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Malmö 12 poäng!
Malmö fortsätter att växa som besöksdestination. År 2013 besökte fler
än någonsin Malmö. Samtidigt ser vi att konkurrensen om besökarna ökar
och även om 2013 var ett framgångsrikt år så blev vi påminda om hur små
marginalerna är. Aldrig har det varit så viktigt att samverka för att stärka
Malmös attraktivitet som nu.
2013 var ett speciellt år på många sätt. Eurovision
Song Contest i maj satte ljuset på Malmö på
ett högst påtagligt sätt. I december/januari
var det dags för en idrottslig höjdpunkt när
Juniorhockey VM avgjordes i Malmö. Båda
evenemangen gav ett positivt eko ut i världen
och många var artiklarna som beskrev Malmö
som en spännande och besöksvärd destination.
Men det var mycket annat som bidrog till att
utveckla Malmö som besöksdestination. 2013
var året då Malmö etabelerades som kryssningsdestination. Under några sommarmånader fick
vi nöjet att hälsa tusentals spanska kryssningsresenärer välkomna.
Alla fantastiska evenemang till trots så är det
ändå myllret av aktiviteter på Malmös scener,
klubbar, restauranger och arenor året runt som
gör Malmö till en härlig stad att uppleva. För
den som inte redan bor i Malmö är det lätt att
ta sig hit. Man kan nästa säga att alla vägar bär
till Malmö. Just denna tillgänglighet är en av

huvudanledningarna till att vår stad växer som
mötesstad. Och möten är viktiga. Att värva stora
möten är en lång process som kräver tålamod.
Därför så är glädjen desto större när vi vinner
förtroendet att stå värd för stora och viktiga
kongresser. 2013 bärgade vi flera stora kongresser
till Malmö men vi vill mer!
Samtidigt som vi kunde konstatera att antalet
besökare till Malmö fortsätter att öka så kan
vi se att beläggningen på stadens hotell har
sjunkit under 2013. Förklaringen till detta kan
givetvis vara av konjunkturskäl men kanske
troligast ligger förklaringen i att det tillkommit
många hotellrum i Malmös omvärld. Återigen
blir vi påminda om vikten av att ständigt arbeta
med Malmös attraktiva erbjudande och hur
viktigt det är att vi fortsätter att utveckla våra
evenemang och attraktioner.
Johan Hermansson
Turistdirektör
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Malmö Turisms uppdrag
Det övergripande målet för Malmö Turism är att attrahera fler besökare till
Malmö. Besökare som bor, äter och handlar i Malmö. Detta ska ge en ökad
ekonomisk omsättning och fler sysselsatta inom besöksnäringen i Malmö
och därigenom bidra till ökad tillväxt.
VÅR VISION
Malmö ska vara norra Europas ledande destination med aktiviteter som innebär delaktighet
och förverkligande. Malmö ska positioneras som
en lekfull och nyfiken stad med ett brett utbud
av kultur, nöjen och aktiviteter som lockar till
möten och får människor att utvecklas.
En stad som ständigt förnyar sig och överraskar.
Som besökare väljer man Malmö för att uppfylla
önskningar av upplevelser, delaktighet och
förverkligande. Malmös utbud av aktiviteter och
upplevelser är lika attraktiva för Malmöbon som
för stadens besökare.

DESTINATIONSIDÉ
Malmö ska vara den mest överraskande mötesplatsen. Man väljer Malmö av fler anledningar.
Malmö är en plats där möten och evenemang
skapar kreativitet, delaktighet och egen utveckling. Viljan att vara på väg är påtaglig, för såväl
destinationen som för dess besökare. Malmö är
en plats för nyfikna och kreativa aktörer.

AFFÄRSIDÉ
Malmö Turism ska vara en drivande kraft för
att marknadsföra och utveckla Malmö som
en attraktiv destination. Detta arbete ska ske
genom en aktiv marknadsbearbetning direkt
och i samverkan med partners.

VERKSAMHETEN
Malmö Turism är en del av Näringslivsavdelningen
på Stadskontoret, Malmö stad. Malmö Turism
arbetar främst inom följande affärsområden:

Privatresemarknaden
Ska verka för att fler väljer Malmö som sitt resmål
på sin fritid.
Kongress-/mötesmarknaden
Ska marknadsföra Malmö som en attraktiv
destination för möten och kongresser.
Evenemang
Ska arbeta för att Malmö är en evenemangsdestination till glädje för såväl Malmöbor som
besökare.
Turistinformation
Ska ge service på plats till besökare och
Malmöbor och är en viktig del i välkomnandet
till Malmö.
Varje verksamhetsområde arbetar både på
närmarknader, på prioriterade internationella
marknader och med olika slag av besökare och
målgrupper. Målsättningen är att stärka Malmö
som destination och att nå ut till fler potentiella
besökare och Malmöbor.

VERKSAMHETSMÅL
Besöksnäringen är en del av det totala
näringslivet och har stor betydelse ur arbetsmarknads- och tillväxtsynpunkt. Malmö Turism
arbetar aktivt för att Malmö ska bli attraktivare
för både besökare och Malmöbor. Uppdraget
är att på olika sätt och i olika sammanhang visa
upp Malmös attraktiva utbud, samt stimulera
till att Malmö ständigt utvecklar attraktiva
erbjudanden.

Stark samverkan
Malmö Turism ska vara en aktiv part för att
stimulera samverkan för destinationen Malmö.
Genom samverkan ska Malmös attraktivitet som
besöksdestination öka.
Tydlig kommunikation
Malmös utbud ska på ett attraktivt och kontinuerligt sätt presenteras för såväl besökare
och partners som andra intressenter.
Innovativt klimat
Malmö Turism ska verka för att Malmö som
destination ständigt utvecklar nya spännande
erbjudande och sin attraktivitet.
Kunskapsspridning
Malmö Turism ska aktivt arbeta för att sprida
kunskap och inspiration kring frågor som är
väsentliga för destinationens utveckling som
besöksmål.
Malmö är hållbart
Malmö är en hållbar destination. Detta ska
Malmö Turism lyfta fram i arbetet med att stärka
Malmö som mötesplats. För att ha en tydlig bild
över hur hållbart Malmös besöksnäring arbetar
gör Malmö Turism årligen en miljöinventering.
Många hotell är miljöcertifierade, utbudet av
ekologiska restauranger och kaféer är stort,
majoriteten av taxibolagen använder miljöbilar
och cykelbanorna har under året blivit ännu
längre.
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MALMÖ
2013
KRYSSNINGAR
I maj invigdes Malmös nya kryssningsterminal. Med pompa och ståt tog vi
emot det första fartyget i en serie av tio.
Extra roligt var att det spanska bidraget
till Eurovision Song Contest kom med det
spanska fartyget till Malmö. Malmö blev
2013 en etablerad kryssningsdestination.

