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Executive summary 

The aim of this study was to develop of structural model which could measure the success of 

music festivals with the concepts of brand equity and loyalty and to see how such a model can 

be used. The model is based on festival specific constructs and other relevant constructs for 

loyalty and brand equity. 

 

Theory from areas such as loyalty, brand equity, motivation and studies about music festivals 

was analyzed and relevant elements were transferred into measureable latent variables. 

 

The conceptual model was standardized for music festivals. By doing this the model can be 

used across several festivals as a benchmark for performance. The model was specified as a 

structural equation model with fourteen latent variables. Each of these latent variables was 

operationalized by a set of indicator variables, observed through survey questions. The Danish 

heavy metal festival COPENHELL was used to test and evaluate the model. 

 

The conceptual model was estimated based on data conducted from an online survey. It was 

estimated by partial least squares (PLS) by the use of the software SmartPLS. The estimated 

model missed some significant relationships between several of the constructs, which is why a 

revised model is presented. The model was able to explain 78% of the dimensions influencing 

the loyalty of a music festival. The testing of the model showed that socialization was the 

most influential dimension on loyalty, but dimensions like tradition, atmosphere and motiva-

tion also had high impact. 

 

The thesis shows it is possible to bring together theory from several different areas and com-

bine them in a single model. The model shows high explanatory power and can be used by 

managers of music festivals to assess the dimensions which have the highest impact on loyal-

ty and to get insight into the visitors’ preferences regarding the development of loyalty.  
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1. Indledning 

Antallet af festivaler og events er vokset betydeligt de seneste år og har været en af de stærkest vok-

sende turistattraktioner. En mere specifik form for festivaler er musikfestivaler, der findes i mange 

forskellige former. Alt efter hvordan begrebet festival er defineret, kan musikfestivaler strække sig 

over en eller flere dage. Det kan være med eller uden campingområder til overnatning, scenerne kan 

være sat op specielt til festivalen eller eksisterende scener på spillesteder kan benyttes. Større musikfe-

stivaler
1
 er blevet meget populære og der findes en lang række både i Danmark og i udlandet. Festiva-

ler har udviklet sig fra hippie sammenkomster til megaevents (Koranteng 2004). Flere af festivalerne 

er med tiden vokset i takt med, at interessen for musikfestivaler er steget og fordi arrangørerne er ble-

vet bedre til at afholde musikfestivaler. Ydermere har CD salget været faldende over en længere peri-

ode i takt med digitaliseringen af musikmarkedet og ulovlig download. Dette har i højere grad ændret 

musikmarkedet, så live optrædener og i den forbindelse også musikfestivaler, er blevet endnu vigtigere 

for de forskellige kunstnere og bands. 

 

Efterspørgslen på musikfestivaler er også steget blandt forbrugerne. Den større efterspørgsel på festi-

valer skyldes blandt andet, at forbrugerne har mere fritid, der kan afsættes til ferie og de har fået en 

større disponibel indkomst (Frey 1994). Derudover er fokuseringen på live musik yderligere vokset, 

idet de marginale omkostninger ved at afholde festivalerne hurtigt falder. Omkostningerne ved at op-

sætte musikscener og pladsarealer er stort set de samme uagtet om et eller flere bands eller kunstnere 

giver koncert. 

 

Succes kan defineres på mange måder alt efter hvilken kontekst, der er tale om. For musikfestivalers 

vedkommende kan der argumenteres for, at succes er opnået, hvis der bliver udsolgt. Dog kan gæster-

ne have dårlige oplevelser under festivalen, hvorfor succes på længere sigt ikke nødvendigvis er givet. 

Dermed kan der sættes spørgsmålstegn ved om det reelt har været en succesrig festival.  

 

Billetsalget kan give en indikation af, hvor populær festivalen er. Tidspunktet for hvornår flest billetter 

bliver solgt og hvornår der eventuelt bliver udsolgt, kan have stor betydning. Jo tidligere der bliver 

udsolgt, jo mere populær må festivalen alt andet lige være. Andre succeskriterier kan være at få gæ-

sterne til at bruge penge på festivalen, få høj medieomtale i forbindelse med et politisk budskab eller at 

sikre en høj tilfredshed. I de seneste år er der dog sket et paradigmeskift og flere forfattere mener ikke 

tilfredshed er nok (Deming 1986; Jones og Sasser 1995; Stewart 1997; Reichheld 1996). Udfordringen 

                                                           
1
 Musikfestivaler er i denne opgave defineret som events, der er musikorienteret, hvor flere kunstnere og 

bands leverer live musik for et publikum. Med store musikfestivaler menes ikke antallet af gæster, men at 
eventen strækker sig over mere end en dag. Der er normalt tale om udendørs events, hvor folk overnatter på 
campingområder eller andre dertil indrettede områder. Der er tale om tilbagevendende, som regel årlige, 
events og der er for det meste mulighed for, at opleve andre aktiviteter og attraktioner end selve musikken. 
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bliver derfor, hvordan musikfestivalarrangører tiltrækker gæster og hvordan der skabes loyalitet, så de 

kommer igen. I forlængelse af dette, er det vigtigt for festivalarrangører, at vide hvorfor folk tager på 

musikfestivaler og hvilke faktorer, der er gældende for, at de kommer igen.  

 

Et stærkt succeskriterium må derfor være, at folk tager på musikfestival på grund af en overbevisning 

om, at den respektive festival altid er en speciel oplevelse. Altså kan succesen ligge i gæsternes loyali-

tet til festivalen og i hvordan de opfatter festivalen som brand. 

 

1.1 Formål 

Denne opgave har først og fremmest til formål at udvikle en model, der kan måle succesen på en mu-

sikfestival i form af koncepterne brand equity og loyalitet. Derudover skal opgaven skabe større ind-

sigt i de dimensioner, der er gældende for brand equity og loyalitet, samt hvilken sammenhæng der 

eksisterer mellem disse dimensioner. Resultaterne skal kunne bruges af arrangørerne af musikfestiva-

ler, der ønsker mere viden omkring skabelsen af loyalitet og brand equity på deres festival. Modellen 

skal skabe overblik over hvilke faktorer, der kan ændres på, så musikfestivalen kan styrke deres brand 

og skabe loyalitet, så de i fremtiden kan sikre et stort nok antal gæster. Endvidere kan denne opgave 

skabe grundlag for udbygning af research, der omhandler musikfestivaler og som på nuværende tids-

punkt er begrænset i forhold til, hvor stort et fænomen det er blevet de seneste år. 

 

Som udgangspunkt findes der ikke noget benchmark, der gør det muligt at sammenligne musikfestiva-

ler. Med denne model skal det være muligt for musikfestivalerne at se hvordan gæsterne vægter de 

forskellige dimensioner og dermed se forskellen på gæsternes præferencer på tværs af de forskellige 

musikfestivaler. 

 

1.2 Problemformulering 

Denne opgave tager afsæt i udviklingen af en standardiseret model, der kan måle brandstyrken og 

loyaliteten på en musikfestival. Hovedspørgsmålet bliver derfor følgende: 

 

Hvordan kan en model til at måle succes, i form af loyalitet og brand styrke 

på musikfestivaler, udvikles og bruges? 

 

For at svare på dette spørgsmål er der en række underspørgsmål, der er nødt til at blive besvaret. De 

kan deles op i nogle få grupper, der har fokus på forskellige dele af hovedspørgsmålet.  

Først og fremmest skal brandstyrke og loyalitetskoncepterne undersøges, samt hvordan de kan måles. 

For at finde ud af hvordan brandstyrke og loyalitet bør måles, skal følgende underspørgsmål besvares: 
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Hvilke dimensioner består loyalitet og brandstyrke af? 

Hvordan måles loyalitet og brandstyrke? 

 

Ved at besvare disse spørgsmål skabes et grundlæggende billede af, hvordan modellen kan opbygges, 

herunder hvilke dimensioner, der er vigtige for brandstyrke og loyalitet. Der bliver dermed skabt over-

blik over brandstyrke og loyalitetskonceptet, der er essentielt for opbygningen af modellen. 

 

Udover spørgsmålene omkring grundkoncepterne, er der en række mere festivalorienterede spørgsmål, 

der skal besvares. Eftersom modellen skal opbygges omkring brandstyrke og loyalitet til en musikfe-

stival, kan der være festivalspecifikke faktorer, der skal udforskes. For at kende strukturen i modellen 

og sammenhængen mellem de festivalspecifikke dimensioner. Dette leder frem til følgende under-

spørgsmål. 

 

Hvorfor tager individer på musikfestivaler? 

Hvilke musikfestivalspecifikke dimensioner har betydning for festivalens brandstyrke og gæsternes 

loyalitet? 

Hvordan bør den konceptuelle model opbygges? 

 

Loyalitet er vigtigt for musikfestivaler, men dannelse af loyalitet hos en gæst kræver naturligvis, at 

personen tager på festivalen. Derfor ses det som nødvendigt at kende til folks motiver for at tage på 

festival. Dernæst skal det undersøges, hvad der har betydning for, at festivalgæsterne har lyst til at 

komme igen, hvorfor der ses på festivalspecifikke dimensioner. Efter de to første grupper af under-

spørgsmål er blevet besvaret, vil det være muligt at sammensætte den konceptuelle model, der efter-

følgende estimeres. Dermed kan den blive testet og evalueret, hvorefter det bliver muligt for arrangø-

rerne af festivalen at bruge modellen aktivt. Dette kommer til at foregå i samarbejde med den danske 

heavy metal festival COPENHELL. 

 

Formålet med opgaven er udover opbygning af en model også at få større indblik og forståelse for 

COPENHELLs gæsters præferencer. Den næste del af problemformuleringen omhandler interessante 

spørgsmål vedrørende gæsternes præferencer og de forskellige faktorers betydning for brand styrke og 

loyalitet. Svar på disse spørgsmål kan yderligere bidrage med viden inden for musikfestivaler. 

 

Hvilke faktorer har størst betydning for COPENHELLs gæsters loyalitet og festivalens brand styrke? 

Hvor vigtig er musikken på COPENHELL i forhold til de andre faktorer? 

 

Ved at svare på de tre grupper af underliggende spørgsmål bliver det muligt at udvikle en model for 
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COPENHELL, som inddrager de faktorer, der er vigtige for festivalgæsterne. Denne model skal også 

kunne bruges til at måle succesen for andre festivaler, hvorfor den skal være standardiseret inden for 

musikfestivaler. Efter modellen er estimeret, bliver det muligt at svare på den tredje gruppe under-

spørgsmål. Efter alle grupper af underspørgsmål er besvaret kan hovedspørgsmålet besvares. 

 

1.3 Teori og metode 

Som udgangspunkt forventes det at loyalitet og brand styrke er to vigtige koncepter for musikfestivaler 

og ved at behandle dem i en model, kan festivalen øge gæsternes opfattelse og deres loyalitet. Opbyg-

ningen af modellen sker under den videnskabsteoretiske retning kritisk rationalisme (Holm 2011). 

Dette er der flere årsager til. 

 Der går teori forud for den model, der skal udvikles 

 Når modellen skal estimeres og evalueres, foregår dette med en lang række test, der i princip-

pet forsøger at falsificere modellen. Hvis modellen overlever disse test, kan det argumenteres, 

at modellen har hold i virkeligheden.  

 Data der skal bruges til at løse opgaven kommer primært fra akademiske artikler, der som re-

gel har samme opbygning. En sammenhæng eller en teori bliver fremsat og testet empirisk for 

at se, om den har hold i virkeligheden. Dette er netop også formålet med denne opgave; At 

udvikle en model baseret på gældende teori omkring loyalitet og brand styrke, for efterfølgen-

de at teste modellen med datamateriale fra COPENHELL. Herefter kan resultaterne benyttes 

til eventuelle ændringer i eksempelvis strategi, fysiske forhold på festivalen eller i markedsfø-

ringen. 

 

Denne metode er både valgt fordi samme fremgangsmåde er dominerende i researchen, der kommer til 

at ligge til grund for modellen, men også på grund af, at før modellen kan bruges uden større usikker-

hed, skal den testes. Som nævnt vil teori omkring loyalitet og brand styrke indgå i opgaven. For at 

måle disse koncepter skal de teoretiske begreber nedbrydes i dimensioner. Dernæst vælges de dimen-

sioner, der findes relevante for problemstillingen, hvorefter de kan måles som latente variable. 

 

Størstedelen af den research, der findes omkring musikfestivaler omhandler motivation for at tage på 

musikfestival. Meget af researchen omkring musikfestivaler tager udgangspunkt i rejsemotivation, da 

mange individer har de samme grunde til at rejse, som de har til at tage på musikfestival. Derfor bliver 

teori om rejsemotivation og destinationsloyalitet også undersøgt. 

 

1.4 Data 

Der er ikke udgivet særlig meget akademisk litteratur omkring musikfestivaler, så teori omkring dette 

felt er begrænset. Inden SEM modellen kan opbygges, skal grundkoncepterne undersøges og viden 
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omkring festivalgæsters motivation skal belyses. Denne viden skal bruges til at fremsætte hypoteser 

omkring sammenhængene mellem de forskellige latente variable, som senere skal testes. 

Dermed samles teori fra flere forskellige områder og efterfølgende kan modellen sammensættes. Før 

der kan fremsættes nye teorier eller konklusioner på baggrund af teorien, skal denne udsættes for test, 

der i henhold til den kritiske rationalisme skal forsøge at falsificere modellen. Hvis modellen overlever 

disse test, kan den betragtes som gyldig (Holm 2011). 

 

1.4.1 Sekundær data 

Den sekundære dataindsamling kommer primært fra akademiske artikler. Der findes en lang række, 

der omhandler grundkoncepterne, der skal bruges i denne opgave, nemlig loyalitet og brandstyrke. Der 

vil som udgangspunkt blive set på de mest kendte artikler, da forfatterne bag disse kan betegnes som 

eksperter på deres område, eftersom mange andre forskere har henvist til deres arbejde. Med hensyn til 

brandstyrke, vil der blive søgt teori i artikler, der omhandler brand equity. Dette er defineret som den 

værdi et brand har ud over de enkelte dele, der udgør brandet (Keller 1993). Modellen der skal udvik-

les i denne opgave, har blandt andet til formål at måle, hvor stærkt COPENHELLs brand er. Her tæn-

kes der på, at gæsterne tager på festivalen, fordi den tilbyder noget specielt for dem. Brand equity kan 

bruges som substitut for brand styrke. Det er defineret som et brands ekstra værdi og fordi det vælges 

frem for et andet på grund af den ekstra værdi brandet har. Det vil altså være de samme faktorer, der 

gør sig gældende. Det skal her næves at der er tale om forbrugerbaseret brand equity og ikke finansiel-

baseret brand equity, der bruges til regnskabsmæssige formål (Keller 1993).  

 

Med hensyn til litteraturen om musikfestivaler, undersøges akademiske artikler omkring de mest es-

sentielle artikler om motivation. For ikke at overkomplicere modellen og desk researchen, vil de mest 

essentielle dele, der er væsentlige for en festival, trækkes fra den eksisterende litteratur. Dette vil re-

sultere i en model, der er specifik for musikfestivaler generelt, men som umiddelbart ikke kan bruges 

på andre områder. 

 

Udover akademiske artikler vil en række lærebøger omkring blandt andet udformning af spørgeskema 

og dataanalysemetoder benyttes, idet de akademiske artikler i sin natur ikke forklarer dette. 

 

1.4.2 Primær data 

Der vil blive genereret data i forbindelse med den kvantitative undersøgelse, som er essentiel for ud-

viklingen af den endelige model. Resultaterne fra den endelige model kan være forskellige, alt efter 

hvornår respondenterne bliver spurgt om deres oplevelse. Eftersom denne opgave har til formål at 

måle succesen på festivaler, vil bedste måletidspunkt være umiddelbart efter festivalen. Således har 

gæsterne friske erindringer og kender ikke noget til næste års festival. Dermed bliver succesen vurde-
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ret på baggrund af gæsternes intention om at tage på festivalen næste gang, netop fordi det er den spe-

cifikke festival.  

 

Da undersøgelsen sker i samarbejde med COPENHELL og Live Nation, der arrangerer festivalen, har 

der fra deres side også været nogle krav. Derfor bliver undersøgelsen startet i slutningen af december 

2011 og afsluttet midt januar 2012, hvilket har været eneste mulighed i forhold til krav fra deres side, 

samt den tidsmæssige horisont.  

Med hensyn til de forskellige dataanalysemetoder og deres reliabilitet og validitet, vil metoderne blive 

diskuteret løbende gennem opgaven i de respektive afsnit. 

 

1.5 Modellen 

For at have et direkte sammenligningsgrundlag er denne opgaves formål, at udvikle en generel structu-

ral equation modelling (SEM) model for musikfestivaler, der indeholder festivalspecifikke elementer 

og som bliver estimeret ved hjælp af partial least squares (PLS).  

Der er flere fordele ved SEM, der er en 2. generations metode, i forhold til 1. generations metoder som 

regressionsanalyse m.fl. der er grundstammen indenfor mange statistiske analyser (Haenlein og 

Kaplan 2004). 

 1. generations metoder er generelt mere simple og består af én afhængig variable og flere 

uafhængige. Med SEM kan der inddrages flere afhængige variable og dermed udforskes 

mere komplekse sammenhænge. 

 1. generations metoder forudsætter som regel at alle variable kan observeres og måles di-

rekte. I denne opgave indgår koncepter som brand styrke, forventninger og loyalitet, der al-

le er latente variable, idet de ikke kan måles direkte. De skal i stedet operationaliseres ved 

hjælp af indikatorvariable, men kan også benyttes i modellen. 

 Med SEM kan der tilføjes mange indikatorvariable til at måle de forskellige latente variab-

le i stedet for kun en enkelt, der måske ikke bidrager optimalt i sig selv. Dette danner 

grundlag for at sikre højere reliabilitet og validitet i undersøgelsen. 

 Det er muligt at skabe mere komplekse modeller med SEM, hvilket kan resultere i skarpere 

konklusioner, da konklusionerne bygger på en enkelt samlet model, i forhold til at skulle 

lave flere separate analyser. 

 Der testes flere hypoteser samtidig i stedet for de testes enkeltvis. Dette medfører at den 

samlede usikkerhed bliver mindre ved brug af SEM, end hvis testene skulle foretages en-

keltvis. 

 

Når den konceptuelle model er udviklet, skal den estimeres for at kunne besvare den tredje gruppe af 

underspørgsmål. Dette bliver gjort ved hjælp af PLS, der er en variansbaseret metode i modsætning til 
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covariansbaseret metoder, som for eksempel LISREL og AMOS. Ligesom ved SEM er der en række 

fordele, der ligger til grund for at vælge estimering ved brug af PLS. 

 Vægtningen af indikatorvariablene udregnes så mest muligt af variansen forklares. De har 

også forskellig pålidelighed, hvilket der netop tages højde for ved PLS estimering. Der er 

som regel heller ikke noget teoretisk rationale for at alle indikatorvariable skal vægtes lige-

ligt. 

 Estimering af modeller med LISREL eller AMOS bygger på strenge krav, der kan gøre det 

svært at estimere modellen ordentligt. PLS bygger på mindre strenge krav, blandt andet at 

der ikke er nogen fordelingsforudsætninger.  

 PLS ser på forklarende varianser og er derfor god til prædiktive formål såsom regression. 

