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EM i kortbane svømning 2013 

Forord 
Den 12-15. december 2013 løb EM i kortbane svømning af stablen i Jyske Bank Boxen i Herning. Det var første 
gang, der blev afholdt et internationalt senior-svømmestævne i Danmark. Mesterskabet blev arrangeret af 
Dansk Svømmeunion, Det Europæiske Svømmeforbund LEN, Herning Kommune og Sport Event Denmark. 
 
Det var ikke kun i vandet EM i kortbane svømning blev en succes. Også de næsten 23.000 tilskuere og de 
mange aktive svømmere og delegationer fik en stor oplevelse. Som et særskilt initiativ blev der udbudt en 
Swim Camp med fordelagtige pakketilbud om overnatning på MCH og biller til de danske svømmeklubber. 
 
I forbindelse med mesterskabet blev der gennemført en interviewundersøgelse blandt tilskuerne, som også 
enkelte journalister deltog i. Formålet med undersøgelsen var todelt. I den første del af undersøgelsen blev 
der zoomet ind på tilskuernes oplevelse af selve sportsarrangementet, stemningen på lægterne og deres 
vurdering af de praktiske forhold. Den anden del af undersøgelsen var en egentlig forbrugsundersøgelse blandt 
tilskuerne, der sammen med estimater for deltagere, officials og andres forbrug i forbindelse med EM i 
kortbane svømning indgår i beregningerne for de turismeøkonomiske effekter af eventen. 
 
I rapporten præsenteres først analysens hovedkonklusioner i 'executive summary'. I kapitel 1 er der mulighed 
for at gå i dybden med tilskueranalysen, mens kapitel 2 præsenterer de turismeøkonomiske effekter af EM i 
kortbane svømning. I kapitel 3 kan man læse mere om metoderne bag resultaterne, mens man i bilagene kan 
finde det oprindelige spørgeskema og de vigtigste tabeller, der ligger til grund for tilskueranalysen i kapitel 1. 
 
Analyserne af de indsamlede spørgeskema-data og de samfundsøkonomiske beregninger er foretaget af 
økonom Mads Zahle Østergaard, VisitDenmark, der også har skrevet den samlede rapport. I tilknytning til 
nærværende rapport er der desuden udarbejdet en analyse af Swim Camp deltagernes opleve af EM. Denne 
analyse er udarbejde af Mads Strib Sørensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside: Das Büro.  
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Executive summary 
EM i svømning skabte næsten 23.000 besøg i Herning i december 2013. Heraf stammede knap 11.000 fra 
tilrejsende tilskuere, 7.600 fra svømmere og tilknyttede stabsfunktioner, officials, tilrejsende presse mv., mens 
omkring 4.200 kan tilskrives lokale tilskuere og presse. Nedenfor skitseres hovedkonklusionerne fra den 
tilskuerundersøgelse, der blev gennemført i forbindelse med EM samt de eventgenerede turismeøkonomiske 
effekter. 

Tilskuerundersøgelsen 

 Den samlede tilskueroplevelse og -stemning var helt i top ved EM i svømning. Stort set alle tilskuere 
evaluerede både den samlede oplevelse og stemning ved EM som 'meget god' eller 'god' – og med stor 
overvægt til 'meget god'-evalueringen med +80 pct. Dermed levede EM i svømning i meget høj grad op 
til tilskuernes forventninger. 76 pct. af de tilskuere der tidligere havde overværet svømme EM'er 
vurderede, at stemningen i Herning var 'meget bedre' eller 'bedre'. De konkrete tilskuerforslag om 
tiltag, der kunne forbedre stemningen yderligere gik på flere aktiviteter og mere underholdning i 
pauserne, konkrete stemningsskabende tiltag som fx en dedikeret stemningsskabende person samt 
kommentarer om, at det er vigtigt at udfylde tilskuerpladserne – særligt om formiddagen, men også 
ved ikke at have for mange ubenyttede atlet- og sponsorpladser. 
 

 De praktiske forhold og udsmykningen blev meget positivt modtaget af publikum. 95 pct. af de 
adspurgte tilskuere syntes generelt 'meget godt' eller 'godt' om udsmykning, dekorationer, musik og 
lys.. Praktiske forhold som oprydning og rengøring får tilsvarende topkarakterer, mens stort set ingen 
tilskuer har oplevet at stå i kø i forbindelse med EM. Sammenlignet med tilsvarende EM'er mente over 
70 pct. af de tilskuere, der havde været til sådanne, at de praktiske forhold i Herning var 'meget bedre' 
eller 'bedre'. På trods af de meget positive tilbagemeldinger fra tilskuerundersøgelsen, var der en 
række fællestræk i kommentarerne om mulige forbedringer i arenaen. For eksempel pegede flere på, 
at der var meget varmt, ligesom flere også gerne havde set mere benplads på siddepladserne. 
Derudover mente flere, at lyden godt kunne have været bedre, ligesom der også med fordel kunne 
have været flere stor- og resultatskærme, så tilskuerne bedre kunne følge med i konkurrencerne. 
Derudover var der forslag om flere borde og stole, man kunne slappe af ved og sundere, bedre og 
billigere mad. Regnvejret betød desuden, at der var noget mudret på parkeringsområder. Der blev i 
undersøgelsen kun interviewet ganske få pressefolk. Indtrykket fra disse interviews er, at 
journalisterne generelt var godt tilfredse med deres rammer og arbejdsforhold, men at net-
forbindelsen kunne have været en analse bedre og presse- og atletrum lidt større. 
 

 Informationskilder. Svømmeklubber, venner, familie og kolleger og medier – særligt TV og radio – blev 
af tilskuerne angivet som de kanaler hvorigennem folk var blevet bekendt med EM i svømning. 
 

 Tilskuerprofil. EM i svømning tiltrak mænd og kvinder i alle aldre, og man tog især til EM med familien, 
men også med vennerne. På tilskuerpladserne kunne man finde både lokale borgere, men i endnu 
højere grad tilrejsende tilskuere - 75 pct. i tilskuerundersøgelsen, men omkring 70 pct. alt i alt jf. 
billetdata. Under 5 pct. af tilskuerne var udlændinge. For de tilrejsende tilskueres vedkommen 
overnattede omkring 1/3 i forbindelse med EM. Tre ud af fire overnattende tilskuere sov i Herning 
Kommune og særligt Herning by. Den mest benyttede overnatningsform var hotel, men mange 
forskellige overnatningsformer fik glæde af EM i svømning. 

Turismeomsætning og afledte effekter 

 EM i svømning skabte små 23.000 besøg i Herning.  Af disse stammede knap 11.000 fra tilrejsende 
tilskuere, heraf små 500 udenlandske, 7.600 fra svømmere og tilknyttede stabsfunktioner, officials, 
tilrejsende presse mv., mens omkring 4.200 kan tilskrives lokale tilskuere og presse. 
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 Den samlede event-generede turismeomsætning blev næsten 17 mio. kr. 8 mio. kr. af denne samlede 
turismeomsætning kan tilskrives tilrejsende tilskuere – heraf næsten 400.000 kr. fra udenlandske 
tilskuere. Tilrejsende svømmere, officials mm. brugte næsten 9 mio. kr., hvoraf udenlandske deltagere, 
officials m. fl. alene stod for et forbrug på 7,5 mio. kr. Den samlede turismeomsætning på knap 17 mio. 
kr. er fordelt med knap 9 mio. kr. fra danskere og næsten 8 mio. kr. fra udlændinge. 
 

 Den eventgenerede turismeomsætning skabte en række afledte effekter i Herning Kommune. 
Således er det beregnet, at eventen skabte 17 job (årsværk) i Herning Kommune og en 
bruttoværditilvækst på 5,6 mio. kr. Derudover betød eventen for Herning Kommune, at kommunen 
skabte et offentligt skatteprovenu på 3,6 mio. kr. - heraf 0,4 mio. kr. i kommunale indkomstskatter. 
 

 De tilsvarende nationale effekter beregnet på det udenlandske turismeforbrug er 11 årsværk, en 
bruttoværditilvækst på 3,8 mio. kr. og et skatteprovenu på 2,3 mio. kr. 
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Kapitel 1. Tilskuerundersøgelsen 

1.1 Introduktion 
Tilskuerundersøgelsen blev gennemført af analyseinstituttet Epinion og resultaterne præsenteres i dette 
kapitel. Der blev i alt gennemført 420 face-to-face interviews fordelt over dagene 13., 14. og 15. december. 
Interviewene er gennemført forskellige steder på eventområdet med lokale og tilrejsende danske og 
internationale tilskuere.  Der var ingen kvoter på tilskuerne for bestemte segmenter, så indsamlingen kan 
opfattes som tilfældig og repræsentativ. Dog var der et eksplicit ønske om at interviewe 30 pressefolk, men 
det lykkedes kun at få 11 i tale og presseresultaterne er derfor baseret på en meget lille stikprøve. 
  
Rapporten formidler primært overordnede resultater i figurerne, da der kun er meget få interviews med de 
enkelte delsegmenter som fx udenlandske tilskuere eller pressen. Hvis der er markante forskelle mellem 
grupperne, bliver de kommenteret i teksten, men man skal hele tiden have i baghovedet, at antallet af 
respondenter her i nogle tilfælde er få. Resultaterne af tilskuerundersøgelsen er formidlet uvægtet, hvilket er 
rimeligt i lyset af den tilfældige indsamling. Enkelte steder er resultaterne vejet med antal fulgte eventdage, 
men det er eksplicit angivet i selve teksten. Forbrugsdata er vejet med opholdslængder og størrelserne af de 
økonomiske rejsegrupper. 