FOTBOLLENS HUVUDSTAD
2013 var året då ingen tvekade på var i landet
den bästa fotbollen spelas. Dubbla SM-guld via
Malmö FF och LDB FC. Grattis Malmö!

LANSERING AV NYA MALMOTOWN.COM
Lite i skymundan av Eurovision Song Contest lanserade
vi vår nya hemsida. Men oj så uppskattad den har
blivit. På malmotown.com hittar du allt vad Malmö
kan erbjuda – 365 dagar om året. Välkommen!

MALMÖ ÄR HÅLLBART
Malmö är en hållbar destination. Under 2013 har vi
sett flera exempel på hur vi arbetar med Malmö som
en hållbar destination. Två stora evenemang som
talar för sig själva är Eurovision Song Contest och
JVM i ishockey, båda med stort miljöfokus. Eurovision
Song Contest blev dessutom certifierat enligt ISO
standard – den nya miljöstandarden för evenemang.

EM I FÄLTTÄVLAN
Under några intensiva dagar i augusti/september
fylldes Ribersborgsfältet med ryttare. EM i Fälttävlan
lockade publik från när och fjärran.

MALMÖ – ÅRETS
BUSSTURISTSTAD 2013
Med stor stolthet tog vi emot utmärkelsen
som årets busstad i Sverige. Den nya fina
terminalen samt det goda samarbetet
mellan Malmö och bussbranschen var några
av huvudingredienserna i motiveringen.
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MALMÖ – MUSIKALERNAS STAD
På Nöjesteatern och Malmö Opera avlöser
föreställningarna varandra och många har njutit
av Malmös musikaliska utbud. Miss Saigon
och West Side Story är två exempel ur 2013 års
repertoar. Malmö är Musikalernas stad.

GOD MORGON!
SVT’s Sommarlovsmorgon har blivit något av en
tradition i Malmö. Såväl Malmöbor som turister
vallfärdar till Scaniaparken för att se Sommarlovsmorgon sändas ut via TV till hela Sverige.

MASTERPLAN 2020 FÖR
INTERNATIONELLA MARKNADER
Tillsammans med Tourism in Skåne och Visit
Sweden var 2013 året då vi tog krafttag i vår
internationella marknadsföring. Ska Malmö växa
som attraktiv destination så behöver vi ha fler
internationella gäster. Genom detta samarbete
samverkar vi med regionala och nationella
aktörer för att marknadsföra Malmö och Skåne
på bästa sätt.

JVM HOCKEY
Vilken fest! I mellandagarna fylldes såväl Malmö Arena och Malmö Isstadion av hockey intresserade.
Alla var där! På stan pratades det ishockey och inte nog med det, bilderna från JVM kablades ut i
världen och berättade om hockeyfesten i Malmö. 144.000 besökare på våra arenor var Europarekord.

EUROVISION SONG CONTEST
Eurovision Song Contest – ett av världens största musikevenemang, intog Malmö i maj. Precis samma
dag som sommarvärmen anlände. Och just värme kan sammanfatta dessa hektiska veckor. Hela
Europa hade möjlighet att se evenemanget som drog hela 173 miljoner tittare. Men det roligaste av
allt var alla Malmöbor som gick man ur huse för att delta och bidra till festligheterna.
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TURISMEN
I MALMÖ 2013

Turismen i Malmö
omsätter 5,9 miljarder
kronor

• Turismen beräknades ge

upphov till 4 274 sysselsatta
personer

• Turisterna omsatte totalt
5,9 miljarder kronor

• Internationella besökare

Övernattande och dagsbesökare i Malmö spenderade under 2013 totalt
5,9 miljarder kronor, vilket är något mindre än under 2012. Den totala
konsumtionen gav upphov till en sysselsättning motsvarande 4 274 årsanställda. Minskningen av sysselsättningen berörde främst restauranger,
som hade ett toppår 2012. Antalet besökare i Malmö ökade 2013.
DAGSBESÖKARE

Antalet övernattande privatresenärer står
för fortsatt höga volymer. Men också de har
generellt spenderat mindre p. g. a. konjunkturen.
2011 och 2012 hade Malmö åter en ökning
som var bättre än riksgenomsnittet, men för
2013 skedde en stagnation både för Malmö och
Sverige totalt. Främsta skälet till utvecklingen
2012 och 2013 bör vara sommarvädret 2012
som främst inbjöd till shoppingresor och hög
konsumtion per person och dygn. Sommaren
2013 var torr och solig och bjöd mer in till
havsbad och lägre konsumtion. Exempelvis
spenderade hotellgäster i Malmö 1 563 SEK per
person och dygn 2012, detta sjönk till 1 396 SEK
under 2013. (Se figur 1).

spenderade 681 miljoner
kronor

hos släkt och vänner är nästan dubbelt så
många som på hotellen. Trots detta svarade
hotellgästerna för en total omsättning som var
tre gånger högre eftersom de spenderade mer.
I Sverige och andra industrialiserade länder
är resandet för att besöka släkt- och vänner
omfattande.

Dagsbesöken är ekonomiskt betydelsefulla för
Malmö och svarade 2013 för ca 43 % av den
totala omsättningen. Det är en högre andel än
2012.

