bott
på camping eller vandrarhem
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Målgruppen

87% av de övernattande turisterna har bott inom Malmö
kommun. Detta innebär att 13% av den totala
logikonsumtionen hamnar utanför Malmö kommun.

Turister

Bas: Övernattande turister (17%)

Var bodde du i samband med besöket till SM-veckan?
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Målgruppen
Turister

Bas: Övernattande turister (17%)

Vistelselängd

Publik

Deltagare

Fråga: Hur många dagar respektive nätter tillbringade du totalt sett i Malmö med omnejd?
(inkludera även tid före respektive efter evenemanget)?
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Arrangör/funktionär

Målgruppen
Turister

Turisterna kan tänka sig att komma tillbaka till Malmö efter SM-veckan!

Bas: Turister (32%)

91% av alla tillresta besökare är positiva till att
besöka Malmö kommun som turist i framtiden.
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Sammanfattning – Turister & gästnätter

•

Besökarna till SM-veckan i Malmö består till 32% av turister (cirka 50 300 personer)

•

46% av de tillresta har dagpendlat till evenemanget, resterande 54% har övernattat.

•

Av samtliga turister vid SM-veckan Malmö har 37% övernattat kommersiellt. Detta motsvarar cirka 18 600 personer.

•

De turister som övernattat har i genomsnitt övernattat 3,4 nätter vilket innebär cirka 63 200 kommersiella gästnätter.

•

Av alla turister som övernattat uppger cirka 87% att de övernattat i Malmö kommun, vilket innebär cirka 55 000 kommersiella
gästnätter i kommunen.

•

91% av de tillresta besökarna är positiva till att besöka Malmö kommun som turist i framtiden.
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Upplevelsen

Turistekonomi
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Upplevelsen

Bas: Samtliga

Medelbetyg

4,4

3,8

Frågor till samtliga

3,5

4,3

Frågor till deltagare
3,9
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Upplevelsen

Nöjd Kund Index (NKI) – SM-veckan Malmö

Ett NKI, Nöjd Kund Index, är en
sammanvägning av resultatet från tre
frågor, ställda till målgruppen;

Bas: Samtliga (webb)

•
•

Malmö

•

Frågorna ställs på en skala 1-10 men
resultat av dessa tre frågor omvandlas
sedan till ett indexvärde från 0-100 när
resultatet för NKI redovisas.

NKI:

74

Nöjd, totalt sett

Uppfyller förväntningarna

Nöjd med SM-veckan totalt sett?
Hur väl SM-veckan lever upp till dina
förväntningar?
Hur nära SM-veckan kommer den ideala
sportupplevelsen?

Målgrupper

Nära ideala sportupplevelsen
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Malmö

Totalt

74

Deltagare/tränare ledare

72

Publik

74

Arrangör/funktionär

72

Malmöbor

75

Turister

73

Benchmark
SM-veckan Sundsvall:
SM-veckan Helsingborg:
SM-veckan Landskrona:
SM-veckan Skellefteå:
SM-veckan Tärnaby:
UI-databas:

79
78
80
87
73
75

Upplevelsen

80% ger Malmö ett bra betyg som värdstad och snittbetyget landar på 4,3 av 5.
Sundsvall fick under vinterveckan 2019 betyget 4,5, sommarveckan i Helsingborg
4,4 och Landskrona 4,3. Vinterveckan 2018 i Skellefteå fick betyget 4,7.
Bas: Samtliga

Medelbetyg:
Totalt:
Deltagare/tränare:
Publik:
Arrangör/funktionär:
Malmöbor:
Turister:
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4,3
4,1
4,3
4,3
4,5
4,1

Upplevelsen

Bas: Samtliga

SM-veckan i Malmö är ett miljöcertifierat evenemang.
Hur viktigt är det för dig att SM-veckan är miljöcertifierat?
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Gruppen deltagare är den kategori besökare som även i tidigare SM-veckor angett det lägsta NPS-måttet.
I Sundsvall var resultatet bland deltagare -46.
Notera att jämförelserna med andra evenemang ofta handlar om viljan att rekommendera evenemanget i sig,
inte värdstaden. De mest relevanta jämförelserna är med övriga SM-veckor där frågan är ställd på samma sätt.
Bas: Samtliga

Upplevelsen

NPS (Net Promoter Score) – Ett mått på attraktionskraften!

Hur troligt är det att du skulle rekommendera familj och
vänner att besöka Malmö kommun som turist?