 PLS bliver især en god metode, hvis der er mange indikatorvariable. Jo flere der er jo bed-

re. I denne undersøgelse bliver de latente variable operationaliseret ved hjælp af indikator-

variable, der er observeret via et spørgeskema. Derfor skal researcheren tænke over antal-

let, så spørgeskemaet ikke bliver for langt.  

 Endvidere kan PLS benyttes selvom stikprøven skulle være lav. 

 

1.6 Struktur 

Problemformuleringen er basis for den grundlæggende struktur i denne opgave. Der er tre grupper 

underspørgsmål, der skal besvares for at svare på hovedspørgsmålet. 

1. Den første omhandler de grundlæggende koncepter omkring brand styrke og loyalitet. 

2. Den anden tager udgangspunkt i specifikke aspekter omkring festivaler. 

3. Den tredje gruppe består af spørgsmål, der først kan besvares når modellen er estimeret. 

 

Spørgsmålene bliver besvaret i kronologisk rækkefølge, da dette sikrer en sammenhæng gennem op-

gaven. Der vil være fem fokusområder, der tager afsæt i de tre underliggende spørgsmål. 

1. Udvikling af den konceptuelle model, inklusiv hypoteser omkring sammenhænge mellem la-

tente variable 

2. Udformning af et spørgeskema til indsamling af data, der skal bruges til estimering af model-

len. 

3. En indledende dataanalyse der optimerer datamaterialet inden det benyttes til at estimere mo-

dellen. 

4. Test af hypoteser og modellen som helhed, samt vurdering af modellen og dens anvendelig-

hed. 

5. Fortolkning af modellen og sammenhængene, der giver mulighed for at svare på tredje gruppe 

af underspørgsmål. 
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Den første gruppe af spørgsmål handler om grundkoncepterne, der skal bruges i modellen. Disse kon-

cepter er blevet researchet meget og der findes meget forskelligt litteratur. Denne gruppe spørgsmål vil 

primært blive besvaret i desk researchen ved hjælp af akademiske artikler. 

 

For at svare på den anden gruppe af underspørgsmål, søges der her information i akademiske artikler, 

der specifikt omhandler motivation og undersøgelser omkring musikfestivaler. Efter dette kan den 

konceptuelle model opstilles og de to første grupper af underspørgsmål kan besvares. Nærmere gen-

nemgang af desk researchens afsnit kan ses i korte indledninger og afslutninger til afsnittene. 

Som nævnt skal modellen estimeres, før der kan svares på den tredje gruppe underspørgsmål. Det vil 

sige at hele dataanalysen og estimeringen af modellen, samt det at teste den skal udføres, inden det er 

muligt. Dernæst kan fortolkningen begynde og der kan svares på spørgsmålene. Efter dette vil hoved-

spørgsmålet kunne besvares. 

 

1.7 Kritik 

I en undersøgelse som denne kan det være svært at komme helt rundt om emnet. Det gælder om at 

finde en optimal vægtning af tidsforbrug, ressourceforbrug og selvfølgelig kvalitet i undersøgelsen. 

Dette er grunden til, at desk researchen omkring brand equity og loyalitet udgangspunkt i artikler fra 

de mest anerkendte forfattere. Dette begrænser naturligvis mængden af information, men da flere af 

forfatterne kan betragtes som eksperter, forudsættes det, at deres materiale er tilstrækkeligt. Der kan 

også være begrænsninger i teorien eller andre kontekster, således at der skal tages nogle forholdsregler 

i forbindelse med brug af teorien. I disse tilfælde vil dette blive diskuteret i afsnittene, hvor teorien 

bliver introduceret. 

 

Som udgangspunkt er det optimalt hvis en undersøgelse er objektiv, men så snart fortolkningen af 

indsamlet teori og data begynder, vil det blive en subjektiv fortolkning, idet undersøgelsen kommer til 

at bygge på individers egen fortolkning, stillingtagen og forudsætninger. I modsætning til den positivi-

stiske retning, hvor forskeren bør forholde sig fuldstændig passiv overfor det der observeres, er et af 

kendetegnene ved den kritiske rationalisme, at der må gå teori forud for observationerne (Holm 2011). 

Undersøgelsen bliver altså styret af forskerens hypoteser. Desk researchen har til formål at udforske 

relevant teori i forhold til problemstillingen og styrer undersøgelsen frem mod en række hypoteser, der 

tager udgangspunkt i strukturen og sammenhængene i SEM modellen. Disse testes efterfølgende for at 

fastslå gyldigheden af modellen.  

 

1.8 Afgrænsning 

Dette er en opgave indenfor markedsføring. Det er altså kun brugen af de statistiske metoder og ikke 

matematikken bag, der vil blive diskuteret i de tilfælde, det vil være relevant. Selvom fokus ligger på 
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den kvantitative analysedel, vil opgaven naturligvis afspejle litteraturen på den økonomiske markeds-

førings kandidatlinje. 

 

Modellen der udvikles i denne opgave, er baseret på forbrugernes, her gæsternes, opfattelse af musik-

festivaler. Loyalitet kan måles på flere forskellige måder, men der ses i denne opgave på faktorer, der 

har betydning for festivalgæsterne. Ligeledes er det også forbrugernes opfattelse af brand equity der 

bliver undersøgt. Der er her kun tale om forbrugerbaseret brand equity og ikke finansiel brand equity. 

De faktorer der kommer til at indgå i modellen tager alle udgangspunkt i forbrugerne. Der kan være 

mange andre faktorer, der kan påvirke festivaler, men det er kun faktorer, der direkte påvirker forbru-

gernes holdninger til brandet og loyalitet, der bruges i denne opgave. Et eksempel, der ikke medtages 

er politiske beslutninger og lovgivning, der vil kunne begrænse arrangørernes råderum eller gæsternes 

muligheder for transport. Et andet eksempel er udviklingen indenfor musikbranchen. Kunstnerne har 

sværere ved at tjene penge på udgivet musik, hvorfor det bliver dyrere at hyre disse kunstnere til live 

arrangementer. Det er en vigtig problemstilling for musikfestivaler, men det er ikke muligt at inddrage 

på en hensigtsmæssig måde i denne opgave. Dette er både på grund af opgavens fokusområder, men 

også på grund af opgavens begrænsninger. 

 

Nogle af de koncepter der vil blive inddraget i modellen kan være omfattende. De kan være et helt 

studie i sig selv og det er derfor begrænset hvor meget, det er muligt at gå i dybden med dem. Derfor 

vil kun de mest relevante elementer af teorien inddrages, da de kan have stor betydning og bidrage 

betydeligt til den endelige model. 
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2. Desk Research (Loyalitet og Brand Equity) 

I dette afsnit ses der nærmere på litteraturen omkring grundkoncepterne loyalitet og brand equity, 

hvilket følges op af en gennemgang af relevant litteratur omkring motivation for fornøjelsesferier, 

destinationsloyalitet samt teori omhandlende musikfestivaler i afsnittet efter. 

 

Først undersøges loyalitet og brand equity, hvilket bliver efterfulgt af et afsnit, hvori måling af disse 

koncepter studeres. Der tages, som tidligere nævnt, udgangspunkt i nogle af de største forfattere på de 

respektive områder. Med hensyn til brand equity, danner Kellers (1993) arbejde grundlag for den ind-

ledende analyse, hvilket bliver udvidet i afsnittet måling af brand equity, hvor flere teoretikere bliver 

bragt på banen. Efter afsnittene omkring måling af brand equity og loyalitet ses der på litteratur, der 

har inspireret til denne opgave, nemlig Kristensen et al (2000) og Martensen og Grønholdts (2003, 

2010) SEM modeller. Det hele opsummeres med et afsnit, der yderligere ser på forskellene og lighe-

derne mellem de to koncepter og hvordan de kan måles. 

 

Når grundkoncepterne er gennemgået, er det efterfølgende tid til at gennemgå litteraturen, der har 

betydning for teorien om musikfestivaler inden for motivation for fornøjelsesferier og destinationsloy-

alitet. Dette bliver fulgt op af den eksisterende litteratur vedrørende musikfestivaler, hvorefter kriterier 

for succes bliver diskuteret. Til sidst afsluttes afsnittet med forslag til hvad musikfestivaler skal lægge 

vægt på for at have succes i fremtiden. 

 

2.1 Loyalitet 

Loyalitet er blevet et vigtigt måleinstrument for mange virksomheder. Tidligere var tilfredshedsmålin-

ger det gyldne måleinstrument for virksomheder, men som nævnt tidligere er tilfredshed ikke længere 

nok.  Der er sket et paradigmeskift og loyalitet er nu et centralt koncept blandt virksomheder, da ægte 

loyalitet klart påvirker en virksomheds fortjeneste og kan sikre fremtidig indtjening (Reichheld 2003). 

Tilfredshed er, i sig selv, ikke nok. Som der nævnes i Reichheld et al (2000): 

 

”It’s not how satisfied you keep your customers, it’s how many satisfied customers you keep!” 

 

Det er altså ikke nok, udelukkende at bruge tilfredshed som måleinstrument, da tilfredse kunder ikke 

er ensbetydende med fremtidig salg. Tilfredshed er dog starten på loyalitet (Oliver 1999). For at til-

fredshed påvirker loyalitet, skal kunder tilfredsstilles flere gange, hvor det aggregerede resultat kan 

være med til at skabe loyalitet og dermed vækst, profit og mere værdi (Reichheld 1996). Endvidere er 

omkostningerne for at sælge til eksisterende kunder væsentlig mindre end erhvervelsen af nye kunder. 

Disse forhold er grundlæggende inden for CRM teori og er blevet en markedsføringsdisciplin i sig 

selv. 
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2.1.1 Definition 

Der findes mange forskellige definitioner af loyalitet. Jacoby og Chestnut (1978) citerer over 50 for-

skellige, der dog generelt mangler teoretisk mening (Dick og Basu 1994). I og med der findes så man-

ge forskellige definitioner på loyalitet, ses der i det følgende på nogle af de mest citerede forfatteres 

definitioner, nemlig Frederick F. Reichheld og Richard L. Oliver. Loyalitet defineres i Reichheld 

(2003) som: 

 

“Loyalty is the willingness of someone – a customer, an employee, a friend – to make an investment or personal 

sacrifice in order to strengthen a relationship.” 

 

Denne definition er meget bred, idet den ud over kundeloyalitet også dækker både medarbejderloyali-

tet og loyalitet blandt venner. Loyalitet er villigheden til, at foretage en investering eller personligt at 

ofre sig og der er derfor tale om mere end kun gentagne køb. Det bliver yderligere pointeret i Reich-

held (2003), at for en kunde betyder loyalitet, at personen benytter den samme leverandør, der behand-

ler personen godt og leverer værdi på lang sigt, selvom leverandører ikke nødvendigvis tilbyder de 

bedste priser. Dermed sker dannelsen af kundeloyalitet
2
 ikke kun på baggrund af rationelle og objekti-

ve evalueringer, men også på grund af følelsesmæssige og subjektive evalueringer. 

Olivers (1997) definition er noget mere omfattende: 

 

A deeply held commitment to rebuy or repatronizc a preferred product/service consistently in the future, hereby 

causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situational influences and marketing ef-

forts having the potential to cause switching behavior. 

 

Denne definition fastslår fra starten af, at der er tale om en dybere forpligtelse til at købe eller støtte et 

produkt eller en serviceydelse gentagne gange. Ligesom Reichhelds (2003) definition handler loyalitet 

om mere end de rationelle faktorer. Olivers (1997) definition påpeger endvidere at loyalitet er at købe 

samme brand, uagtet af situationelle indflydelser og markedsføring, der kan skabe omkostninger ved 

at skifte produkt eller serviceydelse. 

 

2.1.2 Konceptualisering 

Der findes altså som udgangspunkt ikke en universel definition af loyalitet som alle er enige om (Ja-

coby and Chestnut 1978; Dick and Basu 1994; Oliver 1999) Uncles et al 2003), men loyalitet er noget 

som forbrugere kan vise overfor brands, serviceydelser, butikker, produktkategorier eller aktiviteter. 

                                                           
2
 Fremover når ordet loyalitet bliver nævnt er det begrebet kundeloyalitet, der er tale om, medmindre andet er 

direkte nævnt.  
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Uncles et al (2003) præsenterer tre populære konceptualiseringer, der alle indeholder elementer fra de 

to førnævnte definitioner på loyalitet. 

 

1. Loyalitet som holdning, der kan føre til et forhold til brandet 

Her bliver der argumenteret for, at kunder skal have en stærk forpligtelse til et brand for at loyali-

tet kan eksistere (Jacoby og Chestnut 1978; Reichheld 1996). Det ses i form af konsistente og fa-

vorable opfattelser af brandet. Styrken af disse opfattelser er nøglen til at forudsige et brands gen-

købsgrad. Der er stor opbakning af denne konceptualisering i forbindelse med markedsføring og 

brand equity research (Aaker 1996a; Keller 1998). En udvidelse af dette perspektiv taler for, at 

forbrugere udvikler relationer eller forhold til nogle brands (Uncles et al 2003). 

 

2. Loyalitet udtrykt ved den måde adfærd bliver vist på 

Loyalitet kommer til udtryk ved tidligere købsadfærd, mens de underliggende motiver kun får se-

kundær betydning. Denne konceptualisering er den, der er bedst bakket op af data (Uncles et al 

2003), men på grund af motivers sekundære betydning, også den mest kontroversielle af dem. Til 

trods for empirisk bevis, eksisterer der strid omkring denne konceptualisering, da tilhængere af 

den første konceptualisering, ”holdning driver adfærd”, mener at købsadfærden kan skyldes tilfæl-

digheder (Oliver 1999). 

 

3. Køb bliver påvirket af individets karakteristik, omstændigheder eller købssituationen. 

Fortalere for denne konceptualisering mener forholdet mellem forbrugeres holdninger og adfærd 

bliver påvirket af omstændigheder såsom en forbrugers omgivelser, købssituation og individets 

karakteristik (Uncles et al 2003). Dermed kan en stærk holdning til et brand måske kun bidrage 

med en svag forudsigelse vedrørende fremtidig salg af brandet. 

Omstændigheder kan omhandle budget og tidspres. Forbrugerens karakteristik kan komme til ud-

tryk ved, at denne søger varietet, har faste vaner eller gennem personens risikoprofil. Købssitua-

tionen berører blandt andet produkttilgængelighed, markedsføring og forbrugssituation. Alle disse 

påvirkninger ses under denne konceptuelle model som den primære kraft i forklaringen af købsad-

færden.  

 

Disse tre konceptualiseringer af loyalitet har hver et specielt fokus. Den første har holdninger og atti-

tuder som centralt tema, den anden har personers adfærd som primær betydning og den sidste koncep-

tualisering tager udgangspunkt i omgivelserne og situationsfaktorerne, der påvirker forbrugernes ad-

færd. Dick og Basus (1994) framework indeholder alle tre konceptualiseringer og viser hvad der har 

betydning for loyalitet. Det er med udgangspunkt i dette framework, se Figur 2a, at faktorerne for 

hvad der driver loyalitet skal findes. Modellens elementer bliver kort gennemgået og bliver i Afsnit 4, 
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Konceptuel model efterfølgende diskuteret i forhold til specifikke faktorer, der påvirker forbrugeres 

loyalitet til musikfestivaler. 

 

Grundlæggende er det ikke tilstrækkeligt at se på forbrugeres adfærd. Loyalitet er meget mere end 

gentagne køb (Reichheld 2003). Selvom en forbruger gentagne gange køber det samme produkt eller 

serviceydelse, skyldes det ikke nødvendigvis loyalitet. Adfærden kan skyldes inerti, ligegyldighed 

eller exit barrierer. Loyalitet kræver en høj favorabel attitude i forhold til andre alternativer, samt gen-

tagen støtte. Det er forholdet mellem den relative holdning og adfærden, der er nøglen i Dick og Basus 

(1994) framework. 

I dette framework benyttes relativ attitude, da forbrugere sagtens kan have en favorabel attitude over-

for et produkt, men ikke købe det på grund af andre alternativer forbrugeren enten har stærkere attitu-

de til eller som følge af situationelle faktorer. Individets opfattelse af forskellen på produkter er altså et 

kritisk element i forbrugerens beslutningsproces. Det der ligger til grund for attitude, kan inddeles i tre 

kategorier, nemlig kognitiv attitude, affektiv attitude og konativ attitude. 

1. Kognitiv attitude omhandler en attitudes tilgængelighed, sikkerhed, centralisering og klarhed. 

Tilgængelighed drejer sig om letheden af at bringe en attitude frem fra hukommelsen. Tilgæn-

geligheden bliver påvirket af brandgenkendelse, erfaring og gentagelse af markedsføring.  

Sikkerhed i attituden tager udgangspunkt i sikkerheden omkring den information, forbrugeren 

bliver eksponeret for. Information direkte fra udbyderen kan mødes med lav tillid eller skep-

sis, hvorfor direkte erfaring har større indflydelse. Dog har forbrugeren større tillid til venner 

og bekendte, hvorfor information gennem disse har større påvirkningskraft end information di-
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rekte fra udbyderen.  

Centralisering er graden af, hvor meget en attitude overfor et brand er tilknyttet til en forbru-

gers egne værdier. Brandværdi bliver her centralt, da dette bliver evalueret i forhold til forbru-

geren. 

Klarhed er når forbrugeren finder alternative attituder overfor et brand modsigende. Attituder-

ne er udefinerede når mange alternativer er acceptable. Involvering får her stor betydning, da 

højere involvering kan reducere antallet af konkurrerende brands. 

2. Affektiv attitude er karakteriseret af at være følelsesmæssige. Der er her tale om følelser, hu-

mør, primær påvirkning og tilfredshed. 

Følelser er associeret med stadier af ophidselse (Mandler 1976) og kan påvirke adfærden mere 

end de kognitive faktorer, hvis adfærden er blevet en vane. 

Humør er mindre intensivt end følelser og påvirker igangværende adfærd mindre og er mindre 

permanente (Clark og Isen 1982). Det kan påvirkes af markedsføring og omgivelser, der 

fremmer muligheden for favorabelt humør. 

Primær påvirkning er blevet konceptualiseret som værende psykologisk og drejer sig om 

hvordan forbrugeren kan stimuleres i købssituationen. 

Tilfredshed er en essentiel del af loyalitet og er grundlæggende et match mellem forventninger 

og opfattet performance. Umiddelbart findes loyalitet uden tilfredshed kun som absolut blind 

tro (Oliver 1999), men i størstedelen af tilfældene spiller tilfredshed en stor rolle i forklaringen 

af loyalitet. 

3. Konativ attitude omhandler naturlige tendenser og det impulsive. Det vedrører skifteomkost-

ninger, sunk costs og forventninger. 

Ved at øge de skifteomkostninger en forbruger har ved at skulle vælge alternative brands, kan 

højere loyalitet skabes, idet omskiftningen bliver mindre attraktiv. 

Selvom sunk costs ikke burde have indflydelse i beslutningsprocessen kan disse have betyd-

ning. Sunk costs lader til at føre til gentagen støtte af et brand. 

Forventninger omhandler de forventninger forbrugeren har til forholdet mellem hvad der ud-

bydes og deres behov. 