ÖVERNATTNINGAR
Av de övernattande turisterna i Malmö svarade
hotellgästerna för den dominerande omsättningen. 2013 gav hotellgästerna ett totalt
ekonomiskt inflöde motsvarande 29 % av den
samlade turismomsättningen i Malmö. Under
2013 svarade hotellgästerna för 36 % av alla
övernattningar i Malmö. Antalet övernattningar

Övriga övernattningsformer har relativt sett små
volymer i Malmö och här märks främst camping
och vandrarhem. I Malmö finns en campingplats och fem vandrarhem, detta kan jämföras
med t. ex. Stockholm som har sex campingplatser och fjorton vandrarhem.

OMSÄTTNING –
FÖRDELAT PÅ BRANSCHER

OMSÄTTNING AV TURISMEN I MALMÖ 1998-2013 (MILJONER KR)
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Figur 1.

Malmö uppvisar en relativt stor omsättningsandel för transport, vilket beror på vägtrafikintäkter på Öresundsbron. Shopping svarar
också för en hög omsättningsandel vilket i
huvudsak genereras av den stora volymen
dagsbesökare. Den bransch som ökat mest
de senaste 10 åren avser aktiviteter av olika
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Omsättning fördelat på branscher i Malmö 2012

OMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ
BRANSCHER I MALMÖ 2013

12%

14%

%

TURISMEN GENERERAR SYSSELSÄTTNING
Logi OCH SKAPAR
Livsmedel TILLVÄXT

5%

ö 2012

27%

slag. En enda bransch visar minskningar sett
på längre sikt och det är livsmedel. Istället har
omsättningen ökat för restauranger. En hög
andel dagsbesökare påverkar också den höga
omsättningen på aktivitet och transport.

Den årssysselsättning
som genererades av
Restaurang
Transport
inresande
besökare till
Malmö 2013 beräknas till
Shopping
Aktivitet
4 274 personer. På 10 år har sysselsättningen
ökat med drygt 860 personer eller 25 %. Turismen
i Malmö har en relativt jämn fördelning över

21%

året och därför är variationerna under året
relativt små. Detta i motsats till många andra
kommuner i Skåne och övriga Sverige, som
är starkt beroende av privatresenärer och
sommar-/vintersäsonger, vilket ger en större
andel säsongsanställda. Ingen bransch hade
ökningar 2013 vilket delvis berodde på att 2012
var den näst bästa någonsin. Restaurangbranschen var den mest sysselsättningsintensiva branschen i Malmö 2013, och hade
en omsättning på 811 000 kr per anställd.
Hotellen hade en omsättning på 1 231 000 kr
per anställd.

21%
Logi

Livsmedel

Restaurang

Transport

Shopping

Aktivitet
Figur 2.

År 2013
spenderade svenska
affärsresenärer som
bodde på hotell

År 2013
spenderade svenska
hotellgäster i genomsnitt

per person och dygn

per person och dygn

1 711 kr

1 396 kr

Under 2013
spenderade svenska
privatresenärer som
bodde på hotell

1 223 kr
per person och dygn

Under 2013
spenderade svenska
dagsbesökare

453 kr

per person och dygn
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Var kommer Malmös
besökare ifrån?
Under 2013 övernattade 1,5 miljoner besökare i Malmö. De stannade
i genomsnitt 2,25 nätter per besök, vilket gav nästan 3,5 miljoner
övernattningar. Till detta kom 5,1 miljoner dagsresor.
Många reser till Malmö över dagen, s.k. dagsbesökare, dels för att besöka Malmö, men också
för genomresa där resenären stannar till i Malmö
och konsumerar. En utjämning över säsongerna
har skett och Malmö har mycket tydligt blivit en
destination för besökare året runt.
De senaste åren har svenska besökare gjort
drygt en miljon resor per år med övernattning
i Malmö. Detta gav totalt drygt 2,4 miljoner
nätter under 2013. Svenska besökare svarade
för ca 70 % av alla besök under 2013 och internationella besökare för ca 30 %.

1,5 MILJONER
ÖVERNATTANDE
BESÖKARE

• Ca 546 000 dagsbesök gjordes under 2013
• Dagsbesök till Malmö görs främst av personer

Svenska privatresor till Malmö 2013

• 600 000 privatresor med övernattning gjordes
till Malmö 2013.

• Övernattande besökare stannade i snitt 2,88
nätter i Malmö.

• 54 % övernattade hos släkt och vänner, 30 %
bodde på hotell. Resterande övernattade på
vandrarhem, camping och på övriga boendeformer.

• De övernattande besökarna kommer primärt
från Skåne, Stockholms län och Göteborg/
Bohuslän.
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• 1,5 miljoner besökare
övernattade

• Besökarna stannade

i genomsnitt 2,25 nätter

• Svenska besökare stod
för 70 % av besöken

• Internationella besökare
stod för 30% av besöken

• 5,1 miljoner dagsresor
gjordes till Malmö

boende i Skåne, Blekinge och Halland.

• Syftena med dagsbesöken är oftast att träffa

släkt och vänner, shopping, evenemang, nöjen
och underhållning.
Svenska affärsresor till Malmö 2013

INTERNATIONELLA BESÖKARE
Internationella besökare till Malmö under
2013 kan redovisas i tre huvudgrupper:

till Malmö.

• Internationella gästnätter på hotell, 316 000.
• Internationella gästnätter hos släkt och vänner,

1,69 nätter i Malmö.

• Internationella dagsbesökare, 1 200 000.

• 360 000 affärsresor med övernattning gjordes
• Övernattande affärsresenärer stannade i snitt
• 85 % av övernattningarna sker på hotell.
• 1/3 av de övernattande affärsresenärerna

kommer från Stockholms län, därefter svarar
affärsresenärer från Göteborgsområdet och
Skåne för relativt höga volymer.

• Ca 360 000 affärsresor över dagen gjordes till
Malmö 2013.

SVENSKA BESÖKARE

TURISMEN
I MALMÖ 2013

• Det är främst besökare från Skåne, Stockholm
och Göteborg som gör affärsresor över dagen
till Malmö.

671 000.