Bakgrund: Net Promoter Score är ett lojalitetsmått och en metod som mäter kundnöjdhet i den
mening att det bästa betyget ett evenemang kan få är om man skulle rekommendera det till en vän.
Respondenterna ombeds ange om de skulle rekommendera familj och vänner att besöka Malmö
kommun som turist, där svarsskalan går från 0 till 10. Respondenterna grupperas sedan i tre
kategorier: de som svarar 0-6 anses som kritiker, medan de som svarar 7-8 anses passivt nöjda och
de som svarar 9-10 anses vara ambassadörer för evenemanget. NPS Promoter Score beräknas sedan
genom att man subtraherar andelen ambassadörer med andelen kritiker.

Passivt
nöjda

Kritiker

Ambassadörer

NPS: +36

Benchmark

NPS

Generellt (alla undersökningar):
Event, gratispublik:
SM-veckan Sundsvall
SM-veckan Skellefteå:
SM-veckan Tärnaby:
SM-veckan Helsingborg:
SM-veckan Landskrona:

+44
+40
+16
+24
+47
+45
+13

0

1

2

3

4

1%

1%

1%

0%

3%

5

6

7

8

9

10

5%

3%

17%

21%

15%

34%

NPS i olika målgrupper
Totalt:
Deltagare:
Publik:
Arrangör/funktionär:
Malmöbor:
Turister:
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+36
-15
+37
+28
+48
+23

Upplevelsen

Bas: Samtliga
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Upplevelsen

Bas: De som haft kontakt (54%)

Medelbetyg

4,6

4,4

4,4

4,2
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Upplevelsen

Resultaten i Malmö kommer inte riktigt upp i samma höga nivåer som
SM-veckorna i Sundsvall och Skellefteå, men är i nivå med SM-veckan
sommar 2018 i Helsingborg & Landskrona.

Bas: De som haft kontakt (54%)

Medelbetyg Malmö:
SM-veckan Sundsvall 2019:
SM-veckan Helsingborg 2018:
SM-veckan Landskrona 2018:
SM-veckan Skellefteå 2018:
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4,4
4,6
4,5
4,3
4,7

Upplevelsen

Bas: Turister (32%)

36

Sammanfattning – Upplevelsen

•

SM-veckan i Malmö erhåller ett Nöjd Kund Index (NKI) på 74. Den besökargrupp som är nöjdast är publik (74).

•

Resultatet är i nivå med Upplevelseinstitutets Sverigesnitt som i dagsläget är 75. Det kommer dock inte upp i samma nivå som
SM-veckan i Helsingborg/Landskrona där resultaten landade på 78 respektive 80.

•

Malmö som värdstad får 4,3 på en femgradig skala där 80% svarar ett positivt betyg.

•

76% av besökarna tycker att det är ganska- eller jätteviktigt att SM-veckan är ett miljöcertifierat evenemang. 15% tycker det
är lite viktigt, 11% saknar uppfattning eller tycker att det inte alls är viktigt.

•

Viljan att rekommendera familj och vänner att besöka Malmö som turist landar på NPS +36, vilket ligger högre än
vinterveckornas NPS (16, respektive 24) och sommarveckan i Landskrona (+13) men något under förra årets sommarvecka i
Helsingborg (+45).
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Inledning
Om SM-veckan &
uppdraget/metod

Målgrupp

Målgrupp

Målgrupp

Vilka har besökt

Antal besök

Turister
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Upplevelsen

Turistekonomi

Sammanfattning

Turistekonomi

Övernattarna har högre dygnskostnader på samtliga områden
förutom lokala transporter och övrigt.

Bas: Turister (32%)

Genomsnittlig dygnskonsumtion

Fråga: Nedan listas ett antal konsumtionsområden. Uppskatta ungefär hur
mycket pengar du spenderade inom respektive område under ett normalt
dygn i samband med din vistelse i Malmö.
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Övernattare:

802 kr

Dagpendlare:

355 kr

Turistekonomi

Bas: Turister (32%)

Dagpendlare

Övernattare

Genomsnittlig dygnskonsumtion

Genomsnittlig dygnskonsumtion inklusive logi

Dagpendlare:

355 kr

Övernattare:
40

1 350 kr

Turistekonomi

Total turistkonsumtion SM-veckan i Malmö

Turister:
Logi
Övrig konsumtion
Summa:

Publik

Deltagare/tränare

Arrangör/funktionär

48 408 000 kr
93 707 000 kr

2 285 000 kr
5 274 000 kr

920 000 kr
2 030 000 kr

142 115 000 kr

7 559 000 kr

2 950 000 kr

Total turistkonsumtion SM-veckan i Malmö 2019

152 624 000 kronor

Malmö kommun

Övriga landet

145 993 000 kr hamnar i
Malmö kommun

6 631 000 kr utanför
Malmö kommun*

Specifik omsättning i
Malmö kommun:
105 852 000 kronor.