 

De tre kategoriers karakteristik er meget forskellige i forhold til hvilket niveau forbrugeren kan påvir-

kes på. De kognitive er baseret på tankeprocessen og logik, hvor de affektive er følelsesmæssige og de 

konative ligger endnu længere væk fra den rationelle tankegang. En stærk relativ holdning til et brand 

er underbygget af konsistensen mellem alle de elementer, der medvirker i påvirkningen af attituden.  

 

Ud over en forbrugers relative attitude, kan en forbrugers adfærd yderligere påvirkes af situationelle 

faktorer og sociale normer. Ifølge Ajzen and Fishbeins (1980) theory of reasoned action er sociale 
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normer en del af en forbrugers intention. Forbrugeres adfærd bliver påvirket af, hvad de tror betydeli-

ge personer i deres referencegrupper mener omkring, hvordan de skal eller ikke skal handle.  

Der er ligeledes flere forskellige situationelle faktorer, der kan påvirke loyalitet (Smith og Swinyard 

1983). Det kan være mulighed for at skifte brand på grund af prisændringer eller effektiv markedsfø-

ring, der fremhæver et konkurrerende brand. De situationelle faktorer er potentielle usædvanlige begi-

venheder, der kan skabe inkonsistens i et holdnings-adfærds forhold (Dick og Basu 1994).  

 

Loyalitet er som nævnt, ifølge Olivers (1997) definition en dybere forpligtelse og derfor mere end bare 

gentagen støtte til et brand. Derfor medvirker loyalitet til muligheden for anbefalinger til familie og 

venner. Når personer anbefaler produkter eller serviceydelser, så indikerer de ikke kun, at de har fået 

god service. De sætter deres eget omdømme på spil (Reichheld 2003). Derfor opfattes anbefalinger 

også med større troværdighed end kommunikation direkte fra virksomheden. Positiv omtale skaber en 

mulighed for, at kunder kan rekrutteres uden omkostninger. Modsat kan der opstå en skadelig effekt 

fra frafaldende kunder i form af negativ omtale (Reichheld 2003). 

 

2.2 Brand Equity 

Brand equity er et vigtigt og omdiskuteret koncept. Det er en essentiel del af mange virksomheders 

markedsføring, men fylder også en stor del i akademisk research. Med brand equity kan der skabes 

konkurrencemæssige fordele (Lassar et al 1995). De konkurrencemæssige fordele består af muligheder 

for videre brandudvikling, kunders modstandsdygtighed overfor konkurrerende brands og konkurren-

ters markedsføring, samt muligheden for at skabe indgangsbarrierer (Farquhar 1989). 

 

2.2.1 Definition 

Brand equity stammer fra den større tiltro, forbrugere placerer i brands i forhold til konkurrerende 

brands (Lassar et al 1995). Dette kan blive til loyalitet og giver mulighed for at kunne tage en højere 

pris end ellers. Kilden til brand equity er forbrugernes opfattelse (Keller 1993) og konceptet bliver set 

fra forbrugernes perspektiv, hvorfor det behandles som forbrugerbaseret brand equity
3
. 

Kellers (1993) konceptuelle model er en af de mest citerede inden for brand equity. Med henblik på 

dette tages der udgangspunkt i Kellers (1993) definition af brand equity: 

 

Customer-based brand equity is defined as the differential effect of brand knowledge on consumer 

response to the marketing of the brand. 

 

                                                           
3
 Når brand equity fremover bliver nævnt menes der forbrugerbaseret brand equity medmindre andet specifikt 

er angivet. 
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Den angivne forskel vedrørende brand equity er forbrugerens reaktioner på et brands marketing mix i 

forhold til det samme marketing mix for et fiktivt brand. Brandviden er defineret af to komponenter, 

nemlig bevidsthed om brandet og brandimage. Brandbevidstheden omhandler branderindring og 

brandgenkendelse, mens brandimage er de associationer forbrugeren har i hukommelsen og tillægger 

brandet. Forbrugernes reaktion er defineret som de opfattelser, de præferencer og den adfærd der op-

står på baggrund af markedsføringsaktiviteten. 

Et brand har, i forhold til ovenstående definition, positiv brand equity, hvis forbrugerne reagerer mere 

favorabelt overfor brandets marketing mix i forhold til det samme marketing mix for et fiktivt brand. 

Positiv brand equity og positiv forbrugerrespons kan skabe større omsætning, lavere omkostninger og 

store overskud (Keller 1993). 

 

2.2.2 Brand equitys bestanddele 

I forlængelse af Kellers (1993) konceptuelle model, samt definition er brand equity oprindeligt opfattet 

som forbrugernes opfattelser af brand associationer. Der er grundlæggende 3 typer af brand associati-

oner, der kan deles op i forhold til niveau af abstraktion. 

 Egenskaber er de beskrivende kvaliteter, der karakteriserer produktet og hvad forbrugeren tror 

produktet er, samt involveringen i købssituationen. Keller (1993) opdeler egenskaberne i pro-

duktrelateret og ikke-produktrelateret. De produktrelaterede egenskaber bliver defineret som 

bestanddele, der er nødvendige for at produktet kan bruges til de funktioner, som forbrugeren 

søger. Altså produktets fysiske sammensætning. De ikke-produktrelaterede egenskaber er de-

fineret som produktets eksterne aspekter, der relaterer til købet eller forbruget, herunder pris-

information, indpakning og udseende, forbrugerbillede (Hvilke slags forbrugere benytter pro-

duktet) og forbrugsbillede (Hvilke situationer produktet bliver brugt i). 

 Nytte er den personlige værdi forbrugere synes de får af brandet. I modsætning til egenskaber-

ne er nytteassociationen, hvad forbrugeren får ud af at benytte brandet. Nytte inddeles i tre ka-

tegorier. Funktionel nytte er de grundlæggende fordele produktet giver og svarer til de pro-

duktrelaterede egenskaber. Eksperimental nytte drejer sig om, hvordan det føles at bruge pro-

duktet. Dette stemmer også overens med de produktrelaterede egenskaber. Symbolsk nytte er 

mere eksterne fordele og relaterer som regel til de ikke-produktrelaterede egenskaber og kan 

være underliggende behov som social status. 

 Brandattitude er defineret som forbrugernes samlede evalueringer af brandet (Wilkie 1986). 

Brandattitude er vigtig, da den ofte skaber forbrugerens adfærd. Brandattitude kan både relate-

re til de produktrelaterede, såvel som de ikke-produktrelaterede egenskaber (Keller 1993). 

 

Brand equity består altså grundlæggende af de associationer forbrugeren besidder, samt den bevidst-

hed omkring brandet personen har. Associationerne kan variere alt efter, hvor favorable, stærke og 
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unikke de er. Når forbrugeren har kendskab til brandet, samt favorable, stærke og unikke brandassoci-

ationer, kan brand equity opstå. 

 

Både loyalitet og Brand Equity er vigtige koncepter for mange virksomheder. Loyalitet er en dybere 

forpligtelse, hvor forbrugeren selv investerer eller ofrer noget af sig selv og omfatter både holdning, 

adfærd, social norm og situationelle påvirkninger. Der er ikke kun tale om rationelle elementer, men 

også emotionelle. 

 

Brand Equity består af brandbevidsthed og brand image, hvor brandbevidsthed afspejler forbrugernes 

evne til at erindre og genkende produktet eller serviceydelsen, mens brandimage afspejler de associa-

tioner, forbrugerne får på baggrund af brandet. 

 

2.3 Måling af brand equity 

Der er som udgangspunkt to metoder at måle brand equity på. En direkte og en indirekte (Keller 

1993). Den indirekte forsøger at undersøge potentielle kilder til brand equity ved at måle brandviden, 

der som tidligere nævnt består af brandbevidsthed og brandimage. Den direkte metode forsøger at 

måle brand equity ved at undersøge indvirkningen af forbrugerens brandviden i forhold til dennes svar 

på forskellige elementer af en virksomheds marketing mix. Metoderne er komplementære og bør bru-

ges sammen (Keller 1993). Grundet denne undersøgelses rammer vil der kun fokuseres på den indirek-

te metode. 

 

2.3.1 Keller 

Brand equity bliver konceptualiseret fra den individuelle forbrugers perspektiv og opstår, når en for-

bruger er bekendt med brandet og har nogle favorable, stærke og unikke associationer omkring dette. 

Det er vigtigt at forstå elementerne og strukturen af disse associationer og af brandbevidsthed, fordi 

det har betydning for, hvad der dukker op i forbrugeres sind (Keller 1993).  

Elementerne i Kellers (1993) konceptuelle model er brandassociationer og brandbevidsthed. Som tid-

ligere nævnt findes der tre typer associationer, nemlig egenskaber, nytte og attitude. Da denne opgaves 

formål er udviklingen af en SEM model, er det under disse elementer brand equity skal måles. Måling 

af brandbevidsthed lægger ikke i samme grad op til en decideret model, men derimod genkendelses-

målinger samt erindringstest. 

 

De dimensioner der dermed kan måles på, omfatter både produktrelaterede faktorer samt ikke-

produktrelaterede faktorer. Brandbevidsthed drejer sig om evnen til at identificere brandet under for-

skellige omstændigheder (Rossiter og Percy 1987). Brandgenkendelse er når forbrugeren kan bekræfte 

tidligere eksponering, når denne har fået en påmindelse eller et stikord. Branderindring er evnen til at 
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erindre brandet efter at have fået en ledetråd. Det kan være når forbrugeren hører produktkategorien 

eller hører om de behov, der bliver dækket af produktkategorien. Det vil sige, at forbrugeren genererer 

det rigtige fra hukommelsen. Det skal nævnes at Kellers (1993) konceptuelle model handler om de 

strategiske aspekter af brand equity. Fokus ligger på udvikling af strategier og ikke decideret på må-

ling af brand equity, hvorfor der nu ses på andre måder at måle brand equity på. 

 

2.3.2 Aaker 

David A. Aaker har udviklet brand equity ten, som er struktureret og motiveret af de dimensioner, der 

udgør brand equity (Aaker 1996b). Det er ti målinger af brand equity grupperet i fem kategorier. Fire 

af dimensionerne repræsenterer forbrugeropfattelser af brandet, mens den sidste repræsenterer mar-

kedsbaseret information som markedsandele. I henhold til denne opgave ses der udelukkende på de 

fire dimensioner, der omhandler forbrugeropfattelser. De fire dimensioner er loyalitet, opfattet kvali-

tet, associationer og bevidsthed. 

 

Loyalitet er en essentiel del af brand equity (Aaker 1996b). Loyalitet skaber indgangsbarrierer, basis 

for at kunne tage højere pris for brandet, samt giver tid til at svare på konkurrenters innovation og 

bedre mulighed for at undgå priskonkurrence. Loyalitetsdimensionen består af forbrugeres villighed til 

at betale en højere pris og deres tilfredshed. Villigheden kan måles ved at spørge direkte til forbruge-

rens villighed til at betale et bestemt beløb i forhold til et andet brand eller ved ”trade off” analyser. 

Her bliver forbrugeren stillet over for en serie simple valg, der senere kan analyseres. Tilfredshed kan 

måles ved at spørge til forbrugerens oplevelser ved køb eller brug af brandet. Tilfredshed er en speciel 

stærk måling i forbindelse med serviceydelser, hvorfor det formodes også at have stor betydning for 

loyaliteten til musikfestivaler. 

 

Opfattet kvalitet er også en essentiel del af brand equity og er stærkt associeret med andre vigtige 

brandmålinger, eksempelvis funktionel nytte. Derfor kan opfattet kvalitet være et surrogat for andre 

mere specifikke elementer af brand equity. Derudover kan opfattet kvalitet benyttes på tværs af pro-

duktgrupper, hvilket er essentielt, hvis målingerne skal bruges som benchmark. 

 

Associationer, herunder også differentiering, er struktureret omkring tre principper. Brandet som pro-

dukt, brandet som personlighed og organisatoriske associationer. Brandet som produkt er den funktio-

nelle værdi, forbrugeren får ved at købe eller bruge brandet. Brandets personlighed kan skabe et link 

til brandets følelsesmæssige nytte samt brandets selvudtrykkelse. Der er tale om, at der opleves over-

ensstemmelse mellem brandets og forbrugerens personlighed. De organisatoriske associationer omfat-

ter organisationen bag brandet. Personerne der arbejder der, deres værdier, samt de eventuelle projek-

ter de foretager sig.  
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Bevidsthed afspejler den fremtrædende karakter af brandet i forbrugerens hukommelse. Her er der 

ligesom Keller (1993) tale om genkendelse og erindring, men Aaker (1996b) nævner også top-of-

mind, dominans, viden omkring hvad brandet står for, samt om forbrugeren har en holdning til eller 

mening om brandet.  

 

2.3.3 Lassar 

Lassar et al (1995) udvikler en målestok for brand equity baseret på fem brand equity dimensioner, 

forskere tidligere har fundet frem til (Martin and Brown 1990). De fem dimensioner er opfattet kvali-

tet, opfattet værdi, image, troværdighed og forpligtelse. Lassar et al (1995) benytter dimensionen per-

formance i stedet for opfattet kvalitet for at henvise til det totale fysiske job, virksomheden udfører. 

Image dimensionen bliver begrænset til social image, der er defineret som forbrugerens opfattelse af, 

hvor meget denne persons sociale grupper værdsætter produktet. Lassar et al (1995) intention er at 

måle de dimensioner af brand equity, der har med forbrugernes opfattelser at gøre og ikke deres ad-

færd, hvorfor der skelnes mellem forpligtelse som en følelse og som en handling. Opfattet værdi er 

defineret som forbrugerens opfattelse af brandnytte relativt til omkostningerne ved at opnå denne nyt-

te. Troværdighed er defineret som den tillid forbrugerne lægger i virksomheden og dennes kommuni-

kation og om hvorvidt virksomhedens handlinger vil være i forbrugerens interesse. De fem dimensio-

ner Lassar et al (1995) har fundet frem til er performance, opfattet værdi, social image, troværdighed 

og forpligtelse.  

 

2.4 Måling af loyalitet 

Loyalitet opstår på baggrund af forbrugernes opfattelser og er ikke en egenskab ved brandet. De opfat-

telser forbrugerne har, kan måles ved at spørge forbrugerne, hvad de synes om brandet, om de føler sig 

forpligtet til at købe eller bruge det, vil anbefale til andre og om de har positive følelser og opfattelser 

af det, i forhold til andre brands. (Dick and Basu 1994). I denne opgave måles der yderligere på de 

drivende faktorer for dannelsen af loyalitet, hvorfor den førnævnte metode ikke er tilstrækkelig.  

 

Både holdningen og adfærden har stor betydning for en forbrugers loyalitet, der yderligere kan påvir-

kes af situationelle faktorer og sociale normer. Elementerne i Dick og Basus (1994) framework er ikke 

alle deciderede faktorer, der kan måles på. De skal operationaliseres ved hjælp af spørgsmål omkring 

de drivende kræfter til loyalitet. 

 

Kognitiv attitude operationaliseres gennem spørgsmål omkring de rationelle brandevalueringer. Det er 

faktorer, der direkte relaterer til brandet og den service, der ydes i forbindelse med brandet. Det er 

faktorer som kvalitet og værdi, der er i fokus her. En anden faktor, der har betydning er graden af in-
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volvering. Involvering skaber klarhed i en forbrugerens holdning til et brand, hvilket kan skabe loyali-

tet, da konkurrerende brands bliver mindre attraktive. Endvidere har virksomhedens image betydning, 

da kommunikationen også evalueres af forbrugeren på samme niveau som brandet evalueres. 

 

Affektiv attitude operationaliseres gennem spørgsmål omkring de følelser og det humør forbrugeren 

oplever i forbindelse med brandet. Derudover er tilfredshed en essentiel faktor for loyalitet. Der måles 

på, i hvor høj grad, brandet lever op til forbrugerens forventninger.  

 

For at operationalisere attitude på et konativt plan, kan spørgsmål omkring skifteomkostninger og 

forventninger bruges. Skifteomkostninger drejer sig både om de direkte omkostninger ved at skifte til 

et andet brand, men kan også indebære omkostninger vedrørende kendskab og tryghed. Hvis forbruge-

ren unødigt har brugt tid og ressourcer, i forbindelse med købet eller brugen af et brand, vil involve-

ringen være en spildt investering. 

 

I ovenstående afsnit er de drivende faktorer for holdningsmæssig loyalitet nævnt. Holdninger og atti-

tuder påvirker adfærdsmæssig loyalitet, som yderligere kan blive influeret af situationelle faktorer og 

social norm. Situationelle faktorer er, grundet deres natur, meget forskellige og alt efter hvilken kon-

tekst der undersøges. Social norm kan operationaliseres ved at spørge ind til graden af vigtige perso-

ners indflydelse på en forbrugers beslutningsproces. Her skal vigtige personer opfattes, som dem der 

er vigtige for forbrugeren, hvilket som regel er venner og familie.  

 

2.5 SEM og Loyalitet 

Eftersom denne opgave fra starten har lagt op til en SEM model, er det naturligt at finde inspiration i 
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tidligere modeller, der bruger samme principper. Kristensen et al (2000) måler tilfredshed og loyalitet 

hos Post Danmark baseret på metoden bag European Customer Satisfaction Index (ECSI). Metoden er 

udviklet af europæiske eksperter og er baseret på en række betingelser (ECSI Technical Committee 

1998). Modellen sammenfatter kundetilfredshed med de afgørende faktorer, samt konsekvensen, nem-

lig kundeloyalitet og kan ses i Figur 2b. 

 

De afgørende faktorer er image, forventninger, opfattet kvalitet og opfattet værdi. Opfattet kvalitet er 

opdelt på produktegenskaber og egenskaber, der ikke er produktrelaterede, såsom personalets adfærd 

og servicemiljøets atmosfære. De primære sammenhænge er indikeret, men der kan eksistere flere. 

 

2.6 SEM og Brand Equity 

Ligesom ovenstående loyalitetsmodel, så har Martensen og Grønholdt (2010) også udviklet en kon-

ceptuel brand equity model. Se Figur 2c. Den er baseret på både teoretisk og empirisk research inden-
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for brand equity, brand performance og loyalitet. Brand equity er her et brands mentale værdi koncen-

treret omkring målinger relateret til forbrugerens tankegang, der er de associationer og relationer, for-

brugeren har til brandet. Kunde-brand relationer omfatter forbrugerens adfærdsmæssige loyalitet og et 

bredere perspektiv af holdningsmæssig loyalitet, herunder hvor attraktivt brandet opfattes og forbruge-

rens aktive engagement og tilslutning til brandet. Denne måde at opfatte kunde-brand relationer på, 

som sidste led i brandopbygningsprocessen, er i overensstemmelse med brand equity litteraturen (Dy-

son et al 1996; Franzen 1999; Keller 2001a, b, 2008). Keller (2001a, b, 2008) fremhæver rationelle og 

emotionelle brandevalueringer som fundamentale brandbyggeklodser lige inden det sidste led, kunde-

brand relationer. Derfor ligger rationelle og emotionelle brandevalueringer som mellemliggende vari-

able mellem kunde-brand relationer og de afgørende faktorer.  

 

De rationelle brandevalueringer indeholder opfattet brandværdi og tilfredshed. De emotionelle brand-

evalueringer indeholder selvudtrykkelse og social accept. Brands bliver brugt til at kommunikere for-

brugeres personlige image og er med til dannelsen af dennes identitet (Martensen og Grønholdt 2003). 