År 2013 uppgick antalet internationella gästnätter på hotell till 316 000, en liten minskning
från 2012. Under åren 1993 till 2013 har Malmö
haft en ökning av internationella övernattningar
med 207 %, vilket är mycket bättre än för riket
totalt. Internationella gästnätter har över åren
ökat mycket, vilket kan bero på att Malmö har
en bred etnisk befolkningssammansättning.
Säkra uppgifter saknas om antalet internationella dagsbesökare. Ett antal kampanjer har
genomförts i Köpenhamn/Själland med fokus
på shopping och upplevelser, med mycket bra
resultat.
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2013 hade Malmö ca
2013 reste över

2,1 miljoner
passagerare
till och från
Malmö Airport

2013 gjordes 10 st
kryssningsanlöp med

Under 2013 passerade

17 100

31 500

fordon per dygn över
Öresundsbron

passagerare

450

ankommande och
avgående
bussar i linjetrafik
per vecka

Hur kommer besökarna
till Malmö?
Mer än hälften av de svenska besökarna kommer till Malmö med bil.
Hur de internationella besökarna reser har vi först under de senaste
åren fått ökad kunskap om.
FLYG
Över 2,1 miljoner passagerare, 2 124 682, reste
till och från Malmö Airport under 2013. En liten
ökning från 2012 med 1 %. Av totala antalet
passagerare avsåg 1 192 082 inrikestrafik, en
minskning från 2012 med 0,9 %, och 932 600
utrikestrafik, en ökning med 3,5 %. Fördelningen
mellan ankommande och avresande är nästan
exakt 50-50. Det är också en jämn fördelning av
de resande över året, där januari, juli och december
har lägst trafik.
Citytunneln i Malmö och direktförbindelse med
tåg till och från Copenhagen Airport har gjort
att en stor del av den internationella trafiken till
och från Malmö går över denna flygplats. Enligt
uppgift genereras ca 30 % av passagerartrafiken
på Copenhagen Airport av sydsvenskar (ca 6
miljoner passagerare årligen), vilket tydligt visar
det traditionella resmönstret i Sydsverige vid
internationellt resande, men det visar också
närheten och tillgängligheten till denna flygplats.
Inom ramen för samverkansprojektet Copenhagen
Connected verkar Malmö stad tillsammans med
en rad aktörer i både Sverige och Danmark, för
att Copenhagen Airport ska stärka sin position
som internationell flygplats. På liknande sätt
samarbetar vi även med andra partners för att
stärka Malmö Airport.

ÖRESUNDSBRON
Under 2013 passerade 17 100 fordon per
dygn över bron, och 31 250 passagerare reste
dagligen med tåg över bron. För tågtrafiken är
det en ökning med 3,7 % från 2012 och för bilar
en minskning med 1,7%.

Regionaltrafik över Öresundsbron med Öresundståg har under en längre period överträffat
förväntningarna. Under 2013 reste nästan 11,4
miljoner personer med tåg över bron, en ökning
med 3,7 % jämfört med 2012 och en fördubbling
på 10 år. Genom etableringen av Öresundstågen
har persontrafiken över Öresund, mellan Malmö
och Köpenhamn, ökat med i genomsnitt nära
20 % per år under perioden 2000-2013. Genom
Citytunneln har både kvaliteten och kapaciteten
ökat för denna trafik.

TÅG OCH CITYTUNNELN
Under 2012 var det ca 120 fjärrtåg som anlände
till och avgick ifrån Malmö på vardagarna,
något färre under helgerna. Till detta kommer
Öresundstrafiken med tåg som går dygnet runt,
dagtid var 10-15:e minut. Att det finns direktförbindelser med X2000 från Stockholm och
Göteborg, Kustpilen från Karlskrona till
Copenhagen Airport och Köpenhamn via
Malmö, har stor betydelse. Invigningen av
Citytunneln i december 2010 gör att kapaciteten
har ökat avsevärt och Citytunneln har ökat
tillgängligheten till Malmö.

BIL
Personbil är generellt sett det vanligaste färdsättet i Sverige. Detta gäller också när besökare
från övriga Sverige tar sig till Malmö. Under 2013
beräknas över hälften av alla inhemska resor till
Malmö ha gjorts med personbil. Resandet till
och genom Malmö har också underlättats av
nya in- och genomfartsleder.

2013 anlände och avgick ca

120

fjärrtåg från Malmö
på vardagarna

2013 reste dagligen

31 250
passagerare
med tåg över
Öresundsbron

BUSS
Många reser till, från eller genom Malmö med
buss, såväl i linjetrafik som med chartrad.
Linjetrafiken med buss till och från Malmö har
ökat markant. Detta beror dels på en allmän
utveckling av kvaliteten på busstrafiken, dels
på att busstrafiken nått nya resenärer som
t. ex. studenter. Under de senaste åren har
linjetrafiken också utökats med direkttrafik till
och från exempelvis Oslo, Göteborg, Stockholm,
Hamburg och Berlin. Det totala antalet ankommande och avgående bussar i linjetrafik uppgår
nu till ca 450 per vecka. Ett antal researrangörer
har också ett utbud av bussresor till evenemang
i Malmö och gruppresor med Malmö som
startpunkt.

FARTYG
Malmö var tidigare Sveriges näst största hamn
räknat i antal anlöpande passagerarfartyg.
I och med Öresundsbrons tillkomst har de flesta
färjelinjerna lagts ner. Den enda kvarvarande
är gods- och passagerarlinjen mellan Malmö och
Travemünde, Nordö Link, med 243 000
passagerare 2013, en ökning med 5 % jämfört
med 2012.

KRYSSNINGAR
2005 bildades Cruise Malmö Network. Tillsammans med en rad aktörer, bl. a. CopenhagenMalmö Port, Malmö Turism och Malmö Airport,
arbetar detta nätverk för att attrahera kryssningsanlöp till Malmö. Under 2013 har ett större genombrott skett på denna marknad då Pullmantur,
ett av värdens ledande kryssningsrederier har
beslutat att flytta hela sin turn around operation
från Köpenhamn och Copenhagen Airport till
Malmö och Malmö Airport.
Den 12 maj 2013 invigdes Malmös nya kryssningsterminal i Frihamnen och några veckor tidigare
öppnade en gång- och cykelväg som förbättrar
tillgängligheten mellan centrala Malmö och
kryssningsterminalen väsentligt. Kryssningssäsongen 2013 hade Malmö 10 kryssningsanlöp
och totalt 31 500 passagerare.
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43 % av de som övernattade
på Malmös vandrarhem
under 2013 var internationella besökare.