1.2 Opsummering – tilskuere ved EM i svømning var begejstrede 
Fantastisk stemning og fuldt indfriede tilskuerforventninger 

 98 pct. af tilskuerne karakteriserede deres samlede oplevede ved EM i svømning som 'god' eller 
'meget god'. Over 80 pct. svarede 'meget god'. 

 99 pct. af tilskuerne oplevede stemningen som 'god' eller 'meget god' – alene 84 pct. oplevede 
stemningen som 'meget god'. 

 97 pct. af tilskuerne svarede, at EM i svømning i 'høj grad' eller i 'meget høj grad' levede op til deres 
forventninger. To-tredjedele havde svaret 'i meget høj grad'. 

 70 pct. af de tilskuere og pressefolk der tidligere havde overværet tilsvarende EM'er vurderede, at 
stemningen ved EM i Danmark var 'meget bedre' eller 'bedre'. Ser man alene på tilskuerne var andelen 
76 pct. 

 Trods topkaraktererne var der flere fællestræk i de konkrete tilskuerforslag om tiltag, der kunne 
forbedre stemningen yderligere. Flere kommentarer gik på ønsker om flere aktiviteter og mere 
underholdning i pauserne, konkrete stemningsskabende tiltag som fx en dedikeret stemningsskabende 
person samt kommentarer om, at det er vigtigt at udfylde tilskuerpladserne – særligt om formiddagen, 
men også ved ikke at have så mange ubenyttede atlet- og sponsorpladser. 
 

Stor tilfredshed med udsmykning og de praktiske forhold 

 95 pct. af de adspurgte tilskuere syntes 'meget godt' eller 'godt' om udsmykningen, dekorationerne, 
musikken og lysforholdene. Alene 60 pct. af tilskuerne syntes 'meget godt' om disse rammer for 
mesterskabet. 

 Over 93 pct. af tilskuerne syntes, at både rengøringen og oprydningen var 'meget god' eller 'god'. 
Næsten to tredjedele havde svaret 'meget god'. 

 Tilskuerne oplevede ikke kø-problemer. 

 72 pct. af de tilskuere der tidligere havde overværet tilsvarende EM'er vurderede, at de praktiske 
forhold overordnet set var 'meget bedre' eller 'bedre' i Herning. 

 Trods topkaraktererne var der flere fællestræk i de konkrete tilskuerforslag om forbedringer af de 
praktiske forhold. For eksempel pegede flere på, at der var meget varmt i arenaen, ligesom flere også 
gerne havde set mere benplads på siddepladserne. Derudover mente flere, at lyden godt kunne have 
været bedre ligesom der også med fordel kunne have været flere stor- og resultatskærme, så 
tilskuerne bedre kunne følge med i konkurrencerne. Derudover var der forslag om flere borde og stole 
man kunne slappe af ved og sundere, bedre og billigere mad. Regnvejret betød desuden, at der var 
noget mudret på parkeringsområder. Der blev i undersøgelsen kun interviewet ganske få pressefolk. 
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Indtrykket fra disse interviews er, at journalisterne generelt var godt tilfredse med deres rammer og 
arbejdsforhold, men at net-forbindelsen kunne have været anelsen bedre og presse- og atletrum lidt 
større. 

 
Informationskilder 

 Svømmeklubber, venner, familie og kolleger og medier – særligt TV og radio – blev af tilskuerne 
angivet som de kanaler, hvorigennem de var blevet bekendt med EM i svømning. 

 
Tilskuerprofil 

 EM i svømning tiltrak både mænd og kvinder i alle aldre. I tilskuerundersøgelsen var omkring 24 pct. af 
tilskuerne lokale. Billetdata peger i retning af, at omkring 30 pct. af tilskuerne var lokale. Forskellen 
kan bl.a. tilskrives formiddagsbilletter – tilskuerundersøgelsen blev gennemført om eftermiddagen. 
Under 5 pct. af tilskuerne var fra udlandet ifølge billet-data. 

 To-tredjedele af tilskuerne var til EM med familien, og 37 pct. af tilskuerne var der med deres børn. 24 
pct. af tilskuerne var ægtepar/par uden børn og 30 pct. havde venner med. 

 Blandt de tilrejsende tilskuere overnattede omkring en tredjedel i forbindelse med EM, mens resten 
var dagbesøgende. 

 Den mest benyttede overnatningsform var hotel (32 pct.), men mange overnatningsformer fik glæde 
af de overnattende EM-tilskuere. 

 De lokale tilskuere besøgte i gennemsnit EM i svømning 1,8 dage, mens tallet for tilrejsende 
dagsbesøgende var 2,1 og 2,9 for overnattende tilskuere. 
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1.3 Tilskueroplevelsen 

Tilskuerne havde en meget god oplevelse ved EM i svømning… 
Tilskuernes samlede vurdering af deres oplevelse af EM var helt i top. Stort set alle, 98 pct., svarede således, at 
deres samlede vurdering af EM var 'meget god' eller 'god'. Over 80 pct. svarede alene 'meget god'. Faktisk var 
procenterne en anelse bedre for tilskuerne alene, da pressens fordeling var 30-70 mellem 'meget god' og 'god', 
hvilket dog kun er baseret på 11 interview. 
 
Figur 1.1 Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din samlede oplevelse af EM i svømning, hvordan ville du så 
vurdere den? 

 
...Og stemningen var endnu bedre og levede i høj grad op til forventningerne 
Var den generelle oplevelse af EM i svømning god, var stemningen endnu bedre. Således oplevede 99 pct. af 
de adspurgte stemningen som 'meget god' eller 'god' og alene 84 pct. svarede 'meget god'. Igen trak de 11 
presse-svar lidt ned i gennemsnittet med hhv. 36 pct. og 45 pct. i hhv. 'meget god' eller 'god', hvilket 
selvfølgelig stadig er udtryk for en meget positiv oplevelse af stemningen. 
 
Det er på den baggrund heller ikke overraskende, at hele 97 pct. af de adspurgte tilskuere svarede, at EM i 
svømning alt i alt levede op til deres forventninger i 'meget høj grad' eller i 'høj grad'. Knap to tredjedele af 
tilskuerne svarere 'i meget høj grad', mens resten stort set svarede 'i høj grad'. 
 
Figur 1.2 Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med EM i svømning? 
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Figur 1.3 I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring EM i svømning lever op til dine forventninger alt i alt, 
hvad angår stemningen? 

  

 
 
Også sammenlignet med andre EM'er var stemningen god i Herning 
51 eller godt 12 pct. af de adspurgte tilskuere og 10 af de 11 adspurgte pressefolk havde tidligere været til 
andre EM'er. Samlet set vurderede 70 pct. af disse under ét, at stemningen ved EM i Danmark var 'meget 
bedre' eller 'bedre' sammenlignet med tilsvarende EM'er de tidligere havde deltaget i eller overværet. 
Yderligere 18 pct. oplevede stemningen som værende på sammen niveau som ved andre EM'er, mens ingen 
oplevede den som dårligere. Igen var tilskuerne mere positive end pressen, da 76 pct. af tilskuerne oplevede 
stemningen i Herning som 'meget bedre' eller 'bedre', mens den tilsvarende andel for pressen var 40 pct. Her 
skal man dog igen være opmærksom på de få antal besvarelser. 
 
Figur 1.4 Hvordan vil du vurdere stemningen til EM i svømning her i Herning sammenlignet med andre EM 
svømmestævner, som du har deltaget i/overværet? 
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Men det gode stemning kan ifølge tilskuerne gøres endnu bedre 
Selv om stemningen blev vurderet som virkelig god af tilskuerne, var der i det åbne spørgsmål 'Har du nogle 
forbedringsforslag til EM i svømning eller andre svømmeevents i Danmark med henblik på at opnå en bedre 
stemning?' en række fællestræk i kommentarerne. 71 af de 420 adspurgte personer havde således konkrete 
forbedringsforslag.  Disse forbedringsforslag er opsummeret i nedenstående punkter: 
 

 Der blev af flere peget på, at der godt kunne være flere aktiviteter og underholdning i pauserne og 
evt. under de lange heats (fx blot musik).  

 Derudover indeholdt kommentarerne flere konkrete forslag til stemningsskabende tiltag: 
o Mere lysshow, sang og musik. Særligt ønsket om mere lysshow er udtalt i kommentarerne, 

ligesom nogle af kommentarerne omkring musikken også går på mere variation. 
o Publikumskonkurrencer. 
o En dedikeret stemningsskabende person. 
o Gruppering af tilskuere efter nationalitet. 

 Flere pegede på, at der manglede gejst og stemning om formiddagen – bl.a. som følge af tomme 
tilskuerpladser. 

 Der var generelt en række kommentarer omkring de tomme tilskuerpladser og specielt de mange 
tomme sæder som følge af tomme atlet-, sponsor- og VIP-sæder, der ikke blev benyttet. Blandt andet 
blev det i kommentarerne foreslået at invitere svømmeklubber til særligt heatene om formiddagen. 

 
Derudover var der en række forslag til praktiske forbedringer. Disse er gengivet i afsnit 1.4.1, der rapporterer 
på de praktiske forhold, sammen med de andre kommentarer vedrørende de praktiske forhold. 
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1.4 Praktiske forhold og udsmykning 

1.4.1 Generelt 

Udsmykningen, musik og lys faldt i god jord… 
På trods af ønsker om mere lysshow, sang og musik synes tilskuerne godt om den faktiske udsmykning, 
dekorationerne, musikken og lyset. I alt svarede hele 95 pct. af de adspurgte, at de enten syntes 'meget godt' 
eller 'godt' om den faktiske udsmykning, de faktiske dekorationer, musikken og lysforholdene. Alene 60 pct. af 
tilskuerne syntes 'meget godt' om disse rammer for stævnet. 
 