Brands kan altså bruges til at udtrykke personlighed og kan blive symboler på ens identitet. I litteratu-

ren om loyalitet havde social norm betydning for dannelsen af loyalitet. Ligeledes er social accept 

også vigtigt i forbindelse med brands. Da brands kan være med til at skabe identitet, kan forbruget af 

disse også skyldes pres fra reference grupper og derfor have betydning for brand equity. 

 

De afgørende rationelle faktorer for kunde-brand relationer er produkt kvalitet, service kvalitet og pris. 

Ud over de håndgribelige rationelle faktorer er der også nogle uhåndgribelige faktorer, der er af emo-

tionel karakter. Et brand kan opfattes som et løfte om øget værdi eller en unik oplevelse, som forbru-

gere kan forvente er konsistent over tid (Martensen og Grønholdt 2003). Derudover er differentiering 

en essentiel del af et brand, da det netop er et grundlæggende kendetegn, at brandet skal adskille sig 

fra et andet. Den sidste primære emotionelle faktor er troværdighed. Det er vigtigt for et brand, at for-

brugerne har tillid til at brandet lever op til deres forventninger, både vedrørende funktionelle og emo-

tionelle aspekter. 

 

De emotionelle brandevalueringer er medtaget i modellen, da funktionelle egenskaber ikke alene er 

nok i et brand og studier har vist at emotionelle aspekter kan have lige så stor betydning som de funk-

tionelle (Martensen og Grønholdt 2003).  

 

2.7 Opsummering 

Som det kan ses af gennemgangen af loyalitet og brand equity, har disse to koncepter mange fælles-

træk. Dette giver også god mening, da loyalitet er en essentiel del af brand equity, men også fordi et 
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stærkt brand kan være med til at skabe loyalitet. Flere af de afgørende elementer for brand equity og 

loyalitet har været gældende for begge koncepter.  

 

2.7.1 Konsekvensvariablen 

Hvis der som udgangspunkt ses på de to latente variable, loyalitet og kunde-brand relationer, se even-

tuelt Figur 2b og 2c, der er konsekvens af de andre latente variable, har disse meget tilfælles. Variab-

len kunde-brand relationer er, som nævnt, dannet på baggrund af litteraturen, som det sidste led i 

brandopbygningsprocessen. Den omfatter både adfærdsmæssig og holdningsmæssig loyalitet, som er 

indbegrebet af loyalitet. Kunde-brand relationer indeholder altså forbrugerens adfærdsloyalitet i form 

af genkøbsintention, men derudover også et bredere perspektiv af holdningsmæssig loyalitet, nemlig 

brandets attraktivitet og forbrugerens aktive engagement og tilslutning til brandet. Dette er altså en 

bredere oprationalisering af loyalitet end i modellen, der er baseret på ECSI metoden (Kristensen et al 

2000), der operationaliserer loyalitet i form af intention til genkøb, intention til at købe andre services 

og intentionen til at anbefale brandet til andre. Forskellen er altså det holdningsmæssige perspektiv af 

loyalitet, der ikke inddrages i ECSI modellen. 

 

2.7.2 Mellemliggende variable 

De latente variable der ligger på stadiet lige inden loyalitet og kunde-brand relationer, er i ESCI mo-

dellen tilfredshed samt opfattet værdi. I brand equity modellen er det rationelle og emotionelle brand-

evalueringer. Her indeholder de rationelle brandevalueringer de samme dimensioner, som de to mel-

lemliggende latente variable i loyalitetsmodellen udgør, nemlig opfattet brandværdi og tilfredshed. Det 

vil sige, at forskellen på de mellemliggende variable ligger i, at brand equity modellen også indeholder 

emotionelle brand evalueringer. Selvom emotionelle brand evalueringer ikke er en del af loyalitetsmo-

dellen, har emotionelle aspekter dog stadig betydning for dannelsen af loyalitet. Følelser og humør er 

en central del af den affektive attitude og hvis købet er blevet til en vane, kan følelser være mere do-

minerende end den kognitive attitude (Dick og Basu 1994).  

 

2.7.3 Eksogene variable  

Begge modeller har opfattet kvalitet med som afgørende faktor. I loyalitetsmodellen er de delt op på 

produktegenskaber og menneskelige aspekter i modsætning til brand equity modellen, hvor de opdelt 

på produkt kvalitet og service kvalitet. Image er en vigtig del af loyalitetsmodellen og kan omfatte 

aspekter som omdømme, men også troværdighed og differentiering, som er to af de primære emotio-

nelle faktorer, der har betydning for brand equity. Der er dermed nogle få forskelle på modellerne, 

men mange af de samme elementer gør sig gældende, hvilket også kommer til udtryk, hvis den teoreti-

ske gennemgang tages i betragtning. 
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Flere af dimensionerne, der gør sig gældende for loyalitet, har også betydning for opbygningen af 

brand equity. Dimensioner der har betydning for både loyalitet og brand equity, som tidligere er blevet 

gennemgået, er opfattet kvalitet, både produkt og service, opfattet værdi, image, tilfredshed, emotio-

nelle associationer eller holdninger, generelle brand evalueringer og som nævnt før loyalitet. Endvide-

re kan brand equity opstå, når en forbruger har favorable, stærke og unikke brandassociationer, hvilket 

også er en betydelig grobund for loyalitet. 

Loyalitet og brand equity indeholder altså mange ens elementer, men der ses i forbindelse med udvik-

lingen af en SEM model, kun på den ene bestanddel af brand equity, nemlig brandassociationer. Ud 

fra et teoretisk synspunkt kan Aaker (1996b) også bekræftes med hensyn til, at loyalitet er en essentiel 

del af brand equity. Selvom den anden bestanddel af brand equity, brandbevidsthed, ikke medtages 

direkte i modellen, så kommer den til udtryk alligevel. Bevidstheden er nemlig også vigtig i loyalitets-

sammenhænge, da den kognitive attitude, blandt andet bliver dannet af brandgenkendelse og markeds-

føringsgenkendelse. 
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3. Desk research (Motivation) 

I det tidligere afsnit blev brand equity og loyalitetskoncepterne gennemgået og relevante dimensioner, 

der skal danne udgangspunkt for den konceptuelle model, blev fundet. 

 

Som nævnt Afsnit 1.4, Data, er litteraturen omkring musikfestivaler forholdsvis sparsom. Af denne 

årsag søges der yderligere efter relevant teori i litteraturen omkring turistmotivation og destinations-

loyalitet. Grunden til dette skyldes først og fremmest, at flere af undersøgelserne omkring motivation 

for at tage på musikfestival tager udgangspunkt i denne litteratur. Dernæst kan musikfestivaler strække 

sig fra få dage til over en uge, hvorfor et besøg på en musikfestival kan betragtes som en ferie, en for-

længet weekend eller, om ikke andet, som et afbræk fra hverdagen. Endvidere kan musikfestivaler 

tiltrække turister fra mange forskellige lande, hvorfor en festival også kan betragtes som en feriedesti-

nation. Feriedestinationer kan naturligvis også sagtens være i samme land. Destinationsloyalitet er 

yderligere et vigtigt koncept i og med, at loyalitet er en bærende del i modellen, der udvikles i denne 

opgave.  

 

Indledningsvis undersøges turistmotivation, altså hvorfor personer overhovedet er motiveret til at rej-

se, samt kort hvorfor forskellige festivalevents besøges. Herefter ses der på destinationsloyalitet. Disse 

koncepter danner blandt andet baggrunden for flere af studierne vedrørende musikfestivalerne. Efter-

følgende gennemgås litteraturen, der specifikt omhandler musikfestivaler. Det hele opsummeres ved at 

præsentere de dimensioner, der har betydning for personers motivation, samt hvordan arrangører af 

musikfestivaler bør agere for at sikre fremtidig succes. 

 

3.1 Motivation for at rejse 

En af de mest gennembrydende undersøgelser omkring motivation for at tage på ferie er foretaget at 

Crompton (1979). Cromptons (1979) undersøgelse har været udgangspunktet for mange andre under-

søgelser, der både omhandler motivation for at rejse, destinationsloyalitet og festivalmotivation gene-

relt, herunder både musikfestivaler, men også en lang række andre slags festivaler, eksempelvis Ni-

cholson og Pearce (2001), samt Gelder og Robinson (2009). Crompton (1979) identificerer de motiver 

personer, der tager på fornøjelsesferie har og som influerer på deres valg af destination. Selvom moti-

vation kun er en blandt mange variable, der forklarer turistadfærd, bliver motivation anset som en kri-

tisk variabel på grund af dens overbevisende og indflydelsesrige kraft bag al adfærd (Berkman and 

Gilson 1978). 

 

Generelt tager personer ud at rejse på grund af en intern uligevægt. Dette kan skyldes et for rutinepræ-

get miljø og kræver at der sker en forandring hos personen. Uligevægten kan imødegås på mange må-
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der. Det behøver ikke nødvendigvis at være en lang rejse. Nogle gange vil et mindre afbræk fra en 

rutinepræget hverdag kunne være nok. 

 

Diskussioner omkring turist motivation har haft tendens til at dreje sig om koncepterne pull og push 

motivation (Crompton 1979). Push faktorerne for at tage på ferie er socio-psykologiske, da de udeluk-

kende opstår inden i personen selv, mens pull faktorerne i modsætning er motiver, der opstår på bag-

grund af og bliver vækket til live af destinationen. 

Gennem dybdeinterviews, finder Crompton (1979) frem til, at for nogle respondenters vedkommende 

var destinationen relativ ligegyldig. De tog udelukkende af sted på baggrund af de socio-psykologiske 

motiver, der er uafhængige af destinationen. Destinationen fungerede udelukkende som et medium, 

hvor disse motiver kunne udleves igennem. Gennem undersøgelsen kommer Crompton (1979) frem til 

syv socio-psykologiske motiver for at tage på fornøjelsesferie. 

 Flugt fra et opfattet rutinepræget miljø. Selv de højst vurderet levemiljøer kan blive for rutine-

prægede eller kedelige, for personerne der lever der. I undersøgelsen blev der ikke fundet et 

optimalt miljø, for at imødekomme denne rutine. Det kritiske element var, at fornøjelsesferien 

skulle være fysisk og socialt forskellig fra det miljø, hvor personen normalt lever. 

 Udforskning og evaluering af en selv. Personer kan lære noget mere om sig selv ved at sætte 

sig selv i nye situationer, hvilket kan medvirke til deres personlige udvikling. 

 Afslapning. Her er der ikke nødvendigvis tale om fysisk afslapning, men mere om en psykisk 

tilstand. De rejsende kan sagtens komme fysisk udmattede hjem efter en ferie, men stadig føle 

sig mentalt afslappet. Der er altså tale om afslapning i forhold til at komme væk fra hverda-

gen. 

 Prestige. Tidligere var det meget mere prestigefuldt at rejse. Crompton (1979) nævner da også 

i artiklen, at det at rejse måske allerede er blevet en del af en grundlæggende livsstil. 

 Regression/Tilbagevenden. Dette motiv handler om at foretage sig eller opføre sig på en må-

de, der ikke er mulig i forhold til ens normale livsstil. Det der blev nævnt var ofte umodent, ir-

rationelt og mindede om ungdommelig adfærd. Denne form for adfærd drejede sig om mulig-

heden for tilbagetrækning fra de sædvanlige forpligtelser. 

 Forøgelse af slægtskabsforhold. Ferie med familien giver mulighed for oplevelser sammen og 

på længere rejser kunne familien være tvunget til at tilbringe mere tid sammen. 

 Lempelse/lettelse af social interaktion. Sidste socio-psykologiske motiv er muligheden for at 

møde nye mennesker nye steder. De fysiske rammer kan skabe bedre muligheder for at træffe 

mennesker, der ikke kendes på forhånd. Derudover kan social kontakt også skabes gennem 

andre. 
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Ligesom nogle af respondenterne udelukkende bruger destinationen som et medium, forklarede andre 

deres grunde, som værende i form af kulturelle motiver, altså pull motiver. Disse respondenter fik 

næsten udelukkende deres tilfredsstillelse gennem kulturelle aspekter. 

To primære kulturelle motiver fremkom af undersøgelsen, nemlig hvad der kan beskrives som ny-

hedsværdi og uddannelse eller dannelse. 

 Nyhedsværdi. Dette begreb blev beskrevet på flere forskellige måder. Synonymer der blev 

brugt var nysgerrighed, eventyr, nyt og anderledes. Nyhed betød nye oplevelser, men ikke 

nødvendigvis ny viden og er resultat af, at have set noget nyt og ikke bare vide det eksisterer. 

 Uddannelse/dannelse. Dette motiv kom til udtryk ved, at grunden til rejsen skyldtes et ønske 

om, at de rejsendes børn havde mulighed for at lære noget. Der er altså tale om noget de vok-

sende mener, at deres børn skal se eller opleve. 

 

De ovenstående motiver skal ikke betragtes som gensidigt udelukkende. Motiver er flerdimensionelle 

og opererer derfor i kombination, hvorfor flere motiver som regel er i spil, når en person beslutter sig 

for at rejse på fornøjelsesferie (Crompton 1979; Mansfeld 1992; Pearce 1982; Uysal et al 1993). 

Nyhedsværdi taler umiddelbart for, at rejsende ikke besøger det samme sted flere gange, idet de netop 

ikke får stillet deres nysgerrighed. Dette var også tilfældet for flere af respondenterne i undersøgelsen, 

men ikke alle, da flere besøgte den samme destination. Dette kan skyldes, at disse respondenter pri-

mært er styret af de socio-psykologiske motiver, hvorfor selve destinationen ikke har større betydning. 

Derudover kan risikoen for ikke at blive tilstrækkeligt tilfredsstillet reduceres ved at besøge samme 

sted, men det kan også skyldes frygt for det ukendte. 

 

Som nævnt har Cromptons (1979) undersøgelse skabt udgangspunkt for mange andre undersøgelser. 

Det bør alligevel nævnes at tidspunktet for undersøgelsen er væsentligt forskelligt fra i dag. Levestan-

darden er anderledes, så prestigen ved at rejse er ikke gældende, da rejser og ferie er blevet almindeligt 

for de fleste. Endvidere er samfundet i dag i langt højere grad et videnssamfund, hvor uddannelse ikke 

i samme grad skal ske ved at rejse. Der er rig mulighed for at se og indirekte opleve andre steder i 

verden, hvilket stort set ikke kunne lade sig gøre på undersøgelsens tidspunkt. I dag findes der mange 

informationer, billeder og videoer, der let kan deles over internettet. Det forventes dog stadig at flere 

af motiverne stadig er gældende i dag og har betydning for valg af rejse, men også for valg af musikfe-

stival, da motiver som nysgerrighed, afslappelse og udsigten til nye oplevelser er en del af de fleste 

menneskers hverdag. 

 

3.2 Motivation for festivalevents  

Cromptons (1979) undersøgelse bliver senere udbygget af Crompton og McKay (1997), som undersø-

ger motiver for at besøge festivalevents, der bliver beskrevet som en af de stærkest voksende turistat-
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traktioner. Baseret på Cromptons (1979) motiver og gennemgang af anden litteratur (Uysal et al 1993; 

Mohr et al 1993) finder de en lang række motivationspunkter. Resultatet er seks underliggende moti-

vationsdimensioner, kulturel udforskning/berigelse, nyhedsværdi/regression, genskabe ligevægt, socia-

lisering med grupper, der kendes, socialisering med grupper, der ikke kendes og familiesam-

vær/kvalitet af selskabelighed. 

Tre af dimensionerne har social interaktion eller generel socialisering som primære motivationsfaktor. 

Derudover handler to af motiverne om udforskning og nyhedsværdi, mens det sidste handler om indre 

ligevægt, som i denne forbindelse handler om at komme af med opbygget angst, samt flugt fra en hek-

tisk hverdag. Alle motiverne er primært push faktorer, da de stammer fra personen selv og ikke er 

destinationsspecifikke. Motiverne for at rejse har, som tidligere nævnt, været et af udgangspunkterne i 

litteraturen omkring musikfestivaler. Ligeledes har de seks ovenstående motiver også været baggrund 

for flere undersøgelser. 

 

3.3 Destinationsloyalitet 

Mange festivaler af forskellige slags trækker som regel på folk i lokalområdet, hvorfor gentagne besøg 

har stor betydning (Crompton og McKay 1997). Dermed er det vigtigt at vide, hvorfor gæsterne tager 

samme sted hen. Yoon og Uysal (2005) undersøger sammenhængen mellem push og pull motivation, 

tilfredshed og destinationsloyalitet. De tager altså også udgangspunkt i push og pull terminologien. 

Mennesker rejser, som tidligere nævnt, fordi de bliver påvirket til at foretage rejsebeslutninger på bag-

grund af interne, psykologiske kræfter og trukket af eksterne kræfter fra destinationsegenskaberne. 

(Crompton 1979; Dann 1977; Uysal og Jurowski 1994). Push motivation relaterer dermed til turistens 

lyst og begær, mens pull motivation er associeret med destinationsmulighedernes egenskaber. (Cha et 

al 1995; Crompton, 1979; Dann, 1981; Oh et al 1995). Push motivation er altså mere relateret til inter-

ne og følelsesmæssige aspekter, hvor pull motivation, i modsætning, er tilknyttet til eksterne, situatio-

nelle eller kognitive aspekter. 

 

Yoon og Uysals (2005) undersøgelse bygger på tidligere research, der viser at kundeloyalitet bliver 

påvirket af kundernes tilfredshed (Bitner 1990; Dick & Basu 1994; Oliver 1999). Endvidere bliver 

tilfredshed påvirket af rejsemotivation (Mannell & Iso-Ahola 1987; Ross & Iso-Ahola 1991; Fielding 

et al 1992). Graden af loyalitet til en destination bunder i personens intention om at besøge stedet igen 

og deres anbefaling til andre (Oppermann 2000). Turisters positive erfaringer kan medvirke til gentag-

ne besøg samt positive anbefalinger til andre potentielle turister. Anbefalinger fra tidligere besøgende 

opfattes som den mest troværdige informationskilde for potentielle turister. Dette skyldes at personen, 

der anbefaler destinationen selv sætter sin troværdighed på spil. Derudover er anbefalinger en af de 

mest efterspurgte typer af information for personer, der er interesseret i at rejse (Yoon og Uysal 2005). 
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Undersøgelsen resulterer i otte push dimensioner og ti pull dimensioner. Eftersom undersøgelsen om-

handler en rejsedestination kan pull faktorerne ikke direkte bruges på en musikfestival. Dette skyldes 

at pull motivation er alt, der har at gøre med destinationens attraktivitet, både håndgribelige egenska-

ber såsom faciliteter, underholdning og omgivelser, men også rejsendes opfattelser og forventninger 

(Yusal og Jurowski 1994). Destinationen egenskaber kan yderligere stimulere og forøge grundlæggen-

de push motivationer. Push motivationsfaktorerne i undersøgelsen ligger tæt op ad de tidligere nævnte 

motivationsdimensioner, da Yoon og Uysals (2005) undersøgelse også tager udgangspunkt i Crompton 

(1979). Det er lysten eller ønsket om at komme væk fra hverdagen, slappe af, få nye oplevelser, være 

sammen med familien og generelt have det sjovt.  