Så bor Malmöbesökaren
I Malmö gjordes totalt 1 367 000 kommersiella övernattningar på hotell,
vandrarhem och camping under 2013. Utöver de kommersiella övernattningarna gjordes ett stort antal övernattningar hos släkt och vänner.
SLÄKT OCH VÄNNER
Ett stort antal övernattningar i Malmö, liksom
på de flesta platser i Sverige, sker hos släkt och
vänner. Under 2013 uppgick dessa till drygt
2 miljoner övernattningar. För svenska övernattningar var det en minskning med 18 % från
2012. För internationella övernattningar finns
en ny kartläggning från 2012. Denna visar att
Malmö har en hög andel övernattningar hos
släkt och vänner per capita med 2,18 nätter per
invånare, eller totalt 671 000 st. Cirka hälften av
dessa kommer från Danmark, vilket kan anses
väntat eftersom cirka 22 000 danskar är bosatta
i Malmöregionen. (källa: Öresundskonsortiet).

CAMPING
73 000 övernattningar gjordes på Malmös
enda camping, Malmö Camping & Feriecenter,
Sibbarp. Resultatet är en minskning från 2012.
På längre sikt har antalet övernattningar legat
på ungefär samma nivå. Campingplatsen har
genomgått en utveckling och renovering och
2012 öppnades bland annat ett nytt servicehus.

VANDRARHEM
I Malmö finns det fem vandrarhem med totalt
439 bäddar, alla öppna året runt. År 2013 var
det 54 620 övernattningar på vandrarhemmen,
en minskning med 8 % jämfört med 2012.
Trots detta är det nästan en fördubbling på 10
år. 43 % av övernattningarna avsåg internationella gäster. År 2013 var kapacitetsutnyttjandet
36 %, jämfört med 22 % i övriga Skåne och 24 %
i Sverige totalt.

HOTELL
I Malmö är beläggningen på hotellen relativt
jämnt fördelad över året beroende på en hög
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andel individuella affärsresenärer och en
ökad mängd gäster under sommaren och
på helgerna. Utanför storstadsområdena är
säsongsvariationerna mycket stora.
Mellan åren 1999–2013 ökade det totala antalet
gästnätter med 63 %.

2013 uppgick antalet gästnätter på hotell i
Malmö till 1 238 829, vilket är 16 293 fler än
under 2012, se fig 3 och 4. För hotellen i Sverige
blev 2013 för tredje året i rad ett mellanår, med
en ökning som med 1,9 % var lägre än tidigare.
Svenskar svarade under 2013 för 75 % av alla
övernattningar. Enskilda affärsresenärer och
konferensgäster är den grupp som disponerar
flest antal rum på Malmös hotell, under 2013
svarade de för ca 64 % av de hotellrum som
hyrdes ut.

UTVECKLING
AVgästnätter
GÄSTNÄTTER
PÅi Malmö
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I MALMÖ
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2013 FANNS DET:
• 32 hotell med 3 914 rum
och 7 434 bäddar

• 5 vandrarhem med
439 bäddar

• 1 campingplats med 450

platser och 33 stugor med
137 bäddar

Det finns ett klart samband mellan hög
beläggning på hotell och antalet affärsmöten,
kongresser och konferenser, idrottstävlingar,
utställningar och publika arrangemang.
Konjunkturutvecklingen, i upp- och nedgång,
avspeglas mycket tydligt i boendet på hotellen.
(Se figur 5.)
2013 hade hotellen i Malmö en minskning med
- 1,3 % av antal sålda rum jämfört med 2012.
Antalet gästnätter uppgick till över 1,2 miljoner
och ökade något från 2012. Snittpriset per sålt
rum minskade från 865 SEK 2012 till 840 SEK
2013.

kan jämföras med riksgenomsnittets 50,1 %,
Stockholm 66,2 % och Göteborg 65,1 %. Under
vardagar, måndag-torsdag, var snittbeläggningen 67,4 %, se fig 6.

de tre senaste åren. Hotellkapaciteten i Malmö är
32 hotell med 3 914 rum och 7 434 bäddar.

Malmö följer utvecklingen i Sverige för
kapacitetsutnyttjandet under vardagar, men
på en avsevärt högre nivå. Malmö har även en
betydligt bättre utveckling för helgbeläggningen
än riksgenomsnittet, trots en liten avmattning

När man ser beläggningsutvecklingen i Malmö
på hotellen, ska man betänka att också Lunds
hotellkapacitet har ökat med 25 % under
2013. Eftersom Malmö och Lund till stora delar
verkar på samma affärsmarknader, påverkar det
hotellbeläggningen i båda städerna.

TOTAL LOGIINTÄKT/MÅNAD PÅ HOTELL MALMÖ 2010-2013 (MILJ KR)
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De flesta månader under 2013 visade minskningar eller oförändrat resultat jämfört med
2012, men två månader, augusti och december
hade stora ökningar. Resultatet blev att Malmö
under 2013 visade en volymökning av hotellövernattningar med 1,3 % och detta ger nästan
1 240 000 övernattningar på Malmöhotell under
året. Trots att juli och augusti visar högst beläggning avseende övernattningar innebär det inte
att dessa månader är de bästa för hotellen ur
ekonomisk synpunkt.
Hotellen i Malmö hade under 2013 en total
logiintäkt på 708 miljoner kronor, en minskning
med 5 % från 2012. Till detta kommer övrig
försäljning på hotellen.
Utslaget på årets alla dagar hade hotellen i Malmö
under 2013 en beläggningsgrad på 60,2 %. Detta
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Under 2013 gjordes totalt
1 238 829 övernattningar på
hotell i Malmö, det är den
högsta volymen någonsin.