Figur 1.5 Hvad synes du at udsmykning og dekorationer, musik og lys generelt har været under EM i svømning? 

 
 

…Og også både oprydningen og rengøringen var i top 
93 pct. af tilskuerne syntes både at oprydningen og rengøringen var enten 'meget god' eller 'god', og over 60 
pct. syntes, at begge forhold var 'meget gode' og dermed helt i top. 
 
Figur 1.6 Hvordan synes du, at oprydningen i/rengøringen af Jyske Bank Boxen er i forbindelse med EM i svømning? 
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Tilskuerne oplevede stort set ingen kø-gener 
Tilskuerne oplevede stort set ingen køer ved EM svømning. Således svarede 90 pct., at de stort set ikke havde 
stået i kø, mens yderligere 9 pct. kun havde stået en smule i kø. 
 
Figur 1.7 Hvad er din oplevelse af køforholdene i forbindelse med EM i svømning? 

 
 
Sammenlignet med andre EM'er var de praktiske forhold i Herning gode 
På baggrund af de positive tilbagemeldinger omkring køforhold, rengøring og oprydning er det ikke 
overraskende, at de tilskuere der havde været til sammenlignelige EM'er vurderede, at de praktiske forhold 
havde været bedre i Herning sammenliget med andre EM'er. Således svarede 72 pct. af tilskuerne, at de 
praktiske forhold havde været 'meget bedre' eller 'bedre' i Herning, mens den tilsvarende andel for 
pressefolkene var 60 pct. Kun 2 af de 57 tilbagemeldinger havde svaret decideret negativt med 'dårligere'. 
 
Figur 1.8 Hvordan vil du overordnet vurdere de praktiske forhold (så som køforhold, rengøring og oprydning) til EM i 
svømning her i Herning sammenlignet med andre EM svømmestævner, som du har deltaget i/overværet? 

 

 
Praktiske forbedringsforslag og generelle kommentarer vedrørende praktiske forhold 
I tilskuerundersøgelsen blev der åbnet op for at komme med forbedringsforslag til de praktiske forhold. I alt 51 
af de 420 respondenter havde en eller anden form for forslag eller kommentar. Disse er sammenfattet 
nedenfor sammen med de relevante kommentarer fra det åbne stemnings-spørgsmål. 
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 En del kommentarer gik på varmen. Flere tilskuere mente der var for varmt og der var for lidt 
ventilation i arenaen. 

 Parkeringsforholdene. Generelt ønske om bedre parkeringsforhold, og så skabte regnvejret yderligere 
irritationsmomenter pga. sjap, da parkeringsunderlaget var grus og derfor mudret. Konkret var der 
forslag om et asfalteret parkeringsområde eller mere grus. 

 Flere ytrede ønske om mere benplads på tilskuerpladserne, og flere fandt tilskuerpladserne for stejle. 

 Flere pegede på, at lysforholdene kunne have været bedre, uden at der dog var enighed om, hvordan 
disse kunne gøres bedre.  

 Lydforholdene kunne være bedre (det var til tider svært at høre, hvad der blev sagt) ligesom selve 
speaken godt kunne have været mere afdæmpet og tilpasset begivenhederne/situationerne. 

 Der kunne også med fordel have været flere stor- og resultatskærme i hallen, da udsynet til bassinet 
ikke var lige godt fra alle pladser. Dette hænger fint sammen med andre kommentarer der pegede på, 
at det var svært at følge med i bassinet fra nogle af tilskuerpladserne. 

 Mere information/bedre annoncering af løbstidspunkter. 

 Borde og stole andre steder som fx gangarealer, så der var mulighed for at slappe af og spise en bid 
mad der. 

 Enkelte heldagsbillet-holdere havde gerne set, at der var åbent hele dagen, da de dermed blev 
tvunget væk mellem formiddag og eftermiddagsløbene. Specielt et problem for ikke bil-kørende 
gæster. 

 Ønske om sundere, bedre og især billigere mad og mulighed for forplejning på tilskuerpladserne. 

 De få pressekritikpunkter der var, gik bl.a. på, at nogle af faciliteterne kunne have været større – fx 
selve presserummet og atlet-rummene - og at internettet kunne fungere bedre. Men som det ses i 
afsnit 1.4.2 var pressen generelt tilfreds med forholdene. 

1.4.2 Pressen 

Det var ikke så let for interviewerne at få fat i pressefolk og journalister, men det lykkes dog at få fat i 11 
personer.  Deres svar peger i retning af, at der fra journalisternes side generelt var tilfredshed med det 
tekniske set-up, informationsniveauet fra arrangørernes side og internetforhold, om end enkelte 
tilsyneladende oplevede problemer med internetforbindelsen. 
 
Figur 1.8 Pressens evaluering af presse-specifikke forhold 
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1.5 Informationskanaler 
Næsten 40 pct. af tilskuerne blev bekendt med EM i svømning gennem lokale danske svømmeklubber, hvilket 
må formodes bl.a. at skyldes, at en del af publikum var relativt svømmeinteresserede i forvejen eller i hvert 
fald frekventerer svømmeklubber. Da kun 397 af de 409 adspurgte tilskuere var danske, er den andel endnu 
højere, men det betyder kun noget på decimal-niveau. Derudover var også venner, familie og kollegaer (34 
pct.), TV og radio (27 pct.) og aviser og dagblade (10 pct.) vigtige informationskilder.  
 
Figur 1.9 Hvordan blev du bekendt med EM i svømning? (Multipelt spørgsmål) 
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1.6 Tilskuerprofil 
Den følgende profil er baseret på tilskuerundersøgelsens uvejede resultater med mindre andet er nævnt. 
 
EM i svømning tiltrak mænd og kvinder i alle aldre.. 
Lige godt halvdelen af alle tilskuere, 54 pct., var mænd, mens resten naturligvis var kvinder. For de tilrejsende 
tilskueres vedkommende var kønsfordelingen præcis 50-50, mens mændene udgjorde to-tredjedele af de 
lokale tilskuere. Aldersmæssigt trak EM i svømning tilskuere i alle aldre – dog lidt flere 36-55 årige. 
 
Figur 1.10 Alder og køn 

 

 
 
… og man tog til EM med både familien og vennerne 
EM i svømning var en rigtig familie-begivenhed. To tredjedele af de adspurgte tilskuere var således til EM med 
en eller anden form for familie. 25 pct. var der med mindre børn under 15 år, og i alt var 37 pct. af tilskuerne 
der med børn. Men også mange ægtepar/par overværede EM. I alt 29 pct. af de adspurgte tilskuere var der 
som par, mens tallet er 24 pct. hvis man kun tæller par uden børn. Næsten 30 pct. af tilskuerne havde også 
vennerne med til EM, mens 20 pct. af de adspurgte tilskuere kun var der med venner og ikke med familien. En 
stor del af de respondenter der har svaret 'andre', har i det tilknyttede kommentarfelt i overvejende grad 
skrevet 'svømmeklub'. 
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Figur 1.11 Rejsegruppe (muligt at svare på mere end én ting) 

 

 
Der var mange tilrejsende tilskuere og de besøgte EM i svømning flere gange 
Tre ud af fire tilskuere var tilrejsende, dvs. kom fra andre steder en Herning Kommune eller det umiddelbare 
lokalområde. Tager man højde for antal dage den enkelte interviewede tilskuer fulgte EM er den tilsvarende 
andel 80 pct. 
 
Ser man isoleret på de tilrejsende tilskuere, var 68 pct. af de tilrejsende tilskuere dagsbesøgende, dvs. tilskuere 
der ikke overnattede i forbindelse med EM. Justerer man for antallet af dage man fulgte EM, bliver den 
tilsvarende andel 60 pct., hvilket ikke er overraskende, da man naturligt nok overværer flere dage, hvis man 
tager en overnatning med. Ikke overraskende overnattede 73 pct. af de udenlandske adspurgte tilskuere (85 
pct. hvis man justerer for antal tilskuerdage). Denne stikprøve er dog ganske lille (11 stk.) 
 
Alle typer tilskuere besøgte EM i svømning flere dage. Særligt de rejsende tilskuere der overnattede i 
forbindelse med EM overværede mange event-dage – 2,9 i gennemsnit – mens dagsbesøgende i gennemsnit 
overværede 2,1 eventdag. De lokale tilskuere var i gennemsnit i hallen 1,8 dag. Billetfordelingen afspejler ikke 
overraskende disse tal.  Kun meget få lokale eller dagsbesøgende tilskuere havde partout-billetter, mens 38 
pct. af de overnattende tilskuere havde partout-billet. De overnattende tilskuere benyttede derudover 
fortrinstvist heldagsbilletter (33 pct.), mens dagsbesøgende både gjorde det i heldagsbilletter (47 pct.) og 
aften-billetter. De lokale tilskuere havde altovervejende købt aften-billetter (72 pct.), men dog også 
heldagsbilletter (21 pct.) 
 