 

Denne undersøgelse er medtaget primært på grund af dens opstillede hypotetiske model, der undersø-

ger sammenhængen mellem push og pull motivation, tilfredshed og loyalitet. På baggrund af undersø-

gelsen konkluderes der, at generel teori omkring loyalitet godt kan benyttes, når destinationsloyalitet 

skal måles, men nok vigtigere, at der er en sammenhæng mellem motivation, tilfredshed og loyalitet. 

Derudover konkluderes der yderligere, at push og pull motivation kan bruges til at bestemme destina-

tionsloyalitet.  

 

Gitelsen og Crompton (1984) har undersøgt, hvorfor personer tager tilbage til den samme destination. 

Først og fremmest skal tilfredshed være til stede før det overhovedet er muligt, at personer kommer 

igen. Endvidere bliver risiko for utilfredsstillende oplevelser reduceret og frustration over at søge efter 

andre alternativer forsvinder. Et andet aspekt, der har betydning for gentagne besøg er, at det bliver 

muligt at møde samme slags mennesker som en selv eller møde de samme mennesker igen. Dette er 

yderligere med til at reducere risikoen for at vælge en forkert destination. Valg af samme destination 

kan også skyldes, at der er blevet knyttet følelsesmæssige minder til destinationen. Det kan eksempel-

vis være noget, der er oplevet som barn. Flere vil gerne dele sine oplevelser med andre og vil derfor 

gerne af sted igen. Det kan dog også skyldes at de på deres sidste tur, ikke havde mulighed for at nå 

alt. 

 

3.4 Motivation for musikfestivaler 

Efter teorien vedrørende turistmotivation og destinationsloyalitet er gennemgået, ses der nu nærmere 

på motivation for at tage på musikfestivaler. Efter en kort introduktion bliver de forskellige undersø-

gelser omkring musikfestivaler kronologisk gennemgået. 

 

Det centrale på en musikfestival er naturligvis musikken, der er den umiddelbare grund til, at folk 

tager på musikfestival. Musikken på en musikfestival kan have forskellig betydning for de forskellige 

slags gæster, der besøger festivalen. Der kan dog være mange forskellige grunde til, at folk tager på 
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musikfestival. I modsætning til almindelige koncerter er musikfestivaler specielle, da de ofte involve-

rer mange flere kunstnere og kan indeholde mange forskellige musikgenrer. Derudover kan musikfe-

stivaler appellere bredt, da der sædvanligvis er flere forskellige aktiviteter udover musikken. Musikfe-

stivaler har ofte et specifikt publikum, der kommer for en speciel musikgenre, en eller flere kunstnere 

eller bands, eller på grund af atmosfæren (Leenders et al 2005). Det at tage på en musikfestival er et 

fornøjelses forbrug, da man får vækket følelser, fornemmelser og emotionelle indtryk. 

 

En af de første undersøgelser om musikfestivaler er Formica og Uysal (1996), der segmenterede besø-

gende på Umbria Jazz, der er en italiensk jazz festival. På baggrund af deres residerende status blev 

grupperne sammenlignede baseret på deres motivation for at deltage. En faktoranalyse blev foretaget 

på baggrund af 23 motivationsindikatorer, hvor respondenterne svarede på, hvor vigtige de forskellige 

indikatorer var. Dette resulterede i fem motivationsdimensioner. Spænding og begejstring, socialise-

ring, underholdning, nyhedsværdi og familiesamvær. Alle disse motivationsdimensioner er af psyko-

logisk karakter og hører dermed under push motivation. Der er i denne undersøgelse ikke fundet nogen 

festivalspecifikke motivationsfaktorer. 

 

Faulkner og Tomljenovic (1999) studerede Storsjoyran Music Festival, der er en svensk rock festival. 

De undersøgte forholdet mellem motivationsmønstre, tilfredshedsniveauer og gentagne besøg. Dette 

resulterede i otte motivationsdimensioner. Lokal kultur/identitet, spænding/nyhedsværdi, fest, lokale 

attraktioner, generel socialisering, socialisering med grupper der kendes, hjælpende aktiviteter og øn-

ske om at se kunstnere optræde. I modsætning til Formica og Uysal (1996) finder Faulkner og Tom-

ljenovic (1999) både push og pull motivationsdimensioner. De fleste er dog af psykologisk karakter. 

Der blev yderligere fundet tre segmenter, nemlig lokale gengangere, unge festklar personer og lokale 

familier. Disse grupper afveg kun lidt i forhold til deres motivation for at besøge festivalen. 

 

Gennem analyse af samme festival undersøgte Tomljenovic og Faulkner (2001) forholdet mellem 

intention om at besøge festivalen, tidligere besøg på festivalen og gæsternes generelle tilfredshed. 

Baseret på den tilgængelige litteratur fandt de fire generiske motivationsdimensioner. Socialisering, 

feste, opleve noget nyt og spændende, samt nyde festival programmet. Det var dog kun det at feste og 

festivalprogrammet, der viste sig at have betydning for det overordnede tilfredshedsniveau.  

 

Nicholson and Pearce (2001) undersøgte fire forskellige events, hvor en af dem havde musik som ho-

vedkomponent. Der er tale om New Zealand Gold Guitar Awards, der har udviklet sig til en stor festi-

val med musik som hovedkomponent. Gennem undersøgelsen af festivalen blev der fundet seks moti-

vationsdimensioner. Ekstern interaktion/socialisering, nyhedsværdi/unikhed, varietet, underhold-

ning/spænding, flugt og familie. Derudover benyttede de også åbne spørgsmål, hvor besvarelserne i 



 Kapitel 3, Desk research (Motivation) 

 

 
Side 31 

 

højere grad var mere eventspecifikke. Grundende for at deltage var blandt andet for at se musikken, 

men også for at deltage i nogle andre aktiviteter, samt nyde atmosfæren og være sammen med venner 

og familie. 

 

Bowen og Danielses (2005) undersøgelse skabte større indblik i betydningen af musik, da motivation 

for at tage på musikfestival undersøges og respondenterne yderligere segmenteres for at belyse moti-

vationsmønstre. Litteraturen omkring menneskers motivation til at besøge musikfestivaler peger på en 

variation af grunde til, hvorfor folk tager på musikfestival og inddeles som regel i kategorier eller di-

mensioner. 

 

Som de tidligere undersøgelser af motivation viser, kan der være mange forskellige grunde til at tage 

på musikfestival. Nogle gennemgående motiver er dog push motiverne generel socialisering, socialise-

ring med venner eller familie, samt nyhedsværdi, spænding og begejstring. Bowen og Daniels (2005) 

finder tre motivationsdimensioner. Opdagelse, musik og fornøjelse. Disse er dog kun baseret på i alt ni 

motivationsindikatorer. Udover motivationsdimensionerne resulterer analysen også i fire segmenter. 

Det viser sig, at der er relativ stor forskel på, hvorfor de forskellige segmenter tager på musikfestival. 

Nogle er vilde med alt på festivalen, altså både musikken, men også de ekstra aktiviteter og socialise-

ringen. Andre kommer kun for socialisering og kan have taget med af den simple årsag, at de bare er 

blevet spurgt af venner eller familie. Bowen og Daniels (2005) konkluderer i forlængelse af tidligere 

teori, at musikfestivaler nyder godt af at have aktiviteter, der ikke er direkte relateret til musikken. 

Yderligere er det vigtigt at rammerne for festivalen er i orden, da cirka halvdelen af festivalgæsterne 

næsten ingen interesse havde i musikken som motivationsgrund.  

 

De fleste studier har benyttet push og pull faktorerne eller Iso-Aholas flugt-søgende opdeling eller en 

kombination af disse. Flugtaspektet er ønsket om at forlade hverdagslivet, mens det søgende aspekt er 

ønsket om at opnå intern psykologisk belønning (Iso-Ahola 1982). Der har tidligere været lagt mere 

vægt på den søgende dimension i modsætning til flugtdimensionen. Petrick og Li (2006) siger også at 

der lægges større vægt på den søgende dimension blandt festivalgæsterne, hvilket har medvirket til at 

forfatterne argumenterer for at festivaler betragtes mere som rekreationelle i stedet for som turisttil-

bud. Petrick og Li (2006) konkluderer yderligere at de eventspecifikke faktorer er meget vigtige og 

deres studie udfordrer den traditionelle forudsætning, nemlig at event motivationsstudier bare er festi-

val studier med rejsemotivationsteori. Selvom der endnu ikke er udviklet en universel skala til at måle 

motivation for at tage på festivaler er litteraturen rimelig konsistent.  

 

Gelder og Robinsons (2009) udgangspunkt er spørgsmålet om festivalgæsterne har forskellige moti-

ver, alt efter hvilken festival de besøger eller om der er underliggende motiver fælles for alle musikfe-
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stivaler. De benyttede en blanding af kvalitative og kvantitative metoder og tager udgangspunkt i to 

store engelske musikfestivaler, nemlig Glastonbury og V Festival. På baggrund af tidligere research 

har de identificeret seks motivationsdimensioner. Det er socialisering med venner og familie, musik-

ken på festivalen, nyhedsværdi og spænding, generel underholdning, flugt fra hverdagen og generel 

kulturudforskning. Derudover blev der stillet et åbent spørgsmål, ligesom Nicholson og Pearce (2001), 

omkring hvad det primære motiv var for at besøge festivalen. Dermed bliver det mere sikkert, at intet 

overses, samtidig med at den kvalitative information genererer et mere komplet billede af gæsternes 

motivation og kan give researchere ny viden. 

 

Resultatet af deres undersøgelser viser, at der er forskel på motivationen for de to forskellige musikfe-

stivaler. Det er altså ikke sikkert at motivation for at tage på en festival er det samme som for en anden 

festival. Derudover viste de festivalspecifikke dimensioner sig at være vigtige og i forhold til tidligere 

undersøgelser væsentlig mere fremtrædende. Det viste sig også, at teori omkring turistmotivation kun 

kunne anvendes på en af festivalerne. Endvidere blev flugtdimensionen og udforskning af kulturer 

klassificeret som det mindst vigtige, hvorfor researchere i fremtiden skal være varsomme med at bruge 

turistmotivation på musikfestivaler. 

 

3.5 Succes for musikfestivaler 

Leenders et al (2005) undersøger de håndgribelige faktorer, der har betydning for en musikfestivals 

succes. Som udgangspunkt er de undersøgte faktorer nogle festivalarrangørerne kan kontrollere og 

falder under kategorierne format og indhold. De forhold der gør festivaler specielle i forhold til andre 

kulturelle events, er deres evne til at være unikke, deres festivalånd eller festivalkultur, samt den flek-

sibilitet gæsterne opnår (Getz 1989; 1991). Frey and Busenhart (1996) har vist at succesen for speciel-

le events, består i let tilgængelighed, udnyttelse af nicher i markedet og i hvor høj grad eventen er 

unik.  

 

Ud fra tidligere research præsenterer Leenders et al (2005) en strukturel model. Succeskriterierne der 

omhandler festivalens format består af omfanget af publikum, selve musikprogrammet, alder og at 

have et tema for festivalen. Succeskriterierne baseret på indhold er festivalens budget, billetpris, festi-

valens beliggenhed og maksimum kapacitet.  

 

Leenders (2010) udvider sin model, hvor fokus nu ligger på, hvad der driver publikum og hvad der 

betyder mest for dem. Der fokuseres derfor ikke kun på programmet og formatet, men også på bran-

det, oplevelsen og forholdet mellem publikum på festivalen. Dermed inddrages der i modsætning til 

forrige model både håndgribelige og uhåndgribelige faktorer. Der ses i undersøgelsen på customer 

equity, der er den totale tilbagediskonterede livstidsværdi af alle eksisterende og potentielle kunder. I 
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researchen kombineres customer equity med studier omkring succesfaktorer. Da loyalitet er den mest 

indflydelsesrige variabel på customer equity bruges denne som afhængig variabel til at måle succesen 

på festivaler (Leenders 2010). Succeskriterierne består som i forrige model af musikprogrammet, bil-

letpris, tema, men også af image, oplevelse, atmosfære og følelser, samt relationsfaktorer som kom-

munikation og information. 

 

3.6 Opsummering 

I dette afsnit blev motivation for fornøjelsesferier, destinationsloyalitet og motivation for musikfesti-

valer undersøgt. Motivation er en vigtig kraft bag adfærd. Grundene til at rejse eller til at tage på mu-

sikfestival sker sandsynligvis på baggrund af flere motiver, da disse er flerdimensionelle og opererer i 

kombination med hinanden. De opstår før oplevelsen eller erfaringen og er tæt knyttet til tilfredshed, 

da dette kan være et resultat deraf. Derudover er tilfredshed også essentielt at etablere, før loyalitet kan 

udvikles. De fleste undersøgelser tager udgangspunkt i push og pull faktorer eller Iso-Aholas flugt-

søgende opdeling. Der skelnes derfor mellem interne psykologiske motiver og egenskaber ved destina-

tionen eller festivalen. 

 

De dimensioner, der er gennemgående i undersøgelserne omkring motivation er primært muligheden 

for, at nyde de kunstnere og bands der tilbydes, atmosfæren på festivalen og socialisering, både med 

grupper, der kendes i forvejen, herunder familiesamvær, men også muligheden for at møde andre 

mennesker. Yderligere motivationsfaktorer inkluderer muligheden for nye oplevelser og spænding, det 

at komme væk fra hverdagen, afslapning, kulturel udforskning og generelt have det sjovt. Da den tid-

ligere research i højere grad tager udgangspunkt i push faktorerne, er det vigtigt, at der også fremover 

lægges vægt på de mere festivalspecifikke faktorer, der yderligere er med til at gøre festivalen unik og 

derfor mere attraktiv. Endvidere har mere brandspecifikke faktorer betydning for loyaliteten på en 

musikfestival og dermed også succesen af denne. Her tænkes der blandt andet på billetprisen, festiva-

lens beliggenhed og dennes kommunikation. 

 

3.7 Festivaltiltag 

På baggrund af researchen omkring motivation for at tage på musikfestival foreslås en række tiltag, 

der i fremtiden kan være med til at skabe succes på de respektive festivaler. Da flere motiver gør sig 

gældende samtidig, er det ikke kun på grund af musikken, at folk tager på musikfestival. Leenders' 

(2010) forskning tyder på, at kvaliteten af musikprogrammet ikke har betydning for publikums fremti-

dige tilstedeværelse, specielt ikke hvis brandet og publikums associerede følelser er stærke. Bowen og 

Daniels (2005) fandt ud af, at musikken kun var en motivationsfaktor for cirka halvdelen af gæsterne. 

Resten tog på festival af andre årsager, der primært skyldes socialisering. Gelder og Robinsons (2009) 

resultater viste derimod at musik var den klart mest dominerende motivationsfaktor for den ene af de 
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undersøgte festivaler. For den anden festivals vedkommende, Glastonbury, var atmosfære og socialise-

ring nævnt mere end musik som primære motivationsfaktor. Dog var forskellen ikke i nærheden af, at 

være lige så stor som ved V festival. 

 

Derfor er det vigtigt for musikfestivaler, udover at have et attraktivt musikprogram, også at skabe en 

god og sjov atmosfære, der giver mulighed for socialisering og oplevelser, der ikke er direkte relateret 

til musikken. Dette er også grunden til, at flere musikfestivaler har andre aktiviteter end selve musik-

ken. Dette sammen med de generelle festivalforhold er også vigtigt for en festival (Bowen og Daniels 

2005; Gelder og Robinson 2009). Der skal altså skabes en atmosfære, der lægger vægt på flugt fra 

hverdagen og indgyder til omgivelser, der fokuserer på socialisering, frihed, familiesamvær og generel 

spænding. Disse forslag dækker også bredt den gennemgået litteratur vedrørende musikfestivaler. 

 

Loyalitet bliver benyttet som et succeskriterium for festivalsucces. Dette skyldes som nævnt, at succes 

ikke kun skyldes festivalens program og format, men også festivalens brand, de oplevelser gæsterne 

har og deres indbyrdes forhold. Loyalitet er tidligere gennemgået i denne opgave, da dette koncept 

sammen med brand equity, allerede fra starten skulle danne grundlag for at måle succes på musikfesti-

valer. Ved at benytte disse koncepter bliver det netop muligt at inddrage uhåndgribelige dimensioner, 

såsom forventninger og involvering, samt ikke mindst emotionelle brandevalueringer. 

Brandet og opbygning af omdømme skal ligeledes spille en vigtig rolle for musikfestivaler (Leenders 

2010), hvorfor også musikfestivaler skal ses som mere end bare et produkt. Der skal fokuseres mere på 

det uhåndgribelige, som følelser, oplevelser, men også selvudtrykkelse og social accept, hvilket også 

kan bruges i markedsføringen, således der ikke kun lægges vægt på musikprogrammet.



 Kapitel 4, Konceptuel model 

 

 
Side 35 

 

4. Konceptuel model 

På baggrund af desk researchen er det nu blevet muligt at samle alt den genererede viden til en kon-

ceptuel model. Der blev fundet en lang række dimensioner, der har betydning for loyalitet og brand 

equity. Derudover blev der også fundet relevante motivationsdimensioner for at tage på musikfestival, 

samt nogle kriterier, der har indflydelse på succesen af disse festivaler. Som nævnt i Afsnit 1.3, Teori 

og metode, er de teoretiske begreber nedbrudt i dimensioner, der kan måles. Nu skal de relevante di-

mensioner i forhold til den overordnede problemstilling i denne opgave, sættes sammen til den kon-

ceptuelle model, der kan måle succes på musikfestivaler. 

 

4.1 Festivalsucces 

Konsekvensvariablen, i denne opgave festivalsucces, skal først og fremmest defineres, så det er fuld-

stændig klart, hvad der skal måles. Både loyalitet og brand equity har været undersøgt, da begge kon-

cepter kan bidrage til succes for virksomheder. Som det tidligere kunne ses, har loyalitet og brand 

equity mange fælles dimensioner, men spørgsmålet er hvad der skal måles. Loyalitet udgør en stor 

andel af brand equity. På den anden side kan et stærkt brand også påvirke loyaliteten til dette brand. 

Hvis der tages udgangspunkt i de tidligere viste brand equity og loyalitets SEM modeller, Figur 2b og 

2c, bliver konsekvensvariablene næsten operationaliseret på samme måde. Forskellen består i bredden 

på målingen af loyalitetsperspektivet. Brand equity målingen indeholder udover adfærdsmæssig loya-

litet også holdningsmæssig loyalitet. Holdningsmæssig loyalitet indgår dog indirekte i målingen, idet 

anbefaling af et produkt eller en serviceydelse sætter personens egen troværdighed på spil. Hvis der 

ses tilbage på teorien omkring loyalitet, viste det sig, at begge perspektiver af loyalitet er vigtige og 

virksomheder skal være opmærksomme på hvilken konceptualisering af konceptet, der benyttes i deres 

strategiske beslutninger. Genkøb alene er ikke nok. For at ægte loyalitet er gældende, skal forbrugeren 

også have en favorabel holdning, jævnfør Dick og Basu (1994). 

 

På baggrund af ovenstående måles det bredere perspektiv af loyalitet i denne opgave. Musikfestivaler 

er heller ikke et simpelt produkt eller serviceydelse som så meget andet, men et komplekst produkt, da 

det er en oplevelse. Derfor ses der også på attituden bag dannelsen af loyalitet. 

Det skal dog nævnes, at en væsentlig del af brand equity konceptet ikke måles ved hjælp af modellen. 