Hotellgästernas
nationaliteter
Under 2013 gjordes totalt 1 238 829 övernattningar på hotell i Malmö,
det är den högsta volymen någonsin, och en liten ökning från 2012
med 16 293 övernattningar. De svenska besökarna stod för 923 247
övernattningar och de internationella besökarna för 315 582.

Under de följande rubrikerna visas gästnätter,
som är branschens begrepp för övernattningar,
med förändringar från år 2012 inom parentes.
I jämförelse med antalet övernattningar på hotell
i Skåne utanför Malmö, har hotellen i Malmö
hävdat sig mycket väl. 2013 hade Malmö på
årsbasis en marknadsandel i Skåne om 37,9 %
(38,1 % under 2012) avseende totala antalet
svenska gästnätter och 47,9 % (51,5 % under
2012) avseende totala antalet internationella
gästnätter. Utvecklingen de senaste åren har
varit god i Skåne, men ännu bättre i Malmö.

SVERIGE 923 247 GÄSTNÄTTER
(+ 30 788, + 3,4 %)
Svenskarna svarade för 75 % av gästnätterna
på hotell. Antalet övernattningar på hotell av
svenska besökare har kontinuerligt ökat de
senaste åren. Ökningen 2013 är bättre än riksgenomsnittet. Bakom ökningarna ser vi att både
privatresenärer och affärsresenärer över tiden
har blivit fler, se fig 7.

INTERNATIONELLA 315 582
GÄSTNÄTTER (- 11 030, - 3,4 %)
Antalet internationella övernattningar i Malmö
har mer än tredubblats under den senaste
tjugoårsperioden. Från början av 1990-talet
fram till 2006 mer än fördubblades antalet
internationella gästnätter. 2007 och 2008 blev
förhållandevis svaga år, följda av en kraftig
ökning 2009, då antalet övernattningar ökade
med 24 procent i förhållande till föregående
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SVENSKA
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INTERNATIONELLA ÖVERNATTNINGAR PÅ HOTELL I MALMÖ 1993-2013
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följande år, se fig 8.
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DE TIO STÖRSTA INTERNATIONELLA MARKNADERNA VAD GÄLLER
ÖVERNATTNING PÅ HOTELL I MALMÖ, 2013
Antal gästnätter på
hotell i Malmö 2013

Förändring antal
jmf 2012

Förändring %
jmf 2012

Danmark

50 673

-66

0%

Tyskland

44 895

-2 911

-6%

Storbritannien

29 422

1 533

5%

Norge

21 640

2 939

16%

USA

14 073

-2 658

-16%

Finland

9 690

518

6%

Italien

9 696

-1 854

-16%

Nederländerna

9 160

-918

-9%

Schweiz

7 130

631

10%

Frankrike

6 463

-648

-9%

Spanien

5 964

324

6%

Ryssland

6 386

1 052

20%

Polen

4 668

-1 830

-28%

Japan

4 710

-1 980

-30%

Kina

4 102

-1 580

-28%

Belgien

3 537

-107

-3%

Marknad

Figur 9.

Danska besökare i Malmö
är sett till antal hotellövernattningar per år den
största internationella
besöksgruppen. Danska
gästnätter är jämnt fördelade
över året och bedömningen
är att ca 50 % är affärsresenärer och ca 50 %
är privatresenärer.

Tyska besökare i Malmö
är de internationella gäster
som svarade för näst flest
gästnätter på hotell under
2013. Mer än 50 % av de
tyska gästnätterna i Malmö
sker under perioden
juni-augusti vilket tyder
på att det främst
är privatresenärer.

Brittiska besökare
i Malmö är sett till antal
hotellövernattningar per
år den tredje största internationella besöksgruppen.
Britterna har en relativt jämn
fördelning över året med
en svag ökning under
sensommaren.
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Möten & kongresser
Hela Malmö vinner på kongresser. Under året stod Malmö värd för
många stora kongresser med flera tusen gästande delegater per möte.

MALMÖ 2013
• 788 möten och kongresser
• Plats 4 på ICCA Sustainable
Index

• Kongresser gav ett

ekonomisk flöde på 119
miljoner kronor

MÖTESÅRET 2013

INTERNATIONELL BEARBETNING

Under 2013 kan Malmö redovisa för 788 st
möten och kongresser med fler än 50 delegater i Malmö. Dessa 788 möten gav ett totalt
deltagarantal på drygt 117 000. Av 788 möten
genererade 116 stycken minst en övernattning.
37 st av dessa var kongresser.

För att långsiktigt öka kännedomen om
och skapa intresse för svenska meetings &
incentive produkter arbetar Malmö aktivt med
att identifiera nya marknader och affärer. De
marknader som primärt bearbetas är Danmark,
Storbritannien och Tyskland. Målgrupperna
är nordiska och internationella mötesköpare,
företagsmöten och agenter (mellanled).

FÖRETAGSMÖTEN
78 st var företagsmöten med minst en övernattning. Dessa genererade 20 862 gästnätter och
gav ett ekonomiskt flöde till staden på 37,5
miljoner kronor (1 800 kr per person/dygn) samt
26,8 årsarbetstillfällen.

KONGRESSER
De 37 kongresserna hade ett deltagarantal
på 15 916 delegater och genererade 37 911
delegatdygn.

INTERNATIONELLA KONGRESSER
Av dessa 37 kongresser var 25 st internationella,
dvs. 68 %. De internationella kongresserna
genererade 8 635 delegater som stod för
25 279 delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde
för staden på 80,9 miljoner kronor (baserat
på siffran 3 200 kronor/delegat/gästnatt).