Det skal bemærkes, at der i de økonomiske beregninger i kapitel 2 arbejdes med lokal tilskuerandel på 30 pct., 
hvilket der er redegjort for på side 22. Endvidere viser billetdata, at under 5 procent af tilskuerne var 
udenlandske, så det var i høj grad en dansk tilskuerbegivenhed. 
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Figur 1.12 Tilskuerfordeling 

 
 
 
Figur 1.13 Andel af dagsbesøgende versus overnattende blandt til tilrejsende tilskuere 

 
 

Figur 1.14 Antal fulgte eventdage og opholdslængder 

  

Antal fulgte eventdage Samlet opholdslængde/ 
antal overnatninger* 

Lokale 1,8 1,8 

Tilrejsende, dagsbesøgende 2,1 2,1 

Tilrejsende, overnattende 2,9 2,2 

*Hvis man ikke overnatter, er opholdslængden = antal fulgte eventdage, men hvis man 
overnatter, er den samlede opholdslængde lig antal overnatninger 

 
Figur 1.15 Billettype og tilskuertype 

  Lokale Tilrejsende, dagsbesøg Tilrejsende, overnattende 

Enkeltbillet - formiddag 1% 0% 0% 

Enkeltbillet - aften 72% 44% 11% 

Enkeltbillet - heldagsbillet 21% 47% 33% 

Partout-billet 5% 9% 38% 

Swimming & Dining 1% 0% 0% 

Swin Camp-billet 0% 0% 0% 

n= 100 217 92 
 
Figur 1.16 Billettype og antal fulgte eventdage 
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De overnattende tilskuere sov primært på hotel i Herning, men benyttede mange forskellige 
overnatningsformer 
32 pct. af de adspurgte overnattende tilskuere havde sovet på hotel, men generelt benyttede de overnattende 
tilskuere en bred vifte af overnatningsformer. 20 pct. havde således sovet hos familie og venner, 15 pct. på 
B&B/private værelser, men også vandrerhjem (8 pct.) og lejede sommerhuse (7 pct.) fik gavn af eventen. 
Kategorien 'anden indkvarteringsform' dækker i høj grad over swim-camp overnatninger. 
 
75 pct. af alle overnatninger blev foretaget i Herning Kommune og af de 75 pct. blev næsten 70 pct. foretaget i 
Herning by. 
 
Figur 1.17 Overnatningsform 
 

 
 
Figur 1.18 Overnatningskommune 
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Tilskuerens forbrug 
Tilskuerne ved EM i kortbane svømning brugte penge i og omkring Herning i forbindelse med deres besøg. 
Tilrejsende dagsbesøgende gæster brugte i gennemsnit 239 kr. om dagen, hvis man ser bort fra deres udgifter 
til entré til EM og deres transportudgifter, der må formodes kun i mindre omfang at komme Herning til gode. 
For de overnattende gæster (eksklusiv swim camp deltagerne) var det tilsvarende beløb 888 kr. 
 
De dagsbesøgende brugte knap 75 pct. af deres forbrug i Herning på restaurant- og cafebesøg, mens de 
overnattende tilskuere brugte to tredjedele af dagsforbruget på selve overnatningen. 
 
Det skal bemærkes, at der i de turisme-økonomiske beregninger i kapitel to er medregnet  entré per dag per 
person på 187 kr., hvilket er et gennemsnit oplyst af arrangørerne. 
 
Tabel 1.1 Døgnforbrug (eksklusiv entré til EM) – udvalgte snit

  

Tilskuertype N Overnatning

Restaurent, 

café o.lign.

Shopping, 

dagligvarer og 

serviceydelser

Kultur og 

forlystelse

(ekskl. EM-entré) Transport Andet I alt

I alt ekskl. 

transport

Lokale 100           100                    34                         1                                14                     1                        151                    136                    

Tilrejsende, dagsbesøg 217           -                    150                    77                         0                                104                   12                      343                    239                    

Tilrejsende, overnatning 75              587                    217                    82                         1                                174                   2                        1.063                888                    

Swim Camp 17              -                    26                      9                           -                            34                     30                      99                      64                      
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Kapitel 2: De turismeøkonomiske effekter 

2.1 Introduktion 
Dette kapitel præsenterer den EM-generede turismeomsætning og de deraf afledte samfundsøkonomiske 
effekter. Fremgangsmåden er løbende beskrevet, mens den overordnede metode er beskrevet i 
metodekapitlet. 
 
Hovedkilderne til antal tilskuere og antal tilskuerdage er billetdata og tilskuerundersøgelsen. Tilskuernes 
forbrug er beregnet på baggrund af tilskuerundersøgelsens forbrugsspørgsmål. Udover tilskuere, Swim Camp 
deltagere og VIP'er indgår også de tilrejsende pressefolk, LOC'er og de aktive svømmere, ledere, trænere og 
officials i den beregnende turismeomsætning. Turismeforbruget for disse grupper er beregnet på baggrund af 
arrangøroplysninger og forbrugsdata fra VisitDenmarks turistundersøgelse 2011. Lokale tilskuere indgår ikke i 
de turismeøkonomiske beregninger, da de per definition ikke er turister. Resultaterne er opsummeret i afsnit 
2.2, mens afsnit 2.3 indeholder de overordnede resulter for turismeomsætningen og afledte effekter i form af 
skabt beskæftigelse, skatteprovenu og bruttoværditilvækst, der er udtryk for den skabte merværdi1. I afsnit 2.4 
fremgår turismeomsætningen for de enkelte delsegmenter sammen med detaljerede metodenoter. 
 
De afledte samfundsøkonomiske effekter af turismeforbruget er beregnet ved hjælp af en kørsel for Herning 
Kommune på den regionale generelle ligevægtsmodel LINE. Resultaterne er baseret på den antagelse, at den 
eventgenerede turismeomsætning har samme effekt som turismeforbrug i kommunen generelt har. Det er 
yderligere antaget i beregningerne af de turismeafledte effekter, at al turismeomsætning er sket i Herning 
Kommune. Dette er selvfølgelig ikke helt korrekt. For eksempel har nogle overnattende tilskuere boet i andre 
kommuner (dog kun ganske få ifølge tilskuerundersøgelsen) og en del af transportomkostningerne må 
formodes at have været lagt i andre kommuner. Dette har primært betydning for de afledte effekter i Herning 
Kommune, der overvurderes lidt på denne måde. De nationale effekter er kun berørt ganske lidt af dette. 

2.2 Resume 
 EM i svømning skabte små 23.000 besøg i Herning. Af disse stammede knap 11.000 fra tilrejsende 

tilskuere, 7.600 fra svømmere og tilknyttede stabsfunktioner, officials, tilrejsende presse mv., mens 
omkring 4.200 kan tilskrives lokale tilskuere og presse. 

 Den samlede event-generede turismeomsætning blev næsten 17 mio. kr. 8 mio. kr. af denne samlede 
turismeomsætning kan tilskrives tilrejsende tilskuere – heraf næsten 400.000 kr. fra udenlandske 
tilskuere. Tilrejsende svømmere, officials mm. brugte næsten 9 mio. kr., hvoraf udenlandske deltagere, 
officials m. fl. alene stod for et forbrug på 7,5 mio. kr. Den samlede turismeomsætning på knap 17 mio. 
kr. er fordelt med knap 9 mio. kr. fra danskere og næsten 8 mio. kr. fra udlændinge. 

 Den eventgenerede turismeomsætning skabte en række afledte effekter i Herning Kommune. 
Således er det beregnet, at eventen skabte 17 job (årsværk) i Herning Kommune og en 
bruttoværditilvækst på 5,6 mio. kr. Derudover betød eventen for Herning Kommune, at kommunen 
skabte et offentligt skatteprovenu på 3,6 mio. kr. - heraf 0,4 mio. kr. i kommunale indkomstskatter. 

 De tilsvarende nationale effekter beregnet på det udenlandske turismeforbrug er 11 årsværk, en 
bruttoværditilvækst på 3,8 mio. kr. og et skatteprovenu på 2,3 mio. kr. 

2.3 Turismeomsætning og afledte samfundsøkonomiske effekter 
EM i svømning skabte i alt en turismeomsætning på næsten 17 mio. kr. Forbruget blev næsten ligeligt skabt af 
tilrejsende danskere og udlændinge. Den rene tilskueromsætning på 8 mio. kr. blev hovedsageligt lagt af 
danskere (95 pct.), men en næsten omvendt forbrugsfordeling blandt de tilrejsende pressefolk, svømmere, 
stabsfunktioner, officials m.fl. trak den samlede fordeling af turismeomsætning i den anden retning. 

                                                           
1
 Bruttoværditilvæksten er et mål for den skabte værdi og per definition lig BNP minus produktsubsidier og –

skatter. Bruttoværditilvæksten er dermed udtryk for det der er tilbage af turismeomsætningen til aflønning af 
ansatte og profit, når vareforbruget ('forbrug i produktion') er trukket fra. 
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De 18.500 eventskabte turismedage (også kaldet tilskuerdage i tabellerne) var fordelt omtrentligt 60-40 
mellem danskere og udlændinge. Ser man alene på de tilrejsende tilskuere, skabte eventen næsten 11.000 
tilskuerdage, hvoraf over 95 pct. kan tilskrives danskere. De godt 7.600 turismedage svømmere m.fl. lagde var 
omvendt hovedsageligt udenlandske. Til alt dette skal lægges omkring 4.200 dage fra lokale tilskuere og den 
lokale presse. 
 
Tabel 2.1 Samlet turismeomsætning skabt af EM i svømning 

  Omsætning Tilskuere og turismedage 

  mio. kr. 
Andel af total 

omsætning 
Antal 

tilskuerdage* 

Andel af 
tilskuerdage 

i alt 

Tilskuere (inkl. Swim Camp og VIP'ere) 8,0 48%                     10.926  59% 

Danskere 7,6 45%                     10.493  57% 

Udlændinge 0,4 2%                           433  2% 

Andre 8,8 52%                       7.633  41% 

Danskere 1,3 8%                           989  5% 

Udlændinge 7,5 45%                       6.644  36% 

I alt 16,8 100%                     18.558  100% 

Danskere 8,9 53%                     11.482  62% 

Udlændinge 7,9 47%                       7.077  38% 

*Derudover omkring 4.200 dage fra lokale tilskuere og pressefolk. 
 