Som tidligere nævnt, er brand equity effekten på brandviden, som består af brandbevidsthed og brand-

image. Brandbevidsthed omhandler branderindring og brandgenkendelse og kan ikke operationaliseres 

på samme måde som de andre fundne dimensioner, når de skal indgå i en SEM model. Det er derfor 

kun den ene komponent af brand equity, der indgår i modellen, nemlig brandimage, der er de associa-

tioner forbrugeren forbinder med brandet. 
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Ligesom der er forskel på konsekvensvariablen i de to SEM modeller, er der også forskel på de mel-

lemliggende variable. I loyalitetsmodellen består disse af værdi og tilfredshed. Netop disse to dimen-

sioner udgør de rationelle brandevalueringer. Emotionelle brandevalueringer er også medtaget i brand 

equity modellen på grund af, at motivationen for at tage på en musikfestival både skyldes push og pull 

faktorer. Da musikfestivaler er komplekse produkter, hvor selve oplevelsen er i centrum, kan de emo-

tionelle aspekter have stor indflydelse. Endvidere har sociale normer også betydning for skabelsen af 

loyalitet, jævnfør Afsnit 2.1, Loyalitet. Dette tages der derfor også højde for, idet emotionelle brand-

evalueringer består af selvudtrykkelse og social accept.  

Ved at inddrage emotionelle brandevalueringer bliver den konceptuelle model også bredere og kan i 

større grad skabe indblik i hvilke faktorer, der er vigtigst for loyaliteten til en musikfestival. 

 

4.2 Dimensioner i modellen 

For at finde de dimensioner der skal udgøre den konceptuelle, ses der på den gennemgået litteratur. 

Ifølge Keller (1993) findes der tre typer af brandassociationer. En type af associationer er egenskaber-

ne ved brandet. I tilfældet med en musikfestival, er det de faktorer, der udgør denne. Det er primært 

musikken og festivalens forhold, såsom musikområdet, toiletforhold og beliggenhed. Der er dog også 

forhold som atmosfæren, hvilket forbrugeren selv er en del af og derfor med til at skabe selv. Der er 

her tale om festivalspecifikke faktorer, som diskuteres senere. En anden type af brandassociationer er 

nytte, hvilket er den personlige værdi brandet giver. Den funktionelle nytte svarer til egenskaberne og 

dermed de festivalspecifikke faktorer. Den eksperimentelle nytte er forbundet med forbrugerens følel-

ser ved brug af brandet, mens symbolsk nytte omhandler de underliggende behov ved at bruge bran-

det. Eksperimental nytte opnås ved selve festivaloplevelsen og relaterer derfor også til de festivalspe-

cifikke faktorer, der gennemgås senere, mens den symbolske nytte kan komme til udtryk gennem emo-

tionelle brandevalueringer, som selvudtrykkelse eller social accept. Sidste type af brandassociationer 

er brand attitude, hvilket er forbrugerens samlede evalueringer. I modellen svarer dette til både de 

rationelle og emotionelle evalueringer, der er de mellemliggende variable lige inden loyalitet bliver 

dannet. 

 

Hvis der ses på Aaker (1996b), der omhandler dimensionerne set fra en forbrugers perspektiv, er der 

fire overordnede dimensioner. Den første er loyalitet, som har stor betydning for brand equity. I den 

konceptuelle model måles loyalitet i en bred forstand for at få alle aspekterne for loyalitet og brand 

equity med. Derudover har opfattet kvalitet stor betydning for opbyggelsen af brand equity. I stedet for 

at måle kvalitet som en variabel i sig selv, ligesom i både brand equity og loyalitets SEM modellerne, 

fordeles kvalitetsdimensionen ud på de egenskaber, der er relevante for musikfestivalen. Igen relaterer 

dette til de festivalspecifikke faktorer. Aaker (1996b) nævner også associationer som en vigtig del af 

brand equity. Associationer er den værdi forbrugeren får for brandet som produkt, brandet som person-
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lighed og brandet som organisatoriske associationer. Brandet som produkt er den funktionelle værdi 

og svarer til de rationelle brandevalueringer. Brandet som personlighed svarer det til Kellers (1993) 

eksperimentale nytte og svarer til de emotionelle brandevalueringer, mens de organisatoriske associa-

tioner omfatter organisationen og udgøres af image i modellen. Brandbevidsthed indgår ikke i model-

len jævnfør Afsnit 2.3, Måling af brand equity, da målingen foregår anderledes.  

 

Lassar et al’s (1995) dimensioner er sammenlægninger af tidligere fundne dimensioner. I stedet for at 

benytte disse, beholdes de adskilte, da denne opdeling synes bedst i forhold til musikfestivaler. Efter-

som festivalspecifikke faktorer kommer til at indgå i den konceptuelle model, vil kompleksiteten stige 

for meget ved inddrage en dimension som performance. Det er nemlig en sammenlægning af kvalitet 

og alt hvad virksomheden foretager sig. Hvis en variabel som performance skal deles ud på festival-

specifikke faktorer, som kvalitet bliver, kan det hurtigt blive uoverskueligt og medvirke til en mere 

kompleks dataanalyse. Derfor bliver variablene holdt adskilt og det bliver mere overskueligt at se 

hvorfra effekten på loyalitet kommer fra.   

 

I loyalitetsafsnitte kunne det ses, at kognitiv attitude relaterer til de rationelle brandevalueringer, idet 

der er tale om opfattet kvalitet og opfattet værdi. Derudover har involvering også betydning. Musikfe-

stivaler er et komplekst produkt og tit forbundet med høje omkostninger. Generelt involverer forbruge-

re sig mere, jo dyrere en vare eller en serviceydelse er, da risikoen er højere, fordi forbrugeren mister 

mere ved et fejlkøb. Derudover nævnes image også da virksomheden vurderes på lige fod med bran-

det. Affektiv attitude kommer til udtryk gennem følelser og humør og relaterer derfor til dimensioner 

som socialisering og atmosfære, altså de festivalspecifikke dimensioner, som gæsten selv er med til at 

præge. Endvidere indgår tilfredshed også under affektiv attitude og er en essentiel del for skabelsen af 

loyalitet. Tilfredshed indgår derfor også i modellen. Her som en del af de rationelle brandevalueringer. 

Konativ attitude drejer sig om de forventninger forbrugeren har til hele festivaloplevelsen. Forvent-

ninger indgår indirekte i tilfredshed, da denne som regel måles i forhold til forbrugerens forventninger. 

Forventninger kan have stor betydning, da en musikfestival som oftest kun afholdes en gang om året, 

hvor andre slags ferier i princippet kan afholdes hele tiden. Offentliggørelse af bands og kunstnere 

sker løbende og kan medvirke til spænding og høje forventninger. For at skabe loyalitet skal en for-

brugers forventninger indfries, men dette er ikke nødvendigvis nok. Hvis oplevelsen derimod overgår 

forventningerne, kan dette skabe loyalitet på længere sigt, da forbrugeren i højere grad vil anbefale 

oplevelsen til venner og bekendte. En sidste dimension der allerede er medtaget i modellen, men som 

også bliver nævnt i litteraturen om loyalitet, er social norm. Denne indgår i forbrugernes adfærd og 

holdninger, da de kan blive påvirket af deres referencegrupper. I loyalitetsteorien viste det sig, at situa-

tionelle faktorer også kunne have betydning for en forbrugers loyalitet. I forhold til musikfestivaler, 

hvor gæsterne opholder sig udendørs kan en faktor som vejret have stor betydning for, hvordan gæ-
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sterne opfatter festivalen og derfor om de kommer igen. Situationelle faktorer kan, i sin natur, være 

forskellige fra festival til festival. Derfor benyttes denne loyalitetsdimension ikke i den konceptuelle 

model, da sammenligneligheden mellem musikfestivaler ikke vil ske på samme grundlag. 

 

SEM modellerne er begge bygget på gældende teori og har derfor de samme dimensioner, som dem 

der er diskuteret i ovenstående afsnit. Der er dog et par forskelle. Opfattet kvalitet bliver i begge mo-

deller delt op i to, nemlig i et produktaspekt og et menneskeligt aspekt. Det er dermed muligt, at ana-

lysere om kvalitet kommer fra selve produktet eller om den menneskelige interaktion og service har 

mest betydning. Loyalitetsmodellen har image som variabel inkluderet, mens brand equity modellen 

har tre primære emotionelle variable med og indeholder mange af de samme aspekter. I brand equity 

modellen er de inkluderede variable troværdighed, opfyldelse af løfte og differentiering. Disse tre va-

riable kan alle ses som forskellige aspekter af image. Forbrugere sætter høj værdi i de brand, de stoler 

på. Derfor har troværdighed og tillid betydning for den overordnede brandevaluering. Ligeledes kan et 

brand opfattes som et løfte, hvor forbrugeren med en vis sikkerhed kan forvente samme kvalitet over 

gentagne køb. Differentiering er også vigtigt i forhold til opbyggelsen af et stærkt brand og skabelsen 

af loyalitet. Hvis et brand ikke adskiller sig fra et andet har forbrugerne intet incitament til gentagne 

gange at vælge det og dermed kan loyaliteten for eksempel skyldes situationelle faktorer, inerti eller 

andre lignende faktorer.  

 

Pris er ikke en dimension, der er gennemgået særlig meget i denne opgave. Denne faktor kan dog have 

stor betydning for dannelsen af loyalitet. Vurderinger af tilfredshed, kvalitet og værdi tager udgangs-

punkt i rationalitet, hvor forbrugeren opvejer, hvor meget der opnås i forhold til omkostningerne ved 

det. Prisen for at tage på festival vil derfor også have indflydelse på loyalitet, da gentagne køb sjældent 

sker, hvis forbrugeren mener, der er for mange omkostninger. Hvis lignende brands endvidere kan 

tilbyde samme værdi for færre omkostninger, vil skabelsen af loyalitet blive problematisk. 

 

Samlet set er der fundet frem til fire dimensioner, der ikke er festivalspecifikke. Det er pris, image, 

forventninger og involvering. Kvalitet bliver i stedet fordelt ud på de festivalspecifikke dimensioner. 

Disse dimensioner er medtaget for at kunne sammenligne forskellige festivaler på dimensioner som 

kvaliteten af musikprogram og ikke kun på overordnede kvalitet. Derudover er musikfestivaler, som 

tidligere nævnt, et kompliceret produkt, da den består af så mange forskellige dele. Ved kun at måle 

den overordnet kvalitet af hele festivalen, er det ikke sikkert dette vil bidrage voldsomt meget for den 

enkelte festivalarrangør.  
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4.3 Festivalspecifikke dimensioner 

Motivation for at tage på festival har udgjort en relativ stor del af denne opgave, hvilket skyldes, at 

denne viden skal implementeres i den konceptuelle model. Ved gennemgangen af teorien blev der 

fundet tre motivationsdimensioner, der udgjorde den primære motivation for at tage af sted. For det 

første havde musik, altså det at opleve live musik og se kunstnerne optræde, stor betydning. Mulighe-

den for socialisering, både med grupper der kendtes i forvejen, men også socialisering i forbindelse 

med at møde nye mennesker var også vigtig. Den tredje grund var muligheden for at opleve atmosfæ-

ren på festivalen og generelt have muligheden for at hygge sig og have det sjovt. 

 

Tradition er ikke en dimension, der i gennemgangen af teorien har været meget fokus på. Dog kan det 

have stor betydning for en gæsts loyalitet om denne tidligere har været på festivalen. Kendskab til 

omgivelserne og selve festivalen kan skabe tryghed og dermed et mere sikkert grundlag for hvad der 

kan forventes. Yderligere kan traditionen være grund nok til, at gæster besøger festivalen gentagne 

gange, udelukkende fordi det er noget de plejer at gøre. På denne måde ses tradition som en dimension 

i sig selv på trods af, at den også kan relatere til push motivation og på den måde ikke ses som en del 

af festivalen selv. Ud over ovenstående dimensioner er der en række aspekter der er nødvendige for at 

festivalen kan afholdes. Her tænkes der på mere faste forhold som beliggenhed, transportmuligheder, 

afstand og omgivelser. Derudover bruges dimensionen bekvemmelighed også. Den omhandler for-

hold, der lettere kan påvirkes, såsom campingmulighederne, musikpladsen, udvalget af mad og drikke 

samt toiletforhold. Det er under disse to dimensioner og musikdimensionen, at kvalitet kommer til at 

spille en rolle. Forholdene på festivalen skal selvfølgelig være i orden for at skabe en god oplevelse, 

ellers skal andre dimensioner som minimum opveje dette. 

 

En sidste dimension, der bliver tilføjet den konceptuelle model kaldes motivation. Der er her udeluk-

kende tale om push motivation, altså interne psykologiske årsager. Motivationsdimensionen består af 

psykologiske faktorer. Generelt kommer de interne faktorer til udtryk gennem de festivalspecifikke 

dimensioner, som for eksempel socialisering. Den push motivation der indgår i motivationsdimensio-

nen er derimod muligheden for at komme væk fra hverdagen, have det sjovt, feste, have spændende 

oplevelser og generelt have en følelse af frihed. 

De forskellige dimensioner, der udgør den konceptuelle model kan ses i Figur 4a. Der er flere aspek-

ter, der skal tages hensyn til under hver dimension.  

 

Musikdimensionen indeholder, ud over kvaliteten af musikprogrammet, også festivalgæsternes opfat-

telse af dettes bredde og varietet, i hvor høj grad det lever op til forventningerne, samt muligheden for 

at opleve ny spændende musik og muligheden for at blive overrasket. Et festivalpublikum kan være 

meget forskelligt, også selvom der er tale om en nichefestival. Derfor er det vigtigt med variation i 
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musikprogrammet. Derudover skal der, ligesom ved den tidligere nævnte push motivation, være mu-

lighed for at opleve noget nyt, hvorfor dette aspekt inkluderes. Der skal altså være nyhedsværdi ved 

musikprogrammet. 

 

Socialiseringsdimensionen indbefatter både socialisering med kendte grupper og socialisering med 

fremmede mennesker. Derfor ses der også på gæsternes opfattelse af festivalens rammer, da disse har 

betydning for hvordan socialisering kan udfolde sig. Ydermere spørges der ind til gæsternes motivati-

on for at tage på festivalen for enten at tilbringe tid sammen med venner og familie eller for netop at 

møde andre mennesker, der ikke kendes i forvejen.   

 

Den næste dimension drejer sig om tradition. Denne dimension handler om, i hvor høj grad, festivalen 

er et samlingspunkt for en bestemt gruppe, om gæsterne tidligere har gode minder derfra og om det 

generelt er blevet en tradition at tage på festivalen. Endvidere undersøges det, hvor lang tid gæsterne i 

forvejen ved om de skal af sted. Grunden til dette er, at hvis gæsterne lang tid i forvejen, endda inden 

musikprogrammet er offentliggjort, ved om de skal af sted, kan det skyldes traditionsaspektet. Dette 

hænger derfor meget sammen med generel loyalitet, idet tradition og loyalitet kan ses som to meget 

beslægtet emner. Det er svært at bibeholde en tradition uden at være loyal, da tradition i sin natur be-

tyder at gøre det samme gentagne gange. 

 

Det er som tidligere nævnt vigtigt at skabe en god festivalstemning, da ikke alle gæster kommer ude-

lukkende for musikken. Atmosfæren er en endnu en dimension, der har betydning for loyaliteten og 

omhandler stemningen, humøret og festivalkulturen.  

 

Forhold og bekvemmelighed er to festivalspecifikke dimensioner, der inkluderer flere aspekter og som 

umiddelbart er nødvendige for at en festival kan fungere. Forholdsdimensionen inkluderer beliggenhe-

den, mulighederne for transport til og fra festivalen, festivalens omgivelser, samt afstanden til festiva-

len. Bekvemmelighedsdimensionen indeholder derimod forhold, der er lettere for festivalen at påvirke. 

Der er her tale om gæsternes opfattelse af musikpladsen, campingpladsen, toiletforholdene, udbuddet 

af mad og drikke og kvaliteten af de arbejdende på festivalen.  

 

En sidste festivalspecifik dimension bliver kaldt motivation. Den indeholder push motivationsfaktorer 

og derfor psykologiske grunde til, at folk tager på festival, jævnfør Afsnit 3.1, Motivation for at rejse. 

Der er tale om gæsternes motivation for at komme væk fra en travl hverdag, feste og generelt have det 

sjovt, mulighed for specielle oplevelser og følelsen af frihed. 
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Ud over de ovenstående dimensioner inkluderes image, pris, forventninger og involvering i modellen. 

Pris omfatter gæsternes opfattelse af prisniveauet på selve billetten, på mad og drikkevarer, samt det 

generelle prisniveau. Image indeholder, som tidligere nævnt, troværdighed, tillid, differentiering og 

løfte, mens forventningerne relaterer til musikken, til tiden tilbragt sammen med venner og familie, til 

stemningen og atmosfæren, til forholdene og forventningerne generelt til festivalen.  

 

4.4 Struktur 

Efter dimensionerne og deres aspekter er fastlagt, skal strukturen og dermed sammenhængen mellem 

disse fastslås. Den konceptuelle model er præsenteret i Figur 4a. Det er en SEM model med 14 latente 

variable, der alle bliver operationaliseret med en række indikatorvariable, som observeres ved hjælp af 

et spørgeskema. Estimering og test af modellen sker med SmartPLS (Ringle et al 2005). 
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Sammenhængen mellem de forskellige latente variable kan ses i figuren. Strukturen afgøres af pilene, 

der udtrykker de hypotetiske sammenhænge. Loyalitet kan skabes ved at gå en rationel vej, en emotio-

nel vej eller en kombination af disse. 

 

Der tages igen udgangspunkt i den tidligere brand equity SEM model, Figur 2c. Der kan dog eksistere 

mange flere sammenhænge end standard modellen (Kristensen et al 2000). Ud over de indirekte sam-

menhæng fra de eksogene variable til loyalitet, testes der også en direkte vej fra tradition til konse-

kvensvariablen loyalitet. Traditionsdimensionen drejer sig om, i hvilken grad gæsterne tager på festi-

valen, fordi de har været der før og i hvilken grad musikfestivalen er blevet et samlingspunkt for dem 

og en bestemt gruppe. Eftersom denne dimension har meget tilfældes med loyalitet, forventes den at 

påvirke loyalitet direkte. Strukturen i modellen følger dermed strukturen i brand equity modellen, med 

undtagelse af en enkelt vej fra tradition direkte til loyalitet.  

 

4.5 Hypoteser 

Den konceptuelle model danner rammen for en række hypoteser, der alle omhandler strukturen i mo-

dellen. Alle pilene repræsenterer en hypotese. Som tidligere nævnt kan dannelsen af loyalitet ske gen-

nem en rationel vej, en emotionel vej eller en kombination af de to. Alle sammenhængene forventes at 

være positive, da en stigning i enhver af de latente variable, forventes at forårsage en stigning i loyali-

tet. Den latente variabel pris er for eksempel gæsternes opfattelse af det samlede prisniveau på festiva-

len og jo bedre prisniveauet opfattes, des højere vil loyaliteten være.  