NATIONELLA KONGRESSER
Av 37 kongresser var 12 st nationella kongresser
med ett delegatantal på 7 281 delegater
som genererade 12 632 delegatdygn. Dessa
motsvarar ett värde för staden på 37,9 miljoner
kronor (baserat på siffran 3 000 kronor/delegat/
gästnatt). Tillsammans gav de internationella
och nationella kongresserna ett värde på
119 miljoner i ekonomiskt flöde till staden.
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INDIREKTA EFFEKTER
Att vara värdstad för kongresser, möten och
evenemang är ett viktigt steg i att öka Malmös
attraktivitet som mötesdestination. Marknadsföringsvärdet och effekterna av de möten och
kongresser som går av stapeln i Malmö går
naturligtvis inte att uppskatta. Möten som äger
rum i staden kan vara viktiga värdebärare som
bidrar till utveckling och ökar stadens status.
Under 2013 stod Malmö värd för ett antal
kongresser som ligger i linje med stadens
profilområden, exempelvis Senior i Centrum
(kongress inom social hållbarhet) och The
Conference (kongress inom nya medier).
Genom att visa upp Malmös utbud och
stimulera en ständig utveckling av attraktiva
erbjudanden gynnas stadens näringsliv, något
som har stor betydelse ur en arbetsmarknadsoch tillväxtsynpunkt.
Malmö Convention Bureau fortsätter att arbeta
för att Malmö ska klättra i ICCA Sustainable Index
där vi redan nu ligger på plats fyra bland svenska
destinationer.

TURISMNÄRINGEN I MALMÖ 2013

Definition av turism
Den internationella definitionen av turism, antagen av World Tourism
Organization (UNWTO) lyder: ”Turism omfattar människors aktiviteter
när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för
kortare tid än ett år, för fritid, affärer eller andra syften.”
Arbetspendling, ordinarie skolgång och militärtjänstgöring är exempel som inte omfattas
av definitionen. Med turister menas alltså alla
besökare, affärsresenärer och privatresenärer.
Definitionen omfattar därmed i princip all
konsumtion som är direkt knuten till resandet.
Turistnäringen är i sig inte någon egen bransch,
den är ett samlingsbegrepp som innefattar
summan av verksamheter i olika branscher (som
t. ex. hotell- och flygbranschen, men även den
handel som genereras av ett regionalt resande).

TRE BEGREPP
Generellt beskrivs turism genom tre begrepp;
inkommande, inhemsk och utresande turism,
se förklaringar till höger. I denna rapport lägger
vi tyngdpunkten på inkommande och inhemsk
turism till Malmö. I rapporten använder vi oss av
definitionerna för att beskriva turismen i Malmö.
Det innebär att regional shopping inte ingår i
det definierade begreppet.
En beskrivning och uppdelning görs också av
olika resande och boendeformer. De delas in
i två huvudkategorier; kommersiellt och icke
kommersiellt resande och boendeformer.
Till kommersiellt resande och boendeformer
räknas de där besökaren betalar en logiavgift
för sitt boende, exempelvis hotell, vandrarhem
och camping. Icke kommersiellt resande och
boendeformer avser de där man inte betalar för
sitt boende, exempelvis övernattning hos släkt
och vänner.

NÅGRA BEGREPP
VI ANVÄNDER
I RAPPORTEN
En gästnatt – en person som
övernattat en natt.
En rumsnatt – ett sålt rum
där en eller flera personer
kan ha övernattat.
Övernattande besökare/
turister – personer som gör
minst en övernattning.
Dagbesökare – en person
som besökt en destination
utan att övernatta.
Inkommande turism – personer
som besöker Sverige/Malmö,
men som inte är bosatta här.
Inhemsk turism – används
som begrepp enbart för större
geografiska områden, som
för hela Sverige eller län. Det
innefattar personer som är
bofasta i det land/län de reser i.
Utresande turism – innefattar
personer som är bosatta i ett
visst land/län, men reser till
ett annat land/län.

I MALMÖ FINNS
FÖLJANDE RESANDE OCH
BOENDEKATEGORIER:
KOMMERSIELLA
HOTELL
VANDRARHEM
CAMPING
STUGA/RUM
FÄRJETRAFIK
GÄSTHAMN
DAGSBESÖK
SLÄKT- OCH VÄNBESÖK
EGET FRITIDSHUS
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Turismens utveckling
nationellt och internationellt
Trenden är tydlig och bestående - vi reser allt mer. Bakom det ökade
resandet, nationellt och internationellt, ligger bättre, fler, billigare
kommunikationer och förbättrad infrastuktur samt det faktum att allt
fler människor i världen når upp till en standard som medger resande.
Turismen i Sverige kan betraktas som en basnäring där städerna
fortsätter att locka mest.
Resandet till Europas städer har i stort visat en
positiv utveckling de senaste åren, städerna
blir viktiga publikdragare för turismen i Europa.
De senaste årens trender visar att turister reser
oftare och på kortare resor än förr, vilket ger
städerna en konkurrensfördel genom det
koncentrerade stora utbudet och i de flesta
fall en mycket god fysisk tillgänglighet. Att resa
till och i Sverige står högt i kurs för den globale
resenären, men även för den inhemske resenären.

kronor, en ökning med 3 % jämfört med 2011
då det var 14 miljarder. Svenska fritids – och
affärsresenärer spenderade nästan 169 miljarder
kronor, mest pengar spenderas på resor och
transportmedel ( 33 %) , därefter boende och
restaurang (30% ) och shopping (28 %) av
totalen. Turismen är för övrigt den enda exportsektor som bidrar med direkta momsintäkter till
statskassan. Under år 2012 (senaste preliminära
uppgifter) var 168 000 personer helårssysselsatta inom svensk turism.
Sedan några år tillbaka tar Statistiska Centralbyrån (SCB) fram nationalräkenskaper för svensk
turism på uppdrag av Tillväxtverket. Rapporten
Fakta om svensk turism finns på Tillväxtverkets
webbplats www.tillvaxtverket.se, under ”Fakta
och statistik”. Rapporten avseende 2013 publiceras
i juni 2014.

Indien har fördubblats sedan 2010. Med denna
marknads snabba tillväxttakt är Indien snart ifatt
Kina vad gäller antalet övernattningar i Sverige.
Sysselsättningen och exportvärdet (utländska
besökares konsumtion i Sverige) fortsatte också
att öka.