Turismeforbrug skaber en række afledte effekter. For Herning Kommune er det relevant både at se på det 
forbrug tilrejsende danskere og udlændinge har lagt i kommunen i forbindelse med EM i svømning. For 
Danmark som helhed er det kun relevant at se på de udenlandske turisters forbrug ud fra devisen, at de 
tilrejsende danskere alternativt have brugt et tilsvarende beløb hjemme. Dette er selvfølgelig ikke helt rigtigt, 
og denne tilgang er en konservativ tilgang. 
 
Der er en række forbehold knyttet til resultaterne. I det følgende er de vigtigste listet: 

 Alternativomkostninger – inkl. evt. crowding out af andre turister i området i perioden – indgår ikke i 
beregningerne ligesom trængselseffekter og gener for lokalbefolkningen heller ikke gør. 

 Ekstraordinære omkostninger. I princippet er bruttoværditilvæksten et nettobegreb, der fratrækker 
omkostningerne i form af forbrug i produktion, men LINE modellen har for generel en karakter til at 
fange alle ekstraordinære event-relaterede omkostninger. Man må dog formode, at en del af 
eventomkostningerne faktisk fanges af LINE-kørslen og dennes beregning af bruttoværditilvæksten, og 
at bruttoværditilvæksten i et vist omfang faktisk er udtryk for den merværdi, der er skabt af eventen. 
Dette må især være tilfældet for events afholdt i Herning Kommune, da en del af det samlede 
turismeforbrug i kommunen netop er skabt ved events og dermed i princippet fanges i 'forbrug i 
produktion'-begrebet.  

 Derudover fanger tallene heller ikke alle positive effekter – fx langsigtede brandingeffekter for både 
Herning og Danmark, værdien for de lokale borgere, svømmeforbundet m.fl. af eventen. 

 Investerede offentlige midler kunne man sammenligne med de relevante offentlige skatteprovenu, 
men dette ville fx kræve en tilbundsgående analyse af pengestrømmene i kommunen, da Herning 
Kommune jo fx er medejer af Messecentret. 

 
Med ovenstående forbehold i mente giver LINE-modellen følgende afledte samfundsøkonomiske effekter af 
den EM-generede turismeomsætning på knap 17 mio. kr. (se tabel 2.2). 
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Tabel 2.2 Afledte eventgenerede økonomiske effekter 

Turismeomsætning   

Turismeomsætning  16,8 mio. kr.  

-Her udenlandsk turismeomsætning  7,9 mio. kr.  

-Udenlandsk omsætning andel af samlet omsætning 47% 

Beskæftigelseseffekter   

Beskæftigelseseffekter i Herning Kommune  17 årsværk  

Nationale beskæftigelseseffekter 11 årsværk 

Bruttoværditilvækst (~BNP)   

Værditilvækst skab i Herning Kommune 5,6 mio. kr. 

National skabt værditilvækst 3,8 mio. kr. 

Skatteprovenu   

Skatteprovenu skabt i Herning Kommune 3,6 mio. kr. 

-Heraf kommunale indkomstskatter 0,4 mio. kr. 

Nationale nettoeffekter 2,3 mio. kr. 

Noter: 
1. De afledte økonomiske effekter er baseret på en LINE-kørsel for Herning kommune. 
2. Der opnås kun positivt national nettoeffekt ved udenlandsk omsætning. 
3. Skatteprovenuet består af moms- og vareskatter, selskabsskatter, statslige-, regionale og kommunale 

indkomstskatter mv. Det kommunale skatteprovenu er ekskl. ejendomsskat og grundskyld. 
4. Bruttoværditilvækst er BNP i basispriser - dvs. eksklusiv produktskatter og -subsidier. 
5. Bag antagelserne ligger der en antagelse om, at denne eventgenerede omsætning har samme type 

effekter som turisme generelt har i Herning Kommune. 
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2.4 Turismeomsætning – detailtabeller og metode 
Tabel 2.3 Tilskueromsætning 

Segment 
Billetmæssige 

tilskuerdage 
Reelle 

tilskuerdage Turismeforbrug (kr.) 

Lokalt                   4.170                4.170  
 Tilrejsende danskere, uden overnatning                   4.986                4.986                         2.643.121  

Tilrejsende danskere, med overnatning                   4.476                3.958                         3.760.206  

Udenlandske tilskuere                       485                    433                            396.604  

I alt                 14.116              13.546                         6.799.931  

Heraf udenlandske tilskuere                       485                    433                            396.604  

Metodenoter: 
1. De billetmæssige tilskuerdage er baseret på billetdata fra arrangørerne. Arrangørernes data 

indeholdte 'adgangsbilletter' til formiddag og eftermiddag for hver af stævnets fire dage. 
Heldagsbilletter bliver i dette system talt to gange - én om formiddagen og én om eftermiddagen. 
Tilsvarende bliver én partoutbillet talt otte gange - to gange hver dag i fire dage. For at få antal 
tilskuere per dag, blev der taget udgangspunkt i eftermiddagstallene, der fanger tilskuere med 
eftermiddagsbilletter, heldagsbilletter og partoutbilletter. Hertil blev lagt skønmæssige 2.000 
formiddagsbilletter. Da tilskuerundersøgelsen ikke siger noget om fordelingen af formiddagsbilletter 
på forskellige segmenter, er disse skønsmæssigt tildelt lokale i beregningerne. Denne skønsmæssige 
fordeling er bl.a. baseret på billetdata, der peger i retning af, at op mod 35 pct. af billetterne blev solgt 
til lokale. Dette er dog på baggrund af data hvor fx en heldagsbillet tælles to gange. 
Tilskuerundersøgelsen peger i retning af, at andelen var 20 pct., men der blev spurgt om 
eftermiddagen, hvor der i sagens natur ikke var folk med formiddagsbilletter. 2.000 
formiddagsbilletter der tildeles lokale koplet med tilskuerundersøgelsens fordeling af ikke-
overnattende tilskuere på lokale og ikke lokale giver en samlet lokal-andel af 'billetmæssige dage' på 
30 pct., hvilket virker rimeligt. 

2. Fordelingen af de billetmæssige tilskuerdage er baseret på billetdata som beskrevet i punkt 1 samt 
fordelinger fra tilskuerundersøgelsen. 

3. Fra tilskuerundersøgelsen ved man, at ikke alle partout-kort blev udnyttet fuldt ud - det var ikke alle 
dage man var der, selv om man billetmæssigt havde adgang til dem. Dette er der justeret for i 'reelle 
tilskuerdage' vha. resultater fra tilskuerundersøgelsen. Kun ganske få lokale (under 5 pct.) og 
tilrejsende uden overnatning (under 10 pct.) havde ifølge tilskuerundersøgelsen partoutkort. Da 
tallene er så små og de beregnede antal overnatninger og antal fulgte dage for disse grupper på 
baggrund af tilskuerundersøgelsen dermed usikre, er der ikke kompenseret for dette i beregningerne 
for disse grupper. Dette påvirker kun den samlede omsætning ganske lidt. 

4. I beregningerne for turismeforbruget er der endvidere justeret for, at overnattende gæster typisk har 
overværet EM i svømning flere dage end de har haft overnatninger. Dette er gjort ved at se bort fra 
overnatningskomponenten i døgnforbruget for den ekstra eventdag. De relevante døgnforbrug 
fremgår af tabel 2.4. 

5. Stor set ingen overnattende gæster har svaret ja til, at de ville have haft overnatninger uanset om EM 
havde været der eller ej. Hele den beregnede turismeomsætning kan således betragtes som "ekstra" 
skabt af EM. 
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Tabel 2.4 Døgnforbrug (kr.) der er taget udgangspunkt i i tilskueromsætningsberegningerne 

Segment 

Døgnforbrug ex. entré, 
inkl. 

overnatningskomponent 
Døgnforbrug ex. entré, 

ex. overnatningskomponent Entré 

 Lokale  146 
 

            187  

 Tilrejsende uden overnatning  343 
 

            187  

 Tilrejsende med overnatning  1.063 476             187  

Metodenoter: 
1. Kilde til døgnforbrug: Tilskuerundersøgelsen. 
2. Entré per dag er et gennemsnit oplyst af arrangørerne. 

 
Tabel 2.5 Swim Camp deltagere 

Danske deltagere Svim Camp pris (kr.) 
Privatforbrug ud over Swim Camp (kr.) 

i alt per deltager Turismeforbrug (kr.) 

291 2.075 186 657.951 

Metodenoter: 
1. Privatforbruget for Swim Camp tildeltagere er baseret 17 svar fra tilskuerundersøgelsen med folk der 

havde købt Swim Camp billetter. Stikprøven er således lille. Beregningen giver et døgnforbrug på 62 kr. 
Swim Camp deltagere deltog i aktiviteter fredag til søndag, dvs. 3 dage. Dette giver et privatforbrug på 
i alt 186 kr. i alt. Entré per dag er et gennemsnit oplyst af arrangørerne. 

2. Prisen for Swim Campen er opgivet af arrangørerne og inkluderer bl.a. svømmetræning, adgang til 
stævneområdet og kost og logi. 

 
Tabel 2.6  Swimming and dining og andre VIP'ere 

Gruppe Danske deltagere 
Swimming and 
Dining pris (kr.) 

Andet 
privatforbrug (kr.) Turismeforbrug (kr.) 