Bootstrapproceduren kan bruges til at udregne konfidensintervaller for parametrenes estimater (Hense-

ler et al 2009). Proceduren laver et stort antal stikprøver, hvorefter det er muligt at teste hypotesen: 

H0: w ≤ 0 

H1: w > 0 

 

Hvor w er den estimeret parameter i PLS. Koefficienten til denne parameter kan sammenlignes med 

den kritiske t-værdi i en t-distributionstabel. Der er tale om en ensidet test, da alle sammenhæng for-

ventes at være positive, så den kritiske værdi være større end 1,645. Den estimerede parameter er ud-

regnet ved at benytte samme antal cases som antallet af respondenter og med et stort antal stikprøver, 

her 2000.  

 

Alle relevante og begrundede sammenhænge testes og den estimerede model vil kun indeholde signi-

fikante sammenhænge. Dermed bliver den konkrete pilestruktur afgjort af dataanalysen. 
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5. Spørgeskema 

Nu hvor den konceptuelle model er blevet udviklet, skal den estimeres for at teste reliabiliteten og 

validiteten af den. Dette gøres i samarbejde med festivalen COPENHELL. De latente variable kan 

ikke måles direkte og bliver operationaliseret ved hjælp af indikatorvariable, der bliver observeret via 

et spørgeskema. Dette afsnit koncentrerer sig om oprettelsen af spørgeskemaet, der skal benyttes til 

undersøgelsen. Spørgeskemaet er vedlagt i Bilag A. De enkelte spørgsmål ses på samme måde som 

respondenterne udfyldte det. 

 

De latente variable operationaliseres med en række indikatorvariable, når de skal estimeres med PLS, 

Jo flere af disse, jo større sandsynlighed for at få dækket alle aspekter af den givne dimension. Dette 

gælder teoretisk, men eftersom indikatorvariablene bliver observeret via spørgeskema, er det essentielt 

at hele spørgeskemaet kan besvares og der sikres et rimeligt antal respondenter. Der skal altså findes et 

kompromis mellem antal spørgsmål og tiden det vil tage for respondenter at svare. Derfor er det vig-

tigt at spørgsmålene i sig selv kan bidrage med rigelig information.  

 

5.1 Softwareværktøj  

Survey-Xact (Ramboll Management Consulting A/S), et online softwareværktøj, bruges til opsætning 

og distribution af spørgeskemaet. Ved at benytte software specielt udviklet til formålet kan sandsyn-

ligheden for en lang række fejl mindskes. Ved print kan respondenter for eksempel sætte kryds uden-

for eller mellem svarkategorierne, hvilket kan medføre fejl, når researcheren skal vurdere data. Derud-

over mindskes sandsynligheden også for indtastningsfejl, når svarerne skal kodes ind og det er lettere 

at sørge for, at de forskellige respondenter svarer udelukkende på de spørgsmål, det er meningen de 

skal svare på. Dette kan let sættes ind med valideringer, aktiveringer og spring i spørgeskemaet.  

 

5.2 Udvikling af spørgeskema 

Der tages udgangspunkt i Malhotra og Birks (2007) designproces. Denne beskriver dog en generel 

proces for indsamling af data ved hjælp af spørgsmål. Der ses derfor kun på den del, der drejer sig om 

kvantitative spørgeskemaundersøgelser. 

 

Som nævnt skal der findes en god kombination i antallet af spørgsmål og indholdet i dem. I Afsnit4, 

Konceptuel model, blev dimensionerne i den konceptuelle model beskrevet i forhold til de aspekter, 

der indgår i dem. Dette er netop med til at lette opgaven med hensyn til udvikling af spørgeskemaet, 

fordi der kan stilles spørgsmål til de enkelte aspekter i hver dimension.  

 

For at COPENHELL og andre festivaler generelt skal kunne bruge denne model, stilles spørgsmålene, 

for så vidt det er muligt, så kun omkring faktorer, festivalen selv har mulighed for at påvirke. Nogle af 
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de festivalspecifikke dimensioner tager dog udgangspunkt i push motivation og dermed psykologiske 

faktorer. Disse kan festivalen ikke påvirke, da faktorerne omhandler gæstens psykologiske motiver. 

De kan dog generere nyttig information og festivalen kan stadig benytte denne information. Eksem-

pelvis kan der lægges mere vægt på de psykologiske faktorer, når festivalen kommunikerer med even-

tuelle gæster eller når de markedsfører sig selv.  

 

Denne opgave kræver en vis stikprøvestørrelse for, at den konceptuelle model kan estimeres. Derfor 

skal respondenters uvillighed eller manglende evne til at besvare spørgsmål overkommes. Dette kan 

opnås på flere forskellige måder.  

 

For at imødegå en manglende evne til at besvare spørgeskemaet indsættes en række indledende 

spørgsmål, der skal sikre, at respondenten er i stand til at besvare skemaet. Kravene er, at responden-

terne tidligere skal have været på en musikfestival. Det behøver ikke nødvendigvis at være COPEN-

HELL, men hvis de ikke har været på COPENHELL, skal de have et vist kendskab til COPENHELL. 

Hvis respondenterne derimod tidligere har været på COPENHELL forventes det, at de sagtens kan 

svare på spørgsmålene. Da spørgeskemaet er relativt langt, skal der være et incitament til at komme 

igennem det. Et spørgeskema tager respondenternes tid, hvorfor de gerne selv skulle have en beløn-

ning for deres arbejde. Nogle gange er interessen nok i sig selv, men ellers kan konkurrencer være 

med til at skabe større interesse og få flere til at gennemføre hele spørgeskemaet. For at imødegå den-

ne udfordring er der i samarbejde med arrangørerne af COPENHELL udloddet to billetter til en 

Mastodon
4
 koncert i VEGA

5
. Derudover er respondenterne ikke tvunget til at besvare alle spørgsmåle-

ne i spørgeskemaet. For eksempel kan de åbne spørgsmål omkring motivation springes over uden be-

svarelse, hvis respondenten ønsker dette. Det er også muligt at svare ”ved ikke” eller ”ønsker ikke at 

oplyse” på mange af spørgsmålene, så respondenterne ikke føler sig tvunget og kan dermed føle sig 

mere trygge. 

 

Undersøgelsen bliver gennemført fra onsdag den 28. december 2011 til torsdag den 12. januar 2012, 

hvilket desværre ikke er det mest optimale tidspunkt, da respondenternes erindringer ikke er helt friske 

De kan have svært ved at huske alle elementer fra deres oplevelse. Det har dog været eneste mulighed 

for udsendelse af spørgeskemaet.  

 

Spørgsmålsstrukturen er vigtigt for at skabe et godt spørgeskema. Her tænkes på, om spørgsmålene er 

struktureret eller ustruktureret og hvilken skala spørgsmålene bliver målt på. Gelder og Robinsons 

(2009) foreslår, at der bør stilles et åbent spørgsmål omkring motivation, så det åbne spørgsmål kan 

                                                           
4
 Et amerikansk heavy metal band, der blev dannet i starten af år 2000. (http://www.mastodonrocks.com/) 

5
 VEGA - Musikkens Hus, Enghavevej 40, 1674 København - CVR-nr. 19233774 (http://vega.dk/) 

http://www.mastodonrocks.com/
http://vega.dk/
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sammenlignes med de lukkede skala spørgsmål. Dette kan skabe større indblik i undersøgelsens 

spørgsmålsbatteri. Denne opgaves undersøgelse omhandler ikke direkte motivation, men motivation 

udgør stadig en stor del af de festivalspecifikke faktorer.  

 

Spørgsmålene der skal bruges til estimering af modellen bliver alle målt på en 1 – 7 Likert skala. Dette 

medfører at målingen i realiteten er på ordinal niveau. For at imødegå dette stilles svarmulighederne 

op så yderpunkterne er de eneste med tekst, mens resten af punkterne kun er angivet med tal. Dermed 

kan respondenterne se, at afstanden mellem de enkelte svarmuligheder er ens, hvilket skaber ækvi-

distance. Dermed kan data behandles på intervalniveau, hvilket er nødvendigt for at estimere model-

len. Til sidst i spørgeskemaet har respondenterne yderligere mulighed for at komme med kommentarer 

til både festivalen og til selve undersøgelsen. Dette kan give festivalen mere viden om hvad respon-

denterne mener om festivalen. 

 

Måden spørgsmålene er arrangeret på har også betydning for spørgeskemaets kvalitet. Spørgsmål kan 

deles op i tre kategorier, nemlig basisspørgsmål, klassifikationsspørgsmål, identifikationsspørgsmål 

(Malhotra og Birks 2007). Basisspørgsmålene er alle spørgsmål, der direkte relaterer til undersøgelsen 

og som er nødvendige for at kunne besvare den givne problemstilling. Klassifikationsspørgsmål er tit 

af demografisk karakter og drejer sig om oplysninger på respondenterne, så de senere kan klassificeres 

i eventuelle grupper. Identifikationsspørgsmål er også spørgsmål om respondenterne, men her tænkes 

der på oplysninger, så respondenten kan identificeres og eventuelt kontaktes. Det kan være i forbindel-

se med opfølgning på spørgeskemaet eller i forbindelse med en konkurrence. Spørgsmålene til de for-

skellige kategorier skal stilles i den rækkefølge, de er nævnte ovenfor. Basisspørgsmål først, dernæst 

klassifikationsspørgsmål og til sidst identifikationsspørgsmål. Grunden til denne rækkefølge er, at 

basisbesvarelser er de vigtigste og derfor skal indsamles inden respondenterne eksempelvis afbryder 

skemaet. 

 

Spørgeskemaet, Bilag A, er sat op efter de ovenstående retningslinjer. Der er en række indledende 

spørgsmål, der som nævnt skal sikre, at respondenten kan besvare skemaet. Dernæst kommer skala-

spørgsmålene, der starter med spørgsmål vedrørende de festivalspecifikke dimensioner, hvilket bliver 

efterfulgt af resten af de eksogene latente variable med undtagelse af motivationsdimensionen. Der er 

indført et spørgsmål cirka i midten af spørgeskemaet vedrørende hvilke musikgenrer respondenterne 

hører. Det er indført for at give et afbræk i besvarelsen, der ellers hurtig kan blive triviel og kedelig. 

Dette følges op af motivationsspørgsmålene og spørgsmålene omkring rationelle og emotionelle 

brandevalueringer, samt spørgsmålene om loyalitet. Dernæst kommer de demografiske spørgsmål og 

til sidst kan respondenterne angive deres e-mail adresse for at deltage i konkurrencen om et par kon-

certbilletter.  
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Skalaen på et par af spørgsmålene i spørgeskemaet er blevet vendt. Dette skal medføre at responden-

terne hele tiden bliver holdt på mærkerne, således de ikke ender med at give systematiske svar. 

 

Efter at spørgeskemaet er blevet færdigt, er det essentielt, det bliver testet inden udsendelse for at re-

ducere systematiske og tilfældige fejl (Malhotra og Dirks 2007). Dette spørgeskema er blevet pilotte-

stet af et par medstuderende, et par professionelle, samt arrangørerne af COPENHELL, hvorefter alle 

kommentarer er blevet diskuteret igennem og eventuelle fejl eller andre meningsforstyrrende elemen-

ter rettet. Spørgeskemaet er efterfølgende også blevet testet af nogle respondenter, for også at få input 

fra udestående kilder. 

 

5.3 Operationalisering 

Operationalisering af rationelle og emotionelle brandevalueringer tager udgangspunkt i Martensen and 

Grønholdt (2003, 2010). Disse artikler omhandler netop udviklingen af deres brand equity model, der 

har inspireret til den konceptuelle model i denne opgave. Rationelle brandevalueringer består af til-

fredshed og opfattet værdi. Opfattet brandværdi operationaliseres med spørgsmål vedrørende CO-

PENHELLs evne til at afholde festivalen, om COPENHELL giver god værdi for pengene og om gæ-

sternes behov for en festivaloplevelse opfyldes. Tilfredshed operationaliseres via spørgsmål omkring 

hvor tilfreds gæsterne samlet set har været med COPENHELL, i hvor høj grad festivalen levede op til 

deres forventninger, samt hvor tæt på en ideal festival COPENHELL er.  

 

Emotionelle brandevalueringer er udgjort af selvudtrykkelse og social accept. Selvudtrykkelse drejer 

sig om, hvilke signaler forbrugeren sender ved at benytte brandet. Det operationaliseres derfor med 

spørgsmål om betydningen af COPENHELL, om COPENHELL passer godt til personen og om festi-

valen er associeret med positive følelser. Social accept handler om hvordan andre personer opfatter 

forbrugeren og operationaliseres med spørgsmål om personen kan identificere sig med andre menne-

sker, der benytter samme brand, om de er stolte af at bruge brandet og om hvorvidt de mener, at bran-

det repræsenterer en livsstil. 

 

Som tidligere nævnt måles der en bred opfattelse af loyalitet. Der skal altså både måles holdningsmæs-

sig og adfærdsmæssig loyalitet. Den adfærdsmæssige loyalitet bliver operationaliseret med spørgsmål 

omkring sandsynligheden for at besøge COPENHELL igen og om gæsterne forventer at anbefale fe-

stivalen til andre. Den holdningsmæssige loyalitet bliver operationaliseret med spørgsmål COPEN-

HELLs attraktivitet og interesse hos gæsterne, samt vigtigheden af at fastholde relationen til COPEN-

HELL i fremtiden.  
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De eksogene latente variable er alle operationaliseret i forhold til ovenstående diskussion af dimensio-

nernes aspekter i Afsnit 4.3, Festivalspecifikke dimensioner, samt den gennemgået litteratur i desk 

researchen. For eksempel er motivationsdimensionen operationaliseret på baggrund af udsagn benyttet 

i de forskellige motivationsundersøgelser omkring festivaler og fornøjelsesferier.  

 

Alle spørgsmålsbatterierne er sat op således, at de forskellige udsagn er randomiseret. Dette er ligele-

des med til at undgå systematiske besvarelser. Hvis en respondent pr automatisk svarer ens på de 

samme udsagn på grund af deres placering, vil dette kunne føre til systematiske besvarelser, som vil 

påvirke dataanalysen og resultaterne. Dette sammen med et par vendte spørgsmål skal mindske risiko-

en for systematiske fejl i det endelige datamateriale.  

 

5.4 Distribuering af spørgeskema 

Da denne opgave drejer sig om loyalitet er det vigtigt, at distribueringen af spørgeskemaet ender hos 

respondenter, der har mulighed for at besvare det. Derfor er undersøgelsen lagt ud på COPENHELLs 

community på det sociale netværk Facebook, hvor festivalen har over 10.000 medlemmer. Hvis der 

skulle findes et stort antal respondenter, der kvalificeret kan besvare skemaet, uden for et community 

eller en kundedatabase, vil dette kræve for meget tid og for mange ressourcer.
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6. Dataanalyse 

Dette afsnit har til formål at estimere den konceptuelle model. Spørgeskemaet er blevet besvaret og 

data er indsamlet. Indledningsvist vil datamaterialet kort blive præsenteret og undersøges for fejl og 

mangler. Efterfølgende undersøges datamaterialet for ”missing values”, altså spørgsmål, der er besva-

ret med ”ved ikke”, da disse besvarelser ikke kan behandles på lige fod med de andre. 

Herefter vil respondenternes demografiske profil præsenteres, således den gennemsnitlige gæst kan 

beskrives. Efter dette kan den indledende dataanalyse påbegyndes. Den består af en reliabilitetsanalyse 

efterfulgt af faktoranalyse på de enkelte latente variable. Faktoranalysen bruges som en ekstra valide-

ring af spørgsmålsbatteriet og for at sikre pålidelighed blandt indikatorvariablene. 

Næste skridt er selve estimeringen af den konceptuelle model ved brug af PLS. Modellen, herunder 

den strukturelle del, vil dernæst blive analyseret og fortolket, for at sikre en stabil model. Til sidst vil 

modellen blive evalueret og modellens resultater diskuteret. Hele dataanalyseafsnittet vil afsluttes med 

en diskussion omkring, hvordan modellen og denne opgaves analyse vil kunne forbedres. 

 

6.1 COPENHELL 

COPENHELL er en festival, der bliver arrangeret af Live Nation Entertainment
6
. Den har eksisteret 

siden 2010, hvor knap 5.000 gæster besøgte festivalen. Den foregår på Refshaleøen lige i udkanten af 

København. Festivalen foregår over to dage og er Danmarks største metalfestival. I 2011 steg antallet 

af gæster til lige under 6.500 og antallet forventes at stige yderligere til 8.000 gæster i 2012. Det har 

været muligt for 300 af gæsterne at overnatte på dertil indrettede områder. Nogle af hovednavnene på 

festivalen var i 2010 Deftones og Megadeth, i 2011 Judas Priest og Korn og i 2012 er det Slayer og 

Marilyn Manson. Ud over musikken er der også andre aktiviteter, gæsterne kan benytte sig af. Der har 

været arkadespil, en biograf og en BierGarten, hvor gæsterne også kan tilbringe tid. Endvidere har der 

i 2011 været et smadreland, hvor gæsterne havde mulighed for at afreagere på eksempelvis gammelt 

elektronikudstyr, de selv havde medbragt. Andre aktiviteter har været sideshows som piger med ild, 

rollergirls og folk med kroge i. Der er altså flere aktiviteter og attraktioner ud over musikken på CO-

PENHELL, selvom denne fylder mest. Antallet af gæster har været stigende, hvilket kan skyldes en 

stigende opmærksomhed og ikke mindst den større fokus på musikfestivaler. 

 

6.2 Indledende dataanalyse 

Spørgeskemaet er blevet distribueret til 732 personer i alt. Ud af disse har 167 (22,8%) ikke svaret på 

nogle af spørgsmålene, 121 (16,5%) har givet nogle svar, mens 444 (60,7%) respondenter har gennem-

ført spørgeskemaet. For at besvarelserne kan benyttes til dataanalysen kræves det, at respondenter 

tidligere har været på COPENHELL eller at de har et vist kendskab til festivalen. Dette er tilfældet for 

                                                           
6
 Live Nation Denmark ApS. Se http://www.livenation.dk/ 
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399 respondenter, hvilket svarer til 54,5% af det samlede antal personer spørgeskemaet blev distribue-

ret til.  

 

Antallet af ”ved ikke” svar både for respondenter og for variable er blevet undersøgt. Missing values 

kan have stor indflydelse på datamaterialet og dermed estimeringen af PLS modellen. Der findes to 

metoder at behandle missing values i PLS estimering. Den ene er at udelukke observationen og der-

med respondenten fra estimeringen. Den anden er at indsætte middelværdien i stedet. Fordelen ved at 

udelukke respondenten fra estimeringen er, at der ikke indsættes konstanter i datamaterialet i form af 

et gennemsnit. Ulempen er derimod en mindre stikprøve i takt med respondenter bliver udeladt. En 

lavere stikprøve vil øge risikoen for en type II fejl (Malhotra og Birks 2007), hvor en falsk hypotese 

accepteres.  

 

Der vil blive benyttet en blanding af de to tilgange for både at sikre en høj stikprøve, men også for at 

sikre at der ikke indsættes for mange konstanter i estimeringen. Ifølge Nelson et al (1996) fungerer 

algoritmen for manglende data fint i PLS, hvor manglende data udgør op til 20%. Da det kun er relativ 

få gæster, der overnatter på festivalen undersøges variablen s_11_1 først. Se Bilag B for en oversigt 

over variabelnavne og de tilhørende spørgsmål. Ud af de 399 besvarelser har over halvdelen, 221 re-

spondenter, svaret ”ved ikke”. Eftersom flere end halvdelen af besvarelserne er missing values, undla-

des denne variabel fra undersøgelsen og den latente variabel bekvemmelighed undersøges ved hjælp af 

de resterende variable. Efter ekskluderingen af s_11_1 udgør manglende data maksimum 20%. Ses der 

derimod på respondenterne, har nogle af disse et relativt højt antal ”ved ikke” svar. I forlængelse af 

ovenstående ekskluderes alle respondenter, der har 10 eller flere besvarelser af ”ved ikke”. Dette resul-

terer i 340 respondenter, hvor manglende data i alt udgør 7,8%. 