*Övernattande turister som ej bott
i kommunen (bild 23)
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Turistekonomi

Generell vs. Specifik omsättning
Bas: Turister (32%)

Den totala konsumtion som SM-veckan
genererat oaktat om evenemanget varit
den primära anledningen till besök.

Vilket av följande två alternativ stämmer bäst in på dig?

Den samlade konsumtion från besökare
som haft SM-veckan som primär
besöksanledning.
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Inledning
Om SM-veckan &
uppdraget/metod

Målgrupp

Målgrupp

Målgrupp

Vilka har besökt

Antal besök

Turister
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Upplevelsen

Turistekonomi

Sammanfattning

Sammanfattning
Efter drygt 2 700 intervjuer i kombination med uppgifter från Riksidrottsförbundet och respektive specialidrottsförbund kan vi sammanfatta resultaten
från SM-veckan i Malmö 2019 enligt följande:
Målgruppen
•

33% av invånarna i Malmö kommun har besökt något av SM-veckans arrangemang. Av besökarna på plats uppger 61% att de kommer från Malmö,
resterande 39% utgörs av turister. Efter närmare titt i datan och diskussioner med fältpersonal på plats justeras denna fördelning till 68% Malmöbor
och 32% turister.

•

Det totala antalet besökare uppgår till cirka 159 700 personer. Enligt uppgifter från respektive specialidrottsförbund uppgår antalet deltagare/tränare
till cirka 3 475 (2%), och arrangör/funktionär till cirka 1 613 (1%). Publiken uppgår till cirka 154 700 (97%) besökare.

•

De tillresta besökarna (32%) uppgår till cirka 50 300 personer. Av dessa har 46% dagpendlat till evenemanget, 37% övernattat kommersiellt och
17% övernattat hos släkt/vänner eller egna boenden.

•

87% av de som övernattat har gjort det i Malmö kommun, resterande 13% har övernattat utanför kommunen.

•

Publiken har i genomsnitt besökt SM-veckan 2,1 dagar, arrangör/funktionär 3,9 dagar och deltagare/tränare 1,1 dagar (som publik). Detta innebär
cirka 334 980 besök under SM-veckan i Malmö.

Upplevelsen
•

SM-veckan i Malmö erhåller ett Nöjd Kund Index (NKI) på 74. Resultatet är i nivå med Upplevelseinstitutets Sverigesnitt som i dagsläget är 75. Det
kommer dock inte upp i samma nivå som SM-veckan i Helsingborg/Landskrona där resultaten landade på 78 respektive 80.

•

80% av besökarna ger Malmö ett bra betyg som värdstad och snittbetyget landar på 4,3 av 5. Sundsvall fick under vinterveckan 2019 betyget 4,5,
sommarveckan i Helsingborg 4,4 och Landskrona 4,3. Vinterveckan 2018 i Skellefteå fick betyget 4,7.

•

54% av besökarna har kommit i kontakt med SM-veckans funktionärer/volontärer. Besökarna ger funktionärerna 4,6 i betyg på bemötande och
service, och 4,4 i betyg på tillgänglighet. 76% av de som kommit i kontakt med funktionärerna upplever att värdskapet motsvarar deras
förväntningar.
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Sammanfattning
Turistekonomi
•

Enligt beräkningarna från telefonundersökning och på-platsintervjuer uppgår antalet turister till cirka 50 300 personer.

•

Dagpendlare har haft en genomsnittlig dygnskonsumtion på 355 kronor och övernattare har i genomsnitt haft en dygnskonsumtion på 1 350
kronor inklusive logi.

•

Den totala turistekonomin för SM-veckan i Malmö 2019 uppgår till cirka 152 624 000 kronor. 145 993 000 av dessa tillfaller Malmö kommun,
resterande 6 631 000 kronor utanför kommunen (till följd av övernattare i annan kommun).

•

30% av publiken har haft andra huvudsakliga anledningar att besöka Malmö kommun än SM-veckan, vilket innebär att den specifika
turistekonomin för SM-veckan uppgår till cirka 110 630 000 kronor, varav 105 852 000 kronor tillfaller Malmö kommun.
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