Swimming and dining 277 995 437 396.664 

Andre VIP'er 400 
  

160.000 

I alt 677 
  

556.664 

Metodenoter: 
1. Antallet af personer og prisen for en "swimming and dining" billet opgivet af arrangørerne. 
2. 'Andet privatforbrug' er baseret på 'swimming and dining' svar fra tilskuerundersøgelsen. 
3. De 400 VIP'eres udgifter blev afholdt af arrangørerne, men skal med i denne efterspørgselsbaserede 

metode. 
 

Tabel 2.7 Presse 

Gruppe Antal personer 

Antal overnatninger 
 per person i 
gennemsnit Døgnforbrug (kr.) Turismeforbrug (kr.) 

Lokale 12 
  

  

Tilrejsende danske 80 4,25                               1.400                                476.000  

Udenlandske 103 4                               1.500                                618.000  

I alt 195                                1.094.000  

Metodenoter: 
1. Antal personer og antal overnatninger i gennemsnit oplyst af arrangørerne. Tilrejsende dansk presse 

indeholder også TV2's Hostbroadcastere. 
2. Tilrejsende dansk presses døgnforbrug: VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011. 

Erhvervsovernatninger på hotel uden for storby. 
3. Udenlandsk presses døgnforbrug: Oplyst tidligere af Sport Event Denmark. 
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Tabel 2.8 LOC m.fl. 

Danske deltagere Gennemsnitligt antal overnatninger Døgnforbrug (kr.) Turismeforbrug (kr.) 

60 5,5 1.400 462.000 

Metodenoter: 
1. LOC er local organising committee, dvs. de danske arrangører. Alle er antaget at være tilrejsende 

danskere, hvilket stort set er rigtigt. 
2. Antal personer og gennemsnitligt antal overnatninger per person oplyst af arrangørerne. 
3. Døgnforbrug: VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011. Erhvervsovernatninger på hotel uden for 

storby. 
 
Tabel 2.9 Aktive svømmere, ledere, officials, dommere og arrangører 

Segment 
Antal 

personer 
Overnatninger

i gennemsnit 
Døgnforbrug 

(kr.) 
Turismeomsætning 

(kr.) 

Aktive 
    Danskere 29 7 1.067 216.621 

Udenlandske 530 7 1.107 4.107.341 
Ledere, trænere, officials, 
dommere 

    Danskere 21 6 1.067 123.250 

Udenlandske 296 7 1.107 2.293.911 

LEN (udenlandske) 75 6 1.107 498.195 

I alt - danskere 
   

339.871 

I alt - udenlandske 
   

6.899.447 

I alt 
   

7.239.319 

Metodenoter: 
1. Antal personer og gennemsnitlig antal overnatninger per person oplyst af arrangørerne. 
2. Døgnforbruget består af to dele.  

a. Del 1 er 135 euro oplyst af arrangørerne, der dækker over kost, logi og transport. Her er 
antaget, at alle sover på dobbeltværelse. Dette er et derfor et konservativt estimat. 

b. Del 2. De 135 euro dækker ikke privatforbrug. Derfor er der suppleret med data fra 
VisitDenmarks Turistundersøgelse for erhvervsovernatninger på hotel uden for storby, hvor 
der er set bort fra forbrugskomponenter dækket af de 135 euro. 
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Kapitel 3: Metodebeskrivelse 
De meget specifikke forbehold og metodevalg er beskrevet løbende i de relevante afsnit i kapitel 3. I dette 
afsnit beskrives den mere overordnede metode. 

3.1 Metode - Tilskuerundersøgelsen 
Analyseinstituttet Epinion gennemførte en tilskuerundersøgelse blandt tilskuerne under EM i kortbane 
svømning. Undersøgelsen blev gennemført som 420 personlige face-to-face interview fra fredag d. 13. til 
søndag d. 15. december forskellige steder på eventområdet. Det er antaget, at interviewsvarene og 
fordelingerne også er dækkende for torsdag d. 12. december. 
 
Spørgeskemaet blev udformet af Epinion i samarbejde med VisitDenmark, Sport Event Denmark og Dansk 
Svømmeunionog blev anvendt i to sprogversioner, en dansk og en engelsk. Epinion varetog den endelige 
behandling og kvalitetssikring af datamaterialet i samråd med VisitDenmark.  
 
Formålet med tilskuerundersøgelse var todelt: 
 

 Indsamle data for at belyse tilskueroplevelsen. Disse resultater er rapporteret, med enkelte 
undtagelser, uvejet. Dette er rimeligt, da respondenterne blev tilfældigt udvalgt. Eneste undtagelse var 
en kvote på 30 interview med pressefolk. Det lykkedes dog kun at få indsamlet 11 presseinterview. 

 Indsamle forbrugsdata til brug i de turismeøkonomiske beregninger. Forbrugsdata er vejet med 
opholdslængder og gruppestørrelser og øvrigt gennemgået for at validere sandsynligheden af svarene. 

3.2 Metode – Turismeøkonomiske effekter 
Til at beregne turismeomsætningen og de afledte effekter som beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu 
har VisitDenmark brugt metoden ”Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og 
erhvervsbegivenheder”, som er baseret på den regionale generelle ligevægtsmodel LINE. Modellen drives i 
fællesskab af VisitDenmark, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Man kan læse mere om 
LINE-modellen i metodekapitlet i 'Turismens økonomiske betydning i Danmark i 2011'. 
 
Turismeforbruget er grundlæggende en 'pris gange mængde' beregning. Mængderne er antallet af tilskuere 
mm. ved eventen. Priserne er tilskuernes døgnforbrug. Disse er beregnet på baggrund af 
forbrugsspørgsmålene i tilskuerundersøgelsen. Der er dog suppleret med døgnforbrug fra andre kilder for 
andre segmenter. Tilskuerfordelingen mellem lokale, tilrejsende danskere og udlændinge er primært estimeret 
på baggrund af billet-oplysninger. 
 
Modellen har den begrænsning, at den ikke tager højde for den ”crowding out effect” som eventen kunne 
have på andre turister i perioden. Dernæst tager metoden heller ikke højde for, hvad den frivillige arbejdskraft 
betyder for de afledte effekter. Endelig modregner modellen ikke de ekstraordinære omkostninger, der er 
forbundet med eventen. Omvendt er heller ikke alle positive effekter som fx brandingværdi indregnet, da de er 
meget svære at kvantificere.  
 
VisitDenmarks beregninger opfylder de tre kriterier, der skal være til stede for at kunne tale om tilført 
turismeomsætning som følge af en begivenhed:  
 

 Forbruget skal stamme fra en deltager, som er bredt defineret som tilknyttede personer i form af 
tilskuere, gæster, udøvere, presse med mere.  

 

 Dernæst skal deltagerne opholde sig uden for sædvanligt miljø i overensstemmelse med den officielle 
definition på en turist. Derfor er beregningerne alene baseret på tilrejsende internationale og ikke-
lokale tilskuere.  

 



Viden & Analyse for Dansk Svømmeunion 2014 26 

 Endelig skal deltagerne opholde sig i værtsområdet hovedsageligt som følge af begivenheden. Derfor 
inkluderer beregningerne i princippet ikke forbruget fra de personer, der angiver at de deltog blot 
fordi de alligevel var i nærheden af eventen. Kun ganske svømmetilskuere har dog svaret dette, og der 
er derfor ikke justeret for dette - denne undladelse har kun ganske lille betydning for den beregnede 
event-skabte turismeomsætning.  
 

De afledte økonomiske effekter af turismeforbruget er beregnet vha. en kommunespecifik kørsel for Herning. 
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Appendiks 1. Spørgeskema til tilskuerundersøgelsen 
[intro – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hej mit navn er ..., og jeg er her på vegne af EM i svømning. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse 
blandt tilskuerne.  Må jeg i den forbindelse stille dig nogle få spørgsmål? Det tager kun 10 minutter.          <hr 
/><hr />          Hello, my name is ..., and I am here on behalf of LEN Short Course Swimming Championships. At 
the moment we are doing a survey among the audience at these Championships. May I ask you a few 
questions regarding this? It will only take about 10 minutes. 

 (_1) Ja (Dansk) 

 (_2) Ja (Engelsk) 

 (_3) Nej 

[If intro.Response.Value = {_3} Then] 

<Goto TerminateScriptBM> 
[q2 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
INT: REGISTRÉR INTERVIEWDATOEN 

 (_1) Fredag den 13. december 

 (_2) Lørdag den 14. december 

 (_3) Søndag den 15. december 

[q3 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
INT. REGISTRÉR LOKALITET: 

 (_1) Jyske Bank BOXEN - Indgangsareal, gangområder o.l. 

 (_2) Jyske Bank BOXEN - Fanzoneområde 

 (_3) Jyske Bank BOXEN - Tribune 

 (_4) Presseområdet 

 (_5) Andet 

[q4 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er din primære rolle i forbindelse med EM i svømning? 

 (_1) Tilskuer, lokal (Herning og nabokommuner) 

 (_2) Tilskuer, tilrejsende (længere væk end Herning og nabokommuner) 

 (_3) VIP 

 (_4) Official 

 (_5) Svømmer 

 (_6) Stab 

 (_7) Presse 

 (_8) Andet 

[If q4.Response.Value.ContainsAny({_3,_4,_5,_6}) Then] 

<Goto TerminateScriptBM> 
[End If] 
[If q4.Response.Value.ContainsAny({_1,_2}) Then] 
[q5 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilken billettype har du? 

 (_1) Enkeltbillet - formiddag 

 (_2) Enkeltbillet - aften 

 (_3) Enkeltbillet - heldagsbillet 

 (_4) Partout-billet 

 (_5) Swimming & Dining 
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 (_6) Swin Camp-billet 

 (_7) Ved ikke 

[End If] 
[If q5.Response.Value = {_7} Then] 

<Goto TerminateScriptBM> 
[End If] 
[q8 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Har du opholdt dig over 1 time i  Jyske Bank BOXEN ifbm. EM i svømning? 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

[If q8.Response.Value = {_2} Then] 

<Goto TerminateScriptBM> 
[End If] 
[q6 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er dit nuværende bopælsland? 