European Cities Marketing (ECM) publicerar
årliga s.k. ”benchmarkingrapporter”, som är
uppbyggda på jämförande material med fokus
på antal kommersiella övernattningar, antal
ankomster och städernas beläggningsgrad.
I den nämnda rapporten ingår Malmö i benchmarkgruppen som heter ” Second Division
Cities”, vilken består av 65 städer. Gemensamt
för städerna är att de är ekonomiskt och
kulturellt välkända, men att de till sin storlek och
turismvolym är mindre än de städer som ingår i
den andra gruppen, First Division Cities, där bl. a.
flertalet av huvudstäderna finns representerade.
(Se figur 10.)

TURISMEN SKAPAR STORA INTÄKTER
OCH GENERERAR SYSSELSÄTTNING

År 2012 ökade den totala omsättningen av
turismen i Sverige med 4,8 %, och till 275,5
Trots en svag konjunktur i Europa växte den
miljarder kronor. De internationella besökarnas
internationella turismen i Sverige i fjol med
konsumtion i Sverige (exporten) ökade med
2,1 % från 52,7 till 53,8 miljoner avseende antalet
7,5 % till 106,5 miljarder kronor under 2012,
övernattningar. Den största faktiska tillväxtnästan tre gånger så mycket som värdet av
ökningen svarade Kina för, en ökning med 17,5 %
svensk personbilexport (37,5 mdkr). År 2012
och Ryssland med 4,4 %. Antalet resenärer från
gav detta staten momsintäkter på 14,5 miljarder
TOTAL BEDNIGHTS AVERAGE ANNUAL NOMINAL GROWTH 2008-2012

Second
Division Cities
– Average
Annual
Growth
Rates - Part
1
TOTAL
BEDNIGHTS
AVERAGE
ANNUAL
NOMINAL
GROWTH
2008-2012.
Total Bednights 2008-2012 (nominal growth)

SECOND DEVISION CITIES – AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES PART 1.

*2012 figures based on a sample of cities including predictions (for detailed information see Annex).
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* 2012 figures based on a sample of cities including predictions (for detailed information see Annex).
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Källor
EUROPEAN CITIES MARKETING (ECM)

TURISTDATABASEN (TDB®)

MÄTMETODER ÖVER TID

För att få en bild av utvecklingen av inhemsk
och internationell turism i europeiska städer i
jämförelser med Malmö, har årliga rapporter
från European Cities Marketing (ECM) använts.

TDB är en marknadsundersökning baserad på
telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda
svenskar. 24 000 svenskar får varje år frågor om
sitt resande. Antalet intervjuer är minst 2 000
per månad. De som reser har sammanlagt
genomfört drygt 40 000 resor. Totalt finns data
om 500 000 resor i basen. I TDB finns uppgifter
om hur svenskar reser, hur de bor, vad de
spenderar och så vidare. Vidare finns här volymen
på internationella övernattningar hos släkt och
vänner i Sverige.

Sverige har anslutit sig till den av Förenta
Nationerna internationellt vedertagna
definitionen av turism.

SCB HANDELSSTATISTIK
Statistiken finns regional och kommunvis och
uppgifter om antal företag, omsättning och
sysselsatta finns. Den bygger på företagens
momsredovisning till skattemyndigheterna
kombinerat med sysselsättningsstatistik.
Statistiken ger också uppgifter om omsättning
per anställd i de branscher som påverkas av
turismen.

SCB INKVARTERINGSSTATISTIK
Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar, på uppdrag av Tillväxtverket, in inkvarteringsstatistik
från hotell, stugbyar och vandrarhem. Anläggningarna rapporterar hur många rum och gäster
de haft, samt vilken nationalitet gästerna haft.
Hotellen anger vilken kategori som gästerna
tillhör; affärs-, konferens-, grupp- eller privatresenär. Statistik för stugor och lägenheter
samlas också in.

TEM 2013 EKONOMISKA OCH SYSSELSÄTTNINGSMÄSSIGA EFFEKTER AV
TURISMEN I MALMÖ
Rapport utförd av Resurs AB. Siffrorna inhämtas
årligen från Malmö besöksnäring, t.ex hotell,
mötesanläggningar m.m.

TILLVÄXTVERKET – VERKET FÖR
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Tillväxtverket ansvarar för näringsfrämjande
frågor samt sammanställer kontinuerligt
branschstatistik, exempelvis ”Fakta om svensk
turism” (www.tillvaxtverket.se).

TURISTEKONOMISKA MODELLEN
(TEM®)
Samtliga uppgifter för beräkning av turismens
ekonomiska effekter har behandlats i ett
dataprogram, TEM, som är speciellt anpassat
för ändamålet och följer de definitioner som
beskrivits i denna rapport.

VISITA
VISITA är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Svensk besöksnäring. VISITA ger ut
tidningen Besöksliv där bl. a. branschstatistik
presenteras.

Sedan 2000 mäts turismens effekter på
ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
genom så kallade satellitkontoberäkningar,
där den del av konsumtionen som härrör från
turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas.
Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska
som utländska resenärers direkta konsumtion
av svenska varor och tjänster. Metoden för
satellitkontoberäkningar, Tourism Satellite
Account (TSA) är en internationellt vedertagen
metod som har tagits fram av FN-organet World
Tourism Organization (UNWTO) i samarbete
med OECD och näringens organisationer.
I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets
uppdrag av Nationalräkenskaperna på
Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med
övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier
inte jämförbara med de senast publicerade
uppgifterna.

ÖVRIGT
SCR, Sveriges Stug- och Campingägares
Riksförbund har ansvarat, på uppdrag av Nutek,
för statistik om övernattningar på campingplatser. Från 2008 ligger detta ansvar på SCB, där
Tillväxtverket är uppdragsgivare. Resestatistik
har Trafikverket, Swedavia, Cruise Ferry info
m. fl. SCB har också genomfört en undersökning
av internationella besökare i Sverige (IBIS), på
uppdrag av Turistdelegationen.
Slutligen har uppgifter erhållits från Öresundsbrokonsortiet, Skånetrafiken.

MALMÖ TURISM
Lugna gatan 84
211 59 Malmö
Tel +46(0)40 34 10 00
E-post: malmo.turism@malmo.se
www.malmotown.com
www.malmo.se/turist

Källa: Tillväxtverket