 (_1) Danmark 

 (_2) England 

 (_3) Finland 

 (_4) Holland 

 (_5) Norge 

 (_6) Sverige 

 (_7) Tyskland 

 (_8) Andet land, notér land: 

[If (q4.Response.Value.ContainsAny({_1,_2}) and q6.Response.Value = {_1}) Then] 
[q7 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilket postnummer bor du i til daglig? 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[End If] 
[message1 – INFO – single – Must answer] 
Nu følger nogle spørgsmål om din oplevelse af arrangementet omkring EM i svømning 
[q22 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din <b>samlede oplevelse</b> af EM i svømning hvordan ville 
du så vurdere den? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q9 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan synes du, at udsmykning og dekorationer, musik og lys generelt har været under EM i svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 
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 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q10 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med EM i svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q11 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring EM i svømning lever op til dine forventninger alt i alt, 
hvad angår stemningen? 

 (_1) Slet ikke 

 (_2) I ringe grad 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) I høj grad 

 (_5) I meget høj grad 

 (_6) Ved ikke 

[q12 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan vil du vurdere stemningen til EM i svømning her i Herning sammenlignet med <u>andre EM 
svømmestævner</u>, som du har deltaget i/overværet? 

 (_1) Meget dårligere 

 (_2) Dårligere 

 (_3) Samme stemning 

 (_4) Bedre 

 (_5) Meget bedre 

 (_6) Ved ikke 

 (_7) Har ikke været til andre sammenlignelige <u>EM svømmestævner</u> 

[q13 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Har du nogen forbedringsforslag til EM i svømning eller andre svømmeevents i Danmark med henblik på at 
opnå en bedre stemning? 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

 (_3) Nej 

[If not q4.Response.Value.ContainsAny({_7}) Then] 
[q14 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan synes du, at oprydningen er i Jyske Bank BOXEN i forbindelse med EM i svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 
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 (_6) Ved ikke 

[q15 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan synes du, at rengøringen er af Jyske Bank BOXEN i forbindelse med EM i svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q16 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er din oplevelse af køforholdene i forbindelse med EM i svømning? 

 (_1) Jeg har stået rigtig længe i kø 

 (_2) Jeg har stået en del tid i kø 

 (_3) Jeg har stået en lille smule i kø 

 (_4) Jeg har stort set ikke stået i kø 

 (_5) Ved ikke 

[End If] 
[If q12.Response.Value.ContainsAny({_1,_2,_3,_4,_5,_6}) Then] 
[q17 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan vil du overordnet vurdere de praktiske forhold (så som køforhold, rengøring og oprydning) til EM i 
svømning her i Herning sammenlignet med <u>andre EM svømmestævner</u>, som du har deltaget 
i/overværet? 

 (_1) Meget dårligere 

 (_2) Dårligere 

 (_3) Samme forhold 

 (_4) Bedre 

 (_5) Meget bedre 

 (_6) Ved ikke 

 (_7) Har ikke været til andre sammenlignelige <u>EM svømmestævner</u> 

[End If] 
[If q4.Response.Value = {_7} Then] 
[q18 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan vil du vurdere det tekniske set-up i presselokale og på pressepladser ved EM i svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q19 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan vil du vurdere hvor hurtigt og hvor meget information I får som medlem af pressen ved EM i 
svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 
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 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q20 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan vil du vurdere muligheden for at tilkoble og benytte internettet ved EM i svømning? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[End If] 
[q21 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Har du nogen forbedringsforslag til EM i svømning i forhold til de praktiske forhold? 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

 (_3) Nej 

[If q4.Response.Value <> {_7} Then] 
[q23_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
Hvordan blev du bekendt med EM i svømning? 

 (_1) Via venner, familie eller kollegaer 

 (_2) Via www.svoem.dk 

 (_3) Via www.herning2013.com 

 (_4) Via www.visitdenmark.com 

 (_5) Via anden hjemmeside, notér hvilken: 

 (_6) Via lokal dansk svømmeklub 

 (_7) Via udenlandsk svømmeklub 

 (_8) Via bannerannonce 

 (_9) Via sociale medier som Youtube, Facebook, Twitter 

 (_10) Via TV og Radio 

 (_11) Via svømmemagasiner eller -blade 

 (_12) Via aviser og dagblade 

 (_13) Via information eller reklamer om EM på en anden svømmebegivenhed i Danmark 

 (_14) Andet, nóter: 

 (_15) Ved ikke 

[q24_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
Hvilke dage vil du følge, eller har du fulgt EM i svømning?    INT: REGISTRER OGSÅ SELVE INTERVIEWDAGEN. 

 (_1) Torsdag den. 12. december 

 (_2) Fredag den 13. december 

 (_3) Lørdag den 14. december 

 (_4) Søndag den 15. december 

[If q4.Response.Value = {_2} Then] 
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[q25 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Er du dagsbesøgende? Det vil sige, at du kører til og fra EM i svømning på samme dag uden at overnatte. 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[If q25.Response.Value.ContainsAny({_2,_3}) Then] 
[q26 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor mange overnatninger forventer du at have uden for eget hjem i forbindelse med dit besøg til EM i 
svømning? 

 (_1) En nat 

 (_2) To nætter 

 (_3) Tre nætter 

 (_4) Fire nætter 

 (_5) Fem nætter 

 (_6) Seks nætter 

 (_7) Syv nætter 

 (_8) Flere end syv, notér hvor mange: 

 (_9) Ved ikke 

[q27 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Ville du have haft overnatningerne, selvom EM i svømning ikke var blevet afholdt i disse dage? 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[q28_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
I hvilken/e by/byer overnatter du i? 

 (_1) Aarhus 

 (_2) Billund 

 (_3) Herning 

 (_4) Holstebro 

 (_5) Horsens 

 (_6) Silkeborg 

 (_7) Skjern 

 (_8) Viborg 

 (_9) Anden by, notér hvilken: 

[q29 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilken overnatningsform benytter du primært i forbindelse med EM i svømning? 

 (_1) Hotel 

 (_2) B&B/private værelser 

 (_3) Camping 

 (_4) Vandrerhjem 

 (_5) Sommerhus 

 (_6) Egen mobile home (autocamper) 

 (_7) Familie, venner eller bekendte 

 (_8) Anden indkvarteringsform, notér hvilken: 
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[If q29.Response.Value = {_5} Then] 
[q30 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilken type sommerhus? 

 (_1) Lejet sommerhus 

 (_2) Eget sommerhus 

 (_3) Lånt sommerhus 

[End If] 
[End If] 
[End If] 
[q31 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor mange personer <b>inkl. dig</b> selv indgår i din økonomiske rejsegruppe. <i>Med økonomisk 
rejsegruppe menes personer du deler økonomi med på turen (fx partner, ægtefælle og børn)</i> 

 (_1) Kun eget forbrug 

 (_2) 2 personer 

 (_3) 3 personer 

 (_4) 4 personer 

 (_5) Mere end 4 personer, notér: 

[message2 – INFO – single – Must answer] 
Nu følger nogle spørgsmål om <b>din økonomiske rejsegruppes forbrug</b> og forventede forbrug i dag. Du 
bedes tænke både på alt forbrug - både <u>her</u> på eventområdet og <u>udenfor</u> området i 
indeværende døgn.   <b><i>Hvor mange penge har din <u>økonomiske rejsegruppe - inkl. dig selv -</u> brugt, 
eller forventer du, at gruppen vil bruge i dag på de følgende kategorier? Hvis du ikke ved det præcist bedes du 
i stedet angive dit bedste skøn.    TIL INTERVIEWER: HUSK AT NOTERE HVILKEN VALUTA DER OPGØRES I, HVIS 
IKKE DKK.</i></b> 
[If q26.Response.Value.ContainsAny({_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8}) Then] 
[q32 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Overnatning 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[End If] 
[q33 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Restaurant/cafe/burgerbar/pizzaria 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[q34 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Shopping, dagligvarer og serviceydelser (fx tøj, sko, ure, tasker, svømmerudstyr og merchandise, dagligvarer 
som mad- og drikkevarer og tobak, frisør o. lign) 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[q35 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Entré til forlystelser, attraktioner, museer, udflugter mv. 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[If q35.Response.Value = {_1} Then] 
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[q36 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor meget af det netop angivne beløb på forlystelser, attraktioner, museer, udflugter mv. blev brugt på entre 
til EM i svømning? 

 (_1) Angiv beløb: 

 (_2) Ved ikke 

[End If] 
[q37 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
<i>Lokal</i> transport, benzin, taxi, billetter til bro, bus og tog – altså ikke penge brugt på transport <i>til</i> 
Danmark <i>i udlandet</i>: 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[q38 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Andet 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[q40 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Valuta 

 (_1) DKK 

 (_2) Andet, notér: 

[q41 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er din alder? 

 (_1) Notér alder: 

 (_2) Vil ikke oplyse 

[q42_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
Er du her alene eller sammen med andre? Gerne flere svar, hvis du både rejser med delegationen og med 
familie og/eller venner. Vi spørger her til din generelle rejsegruppe, som ikke nødvendigvis også er din 
økonomiske rejegruppe. 

 (_1) Alene 

 (_2) Ægtepar/par 

 (_3) Familie med børn under 15 år 

 (_4) Familie med børn på 15 år eller derover 

 (_5) Anden familie 

 (_6) Ven/venner 

 (_7) Del af mit lands deltagerdelegation. 

 (_8) Andet, notér: 

[q43 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
INT: Registrer køn: 

 (_1) Mand 

 (_2) Kvinde 
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Appendiks 2. Hovedresultater af tilskuerundersøgelsen 
Tabel A2.1 Interviewdag og -tid. Interviewfordeling 

     Fredag Lørdag Søndag I alt 

Jyske Bank BOXEN - Fanzoneområde 1% 12% 1% 5% 

Jyske Bank BOXEN - Indgangsarealer, gangsområder o.l. 42% 22% 4% 17% 

Tribune 55% 65% 91% 76% 

Presseområdet 1% 1% 4% 2% 

N= 67 156 197 420 

 
Tabel A2.2 Interviewdag og -tid. Interviewfordeling 

  Lokale Tilrejsende Presse I alt 

Danmark 99% 96% 45% 96% 

Udlandet 1% 4% 55% 4% 

N= 100 309 11 420 

 
Tabel A2.3 Billetter og hhv. eventdag og rolle. Interviewfordeling 

  

Eventdag Fredag Lørdag Søndag I alt Rolle Lokale Tilrej-
sende 

I alt 

Enkelt, formiddag 
 

0% 1% 0% 0%   1% 0% 0% 

Enkeltbillet, aften 
 

54% 34% 47% 43%   72% 34% 43% 

Enkeltbillet, heldag 
 

11% 47% 39% 37%   21% 43% 37% 

Partout 
 

29% 15% 10% 15%   5% 18% 15% 

Swimming and dining 
 

2% 0% 0% 0%   1% 0% 0% 

Swim Camp   5% 3% 5% 4%   0% 6% 4% 

N=   65 155 189 409   100 309 409 

 
Tabel A2.4 Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din samlede oplevelse af EM i svømning hvordan 
ville du så vurdere den? 

  Lokale Tilrejsende Presse I alt 

Meget god 82% 83% 27% 81% 

God 17% 15% 64% 17% 

Hverken eller 1% 0% 0% 0% 

Dårlig 0% 0% 0% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 0% 2% 9% 2% 

N= 100 309 11 420 

 
Tabel A2.5 Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med EM i svømning? 

  Lokale Tilrejsende Presse I alt 

Meget god 82% 86% 36% 84% 

God 18% 14% 45% 15% 

Hverken eller 0% 0% 9% 0% 

Dårlig 0% 0% 0% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 0% 0% 9% 0% 

N= 100 309 11 420 
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Tabel A2.6 I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring EM i svømning lever op til dine 
forventninger alt i alt, hvad angår stemningen? 

  Lokale Tilrejsende Presse I alt 

I meget høj grad 68% 64% 36% 64% 

I høj grad 31% 33% 55% 33% 

Hverken eller 0% 2% 0% 2% 

I ringe grad 0% 0% 0% 0% 

Slet ikke 1% 1% 9% 1% 

N= 100 309 11 420 

 
Tabel A2.7 Hvordan vil du vurdere stemningen til EM i svømning her i Herning sammenlignet med andre EM 
svømmestævner, som du har deltaget i/overværet? 

  Lokale Tilrejsende Presse I alt 

Meget bedre 5% 6% 9% 6% 

Bedre 1% 4% 27% 4% 

Samme stemning 0% 2% 45% 3% 

Dårligere 0% 0% 0% 0% 

Meget dårligere 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 3% 1% 9% 2% 

Har ikke været til andre sammenlignelige EM svømmestævner 91% 86% 9% 85% 

N= 100 309 11 420 

 
Tabel A2.8 Hvordan synes du, at udsmykning og dekorationer, musik og lys generelt har været under EM i 
svømning? 
 

  Lokale Tilrejsende Presse I alt 

Meget god 65% 58% 27% 59% 

God 31% 37% 45% 36% 

Hverken eller 3% 3% 9% 3% 

Dårlig 1% 1% 9% 1% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 0% 1% 9% 1% 

N= 100 309 11 420 

 
Tabel A2.9 Oprydning og rengøring 

  

Hvordan synes du, at oprydningen er i Jyske 
Bank BOXEN i forbindelse med EM i 

svømning? 

Hvordan synes du, at rengøringen er af Jyske 
Bank BOXEN i forbindelse med EM i 

svømning? 

Meget god 62% 61% 

God 31% 33% 

Hverken eller 1% 1% 

Dårlig 0% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 

Ved ikke 5% 5% 

N= 409 409 
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Tabel A2.10 Hvad er din oplevelse af køforholdene i forbindelse med EM i svømning? 

  I alt 

Jeg har stort set ikke stået i kø 90% 

Jeg har stået en smule i kø 9% 

Jeg har stået en del tid i kø 0% 

Jeg har stået rigtig længe i kø 0% 

Ved ikke 1% 

N= 409 

 
Tabel A2.11 Hvordan vil du overordnet vurdere de praktiske forhold (så som køforhold, rengøring og 
oprydning) til EM i svømning her i Herning sammenlignet med andre EM svømmestævner, som du har 
deltaget i/overværet? 

  Tilskuere Presse I alt 

Meget bedre 38% 10% 33% 

Bedre 34% 50% 37% 

Samme stemning 19% 20% 19% 

Dårligere 2% 10% 4% 

Meget dårligere 0% 0% 0% 

Ved ikke 6% 10% 7% 

N= 47 10 57 

 
Tabel A2.12 Pressespecikke spørgsmål 

  

Hvordan vil du vurdere det 
tekniske set-up i presselokale 
og på pressepladser ved EM i 

svømning? 

Hvordan vil du vurdere hvor 
hurtigt og hvor meget 

information I får som medlem 
af pressen ved EM i svømning? 

Hvordan vil du vurdere 
muligheden for at tilkoble og 
benytte internettet ved EM i 

svømning? 

Meget god 9% 27% 9% 

God 55% 55% 55% 

Hverken eller 27% 0% 0% 

Dårlig 0% 9% 9% 

Meget dårlig 0% 0% 9% 

Ved ikke 9% 9% 18% 

N= 11 11 11 
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Tabel A2.13 Hvordan blev du bekendt med EM i svømning? (multiple svarmuligheder) 

  
I alt 

(n=409) 
Stor svømmeinteresse 

(n=182) 
Andre 

(n=227) 

Via venner, familie eller kollegaer 34% 19% 46% 

Via www.svoem.dk 6% 5% 7% 

Via www.herning2013.com 3% 3% 3% 

Via www.visitdenmark.com 0% 0% 1% 

Via anden hjemmeside, notér hvilken: 1% 0% 2% 

Via lokal dansk svømmeklub 39% 87% 0% 

Via udenlandsk svømmeklub 1% 2% 0% 

Via bannerannonce 2% 2% 1% 

Via sociale medier som Youtube, Facebook, Twitter 6% 3% 8% 

Via TV og Radio 27% 12% 39% 

Via svømmemagasiner eller -blade 2% 4% 0% 

Via aviser og dagblade 10% 7% 12% 
Via information eller reklamer om EM på en anden 
svømmebegivenhed i Danmark 4% 8% 0% 

Andet, nóter: 7% 5% 8% 

Ved ikke 2% 0% 3% 

N= 409 182 227 

 
Tabel A2.14 Rejsegruppe (multipel) 

  I alt Lokale Tilrejsende danskere Udenlandske 

Alene 5% 9% 4% 0% 

Ægtepar/par 31% 38% 28% 64% 

Familie med børn under 15 år 25% 24% 27% 0% 

Familie med børn på 15 år eller derover 18% 14% 20% 0% 

Anden familie 9% 8% 10% 9% 

Ven/venner 30% 20% 33% 36% 

Del af mit lands deltagerdelegation. 0% 2% 0% 0% 

Andet, notér: 6% 4% 6% 0% 

N= 409 100 298 11 

 

Tabel A2.15 Køn og alder 
        -25 26-35 36-45 46-55 56+ I alt 

Kvinde 51% 48% 47% 45% 33% 46% 

Mand 49% 52% 53% 55% 67% 54% 

N= 94 60 102 97 49 409 

 
Tabel A2.16 Er du dagsbesøgende? (Spørgsmålet ikke stillet til lokale.) 

  Danmark Udlandet I alt 

Ja 70% 27% 68% 

Nej 30% 73% 32% 

N= 282 11 293 
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Tabel A2.17 Billettype og tilskuertype 

  Lokale Tilrejsende, dagsbesøg Tilrejsende, overnattende 

Enkeltbillet - formiddag 1% 0% 0% 

Enkeltbillet - aften 72% 44% 11% 

Enkeltbillet - heldagsbillet 21% 47% 33% 

Partout-billet 5% 9% 38% 

Swimming & Dining 1% 0% 0% 

Swin Camp-billet 0% 0% 0% 

n= 100 217 92 

 
Tabel A2.18 Overnatningsform 

  Fordeling 

Hotel 32% 

Familie, venner eller bekendte 20% 

Anden indkvarteringsform 16% 

B&B/private værelser 15% 

Vandrerhjem 8% 

Lejet sommerhus 7% 

Camping 2% 

Lånt sommerhus 1% 

N= 92% 

 
Tabel A2.19 Overnatningsby 

  Fordeling 

Herning 68% 

Brande 4% 

Silkeborg 4% 

Aarhus 3% 

Horsens 2% 

ikast 2% 

RANDERS 2% 

Snejbjerg 2% 

Vildbjerg 2% 

Arnborg 1% 

Bording 1% 

Holstebro 1% 

Lind 1% 

Mols 1% 

Skjern 1% 

Tjørring 1% 

Vejle 1% 

N= 92% 

 