 

6.2.1 Deskriptiv statistik 

Som det kan ses af Tabel 6a, er der omkring fire gange så mange mænd på COPENHELL som kvin-

der. Det fleste af respondenterne befinder sig i aldersgruppen 18 – 33 år og kommer fra København, 

Københavns omegn eller resten af Sjælland. Det ser altså ud til, at beliggenheden har betydning for 

COPENHELLs gæster. Uddannelsesmæssigt har de fleste respondenter en videregående uddannelse, 

men ellers er de delt lige op mellem folkeskole og gymnasial uddannelse. 

 

Det kan yderligere ses af tabellen at 45% tager på mere end en musikfestival om året, mens 43% tager 

af sted cirka en gang om året. Det er altså kun omkring hver tiende af respondenterne, der tager på 

musikfestival hvert andet år eller sjældnere. Dette kan umiddelbart skyldes metoden spørgeskemaet er 

distribueret på, hvor størstedelen af respondenterne er en del af COPENHELLs community.   
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6.2.2 Reliabilitetsanalyse Cronbach 

Inden datamaterialet benyttes til at estimere den konceptuelle model, undersøges dette for intern kon-

sistens ved hjælp af en reliabilitetsanalyse, der bliver efterfulgt af en faktoranalyse for at anskue 

spørgsmålsbatteriets validitet. 
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Reliabilitet er en vurdering af graden af konsistens mellem flere af en variabels bestanddele (Hair et al 

2006). Reliabilitetsanalyse bruges for at sikre, at variationen i besvarelserne ikke er for stor og for at 

sikre, at de latente variable i den konceptuelle model er så pålidelige som muligt. 

En måde hvorpå reliabiliteten af en sammensat skala kan måles, er ved hjælp af Cronbach’s Alpha, 

som bygger på variablernes korrelationskoefficienter. Det er en forudsætning, at alle skalaens spørgs-

mål er målt på intervalskalaniveau eller derover. Som nævnt i Afsnit 5.2, Udvikling af spørgeskema, 

kan Likert-Skalaer behandles på intervalskala, hvorfor dette ikke giver anledning til nogen komplika-

tioner. Endvidere er det nødvendigt, at alle variablerne er ensrettet, således at en højere værdi på de 

enkelte spørgsmåls skalaer, medfører en tilsvarende højere skalaværdi på det målte begreb. Måden at 

se om dette er tilfældet er ved, at se om de bivariate korrelationer mellem variablerne i en korrelati-

onsmatrice er positive. Cronbach’s Alpha er en korrelationskoefficient og skal være minimum 0,7, 

som er det generelle niveau for laveste ansete værdi (Hair et al 2006). Nogle eksplorative studier bru-

ger dog værdier ned til 0,6. 

 

De to variable s_10_4 og s_13_5 vendes således, at hvis en respondent har svaret 7 på skalaen bliver 

dette til 1 og så fremdeles. Dette er for at ensrette alle variable, så det er muligt at udregne Cronbach’s 

Alpha. Udregningerne til reliabilitetsanalysen kan findes i Bilag C. Udregningerne er lavet for hver 

latent variabel og følger samme fremgangsmåde. 

 

I tabellen Reliability Statistics er Cronbach’s Alpha angivet. For den latente variabel musik er værdien 

0,869. Dette ligger et godt stykke over de 0,7 der som minimum skal være. I næste tabel, Inter-Item 

Correlation Matrix, kan korrelationen mellem de enkelte indikatorvariable findes. Disse undersøges, 

idet hver latent variabel kræver korrelation for at sikre, at den er pålidelig. Derudover undersøges kor-

relationskoefficienterne for negative værdier, der angiver uoverensstemmelse i den latente variabel. 

Alle korrelationerne i den latente variabel musik er tilfredsstillende og der er ingen negative værdier. 

Den sidste tabel for hver latent variabel hedder Item-Total Statistics. Den viser hvor høj Cronbach’s 

Alpha kan blive, hvis en af indikatorvariablene fjernes. Ingen af variablene for musik kan udelades, for 

derved at skabe en højere reliabilitet. Dog skal variable ikke fjernes for enhver pris, da ekskluderingen 

af en variabel resulterer i, at der samlet set vil være mindre information til at estimere den latente vari-

abel. 

 

Den eneste latente variabel, der ændres ved er involvering. Cronbach’s Alpha er kun 0,659, hvilket er i 

underkanten af, hvad der anbefales. I korrelationsmatricen kan det ses, at variablen s_13_5Vendt har 

negativ korrelation med to af de andre variable, men også at korrelationen er meget lav mellem 

s_13_5Vendt og de andre indikatorvariable. Derudover kan det ses i næste tabel, at reliabiliteten kan 
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forøges til 0,784 ved at fjerne variablen. Derfor fjernes s_13_5Vendt fra analysen og reliabilitetsanaly-

sen køres igen. Tabel 6b viser den udregnede Cronbach’s Alpha for alle de latente variable.  

 

 

6.2.3 Faktoranalyse  

Der gennemføres konfirmativ faktoranalyse på hver enkelt af de latente variable for at validere 

spørgsmålsbatteriet og sikre, at de latente variable ikke indeholder flere dimensioner. Data fra faktor-

analyserne kan alle ses i Bilag D.  

 

Data skal først og fremmest undersøges for, om det er egnet til faktoranalyse. Der skal være en vis 

korrelation mellem de enkelte variable. Dette blev undersøgt i reliabilitetsanalysen og gør sig gælden-

de for alle de forskellige latente variable. Derudover benyttes Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sam-

pling Adequacy (KMO) og Bartlett’s test også. KMO fortæller hvor egnet datamaterialet er til faktor-

analyse og skal være over 0,5 (Field 2009). KMO bliver vurderet til at være middelmådig mellem 0,5 

og op til 0,7. God mellem 0,7 og 0,8. Meget god mellem 0,8 og 0,9 og hvis KMO er over 0,9 betragtes 

den som værende fremragende. Bartlett’s test viser om indikatorvariablene er korreleret og om faktor-

analysen kan fortsættes. KMO på de forskellige latente variable kan også ses i Tabel 6b. 

 

Den laveste KMO er 0,719 og dermed er KMO tilfredsstillende for alle latente variable. Da KMO er 

tilfredsstillende er det ikke nødvendigt at se på anti-image, der ellers er et andet vigtigt element i en 

faktoranalyse. Anti-image bruges til at undersøge KMO for individuelle variable. Dette er dog ikke 

nødvendigt her.  
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Det næste der ses på i faktoranalysen er communalities. Disse skal som udgangspunkt være over 0,5. 

Denne faktoranalyse bliver dog udelukkende brugt for at undersøge om de latente variable består af 

flere dimensioner, ikke for at reducere datamaterialet, som faktoranalyse også bruges til. Derfor er det 

tabellen Total Variance Explained, der bliver det essentielle i analysen. Den viser hvor mange forskel-

lige faktorer, der dannes på baggrund af datamaterialet. For den latente variabel musik dannes der en 

enkelt faktor, hvor cirka 61% af variansen er forklaret.  

Flere communalities ligger et stykke under de 0,5, men eftersom hver enkelt latent variabel kun danner 

en faktor, ekskluderes ingen variable for analysen. Ved at ekskludere variable mindskes den samlede 

information. Hvis variablen alligevel ikke bidrager til den endelige model, bliver det som et resultat af 

PLS analysen, der også har nogle krav til datamaterialet.  

 

6.3 Modelestimering 

Efter den indledende dataanalyse er det nu blevet muligt at estimere modellen. Der er tale om en SEM 

model med 14 latente variable. Selvom PLS estimering stadig fungerer med en relativ lav stikprøve, er 

der stadig en tommelfingerregel, der bør overholdes. Det samlede antal observationer skal helst over-

stige mindst ti gange antallet af pile til den latente variabel, der har flest (Barclay et al 1995). Rationel-

le evalueringer er den latente variabel, der bliver påvirket af flest latente variable. Der er i alt 12 på-

virkninger, en fra hver af de eksogene variable og en fra emotionelle evalueringer. Den samlede stik-

prøvestørrelse inklusiv manglende besvarelser er, som tidligere nævnt, på 340 respondenter. Hvis der 

ses på alle de respondenter, der ikke indeholder manglende data, drejer dette sig om 187 respondenter. 

Eftersom kravet til stikprøven er mindst 120 respondenter, kan modellen både estimeres med 340 re-

spondenter eller med 187 respondenter. 

For ikke at indsætte konstanter i datamaterialet i form af gennemsnit estimeres modellen ved hjælp af 

”case wise deletion”. Dermed ekskluderes respondenter, hvis der er spørgsmål de ikke har besvaret. 

Modellen estimeres med softwaren SmartPLS (Ringle et al 2005). 

 

Modellen bliver analyseret og fortolket i tre stadier. I det første stadie evalueres beregningen af model-

len, altså effekten af indikatorvariablene. I andet stadie testes den strukturelle del af modellen og bag-

efter er den estimerede model udviklet. Sidste stadie omhandler evalueringen af den samlede model. 

Ved at bruge denne rækkefølge er det muligt for researchere, at sikre de latente variable er pålidelige 

og valide, inden der drages konklusioner omkring hypotetiske sammenhænge (Bollen 1989; Fornell og 

Larcker 1981; Hair et al 2006; Hulland 1999). Hele estimeringen sker efter et hierarkisk princip. Det 

vil sige, at hvis variable skal fjernes eller sammenhæng ikke er signifikante, fjernes den variabel eller  
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den sammenhæng med lavest signifikans. Dernæst køres analysen på ny og modellen evalueres på 

samme måde endnu en gang. Denne proces fortsættes indtil der ikke skal fjernes mere. 

 

6.3.1 Validering af modellen 

Først undersøges beregningen af modellen. Reliabilitet undersøges for både indikatorerne individuelt 

og for hver latent variabel. Der er tale om henholdsvis item reliability og composite reliability. Item 

reliablility undersøges ved at se på indikatorvariablenes loadings. Disse bør være minimum 0,7 (Car-

mines og Zeller 1979; Hulland 1999). I Tabel 6c kan loadings for alle indikatorvariable ses. De variab-

le der er blevet ekskluderet på grund af for lav loading, står i kursiv og indgår ikke i de videre bereg-

ninger af composite reliability og average variance extracted (AVE). 

 

Den udregnede composite reliability kan også findes i Tabel 6c. Det anbefales af flere PLS researchere 

at undersøge composite reliability (Baumgartner og Homburg 1996; Chin 1998; Fornell og Larcker 

1981; Hulland 1999).  

 

Composite reliability opfattes som en bedre metode til at fastslå reliabilitet end Cronbach’s Alpha, da 

denne ikke tager hensyn til vægtningen af de forskellige indikatorvariable. Cronbach’s Alpha blev dog 

brugt i den indledende analyse for også at have muligheden for at undersøge korrelationen mellem de 

enkelte variable. Composite reliability bør som minimum være på 0,7 for en beskeden pålidelighed. 

Den laveste composite reliability værdi er 0,88, hvilket indikerer at alle indikatorer for hver latent 

variabel reflekterer en stærk homogenitet og endimensionelt begreb (Martensen og Grønholdt 2010). 

 

En anden måde at måle composite reliability på er ved hjælp af AVE (Chin, 1998; Baumgartner and 

Homburg, 1996). AVE måler andelen af varians opfanget af de associerede indikatorer. Researchere 

mener AVE skal være over 0,5, hvilket opfylder kriteriet om, at den latente variabel skal kunne forkla-

re mere end halvdelen af variansen fra sine indikatorer (Chin 1998; Fornell og Cha 1994; Fornell og 

Larcker 1981). Den laveste AVE i modellen er 0,61 og kan ligeledes ses i Tabel 6c. Modellen viser 

altså stærk composite reliability (Fornell and Larcker 1981). 
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Diskriminant validitet omhandler i hvilken grad målingen af de forskellige latente variable adskiller 

sig. For at evaluere diskriminant validiteten kan kvadratroden af AVE sammenlignes med korrelati-

onskoefficienten mellem de forskellige latente variable. Fornell-Larcker kriteriet er, at kvadratroden af 

AVE for en latent variabel skal være større end korrelationen mellem den og enhver anden latent vari-

abel i modellen (Fornell and Larcker 1981). Dette kriterium anbefales også af Chin (1998) og Hulland 

(1999). Tabel 6d viser kvadratroden af AVE med fed, samt korrelationskoefficienterne mellem de 

latente variable. Som det kan ses af tabellen er kriteriet opfyldt da ingen korrelationskoefficienter er 

større end kvadratroden af AVE for den respektive latente variabel. 

 



 Kapitel 6, Dataanalyse 

 

 
Side 57 

 

6.3.2 Test af kausale forbindelser 

Estimeringen inkluderer test af alle sammenhængene i den konceptuelle model, se Figur 4a. De bliver 

som tidligere nævnt testet ud fra et hierarkisk princip. I Tabel 6e kan den udregnede t-værdi for alle 

sammenhænge ses. 

 

 

Tabellen skal læses således, at pilen går fra den latente variabel, der står i første kolonne til den re-

spektive latente variabel i øverste række. Hvis den udregnede t-værdi er over 1,645 forkastes H0 hypo-

tesen om at w ≤ 0, hvorfor sammenhængen ses som signifikant. Alle de sammenhænge, der ikke er 

forkastede er markeret med kursiv i tabellen. 

 

Ud fra tabellen kan det ses, at begge strukturelle sammenhænge fra den latente variabel bekvemmelig-

hed ikke er signifikante. Grunden til dette kan skyldes, at bekvemmelighed kan opfattes lidt som en 

opsamlingsvariabel. Der indgår flere forskellige aspekter, som ikke nødvendigvis reflekterer dimensi-

onen ordentligt. Det er også den latente variabel med lavest reliabilitet, hvis der ses på Cronbach’s 

Alpha i reliabilitetsanalysen. Her indgår alle fem indikatorvariable og Cronbach’s Alpha ligger kun på 

0,707. Derudover bliver tre af indikatorvariablene fjernet i forbindelse med validering af PLS model-

len, da deres loadings ikke er høje nok. Dermed ender bekvemmelighed med kun at bestå af s_11_5 og 

s_11_6, der omhandler medarbejderne på festivalen. Denne latente variabel er dog en dimension i sig 

selv, hvilket kan ses via diskriminant validiteten. Kundeservice på en musikfestival behøver heller 

ikke at have betydning for gæsterne, da de fleste kun interagerer med de arbejdende når de skal købe 
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mad og drikke. Der skal virkelig ske noget ekstraordinært, hvis dette aspekt skal have betydning for 

skabelsen af loyalitet hos en festivalgæst. 

En anden latent variabel, der heller ikke påvirkede rationelle eller emotionelle evalueringer er involve-

ring. Dette kan umiddelbart skyldes, at der spørges ind til produktkategorien musikfestivaler i stedet 

for specifikt til COPENHELL. Grunden til der er spurgt ind til involvering i produktkategorien, er for 

at vide mere om respondenternes generelle niveau af involvering. 

 

 

Den endelige estimerede model kan ses i Figur 6a. Den består samlet set af 12 latente variable. Struk-

turen er fastsat efter den overordnede analyse og kun signifikante sammenhæng vises. Andre sammen-

hænge kan eksistere i andre case studier. 

 

Det estimerede performanceindeks for hver latent variabel kan ses inde i ellipserne og påvirkningsko-

efficienterne står ved de enkelte pile. Performanceindekset er estimeret af et vægtet gennemsnit af 

indikatorvariablene, konverteret til en score mellem 0 og 100. Dette betyder, at hvis en respondent har 

svaret 1 i spørgeskemaet, bliver dette til 0. Ligeledes bliver et svar på 4 til 50 og 7 bliver til 100. På-
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virkningskoefficienterne er ustandardiseret, hvilket vil sige en påvirkning repræsenterer den estimere-

de gennemsnitlige effekt af en stigning på 1 i den latente variabels performanceindeks.  

 

6.3.3 Evaluering af modellen 

En typisk metode til evaluering af PLS modeller er ved at undersøge R
2
-værdien for de afhængige 

latente variable (Chin 1998; Hulland 1999; Tenenhaus et al 2005). I denne model vurderes kvaliteten 

af modellen på baggrund af R
2
-værdien for loyalitet, samt rationelle og emotionelle evalueringer. Den 

færdigestimerede model har et højt forklarende niveau. R
2
-værdien er 0,78 for loyalitet, 0,79 for ratio-

nelle evalueringer og 0,68 for emotionelle evalueringer. Chin (1998) beskriver R
2
-værdier over 0,67 

som betydelig, R
2
-værdier over 0,33 som moderate og værdier over 0,19 som svage. Alle R

2
-værdier 

forklarer en betydelig del af variansen i den estimerede model, hvilket samlet set indikerer en egnet 

model. Det har yderligere vist sig at ligesom i Martensen og Grønholdts (2010) model, så er opdelin-

gen af rationelle og emotionelle evalueringer betydelig. De latente variable musik, atmosfære, forhold 

og pris påvirker kun loyalitet via rationelle evalueringer, mens socialisering og forventninger ikke 

direkte påvirker de rationelle evalueringer direkte, men går gennem de emotionelle. Image og motiva-

tion påvirker derimod både de rationelle og emotionelle evalueringer direkte.  

 

6.4 Resultater 

Som Figur 6a viser, er den direkte påvirkning af rationelle og emotionelle evalueringer næsten lige 

stor. Emotionelle evalueringer påvirker dog også loyalitet indirekte, hvilket betyder at påvirkningen 

fra emotionelle evalueringer samlet set er størst. 

 

I Tabel 6f kan den totale effekt på loyalitet fra alle latente variable ses. Emotionelle evalueringer på-

virker loyalitet med 0,38 mod 0,32 fra rationelle evalueringer. Dette kan umiddelbart skyldes, at en 
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musikfestival er en oplevelse, hvor mange forskellige følelser kan spille ind. Der er tale om et produkt, 

der kræver langt mere end en enkeltstående rationel beslutning. 

 

Generelt er effekten fra mange af de eksogene variable lav. Det er kun image, motivation og tradition, 

der har en total effekt større end 0,10. Den høje effekt fra tradition skyldes først og fremmest den di-

rekte påvirkning. Som tidligere nævnt er tradition tæt relateret til loyalitet, da begge koncepter om-

handler intentionen om at tage af sted på festival igen. Image, der indeholder aspekter som differentie-

ring og troværdighed, har dobbelt så meget eller større betydning i forhold til flere af de andre latente 

variable. COPENHELL er den største danske heavy metal musikfestival og ingen andre danske festi-

valer kommer i nærheden af dette. De adskiller sig primært fra andre musikfestivaler ved at have et 

musikprogram, der udelukkende består af kunstnere og bands inden for heavy metal genren. Derud-

over fremstår de som en troværdig festival, gæsterne gerne vil støtte. 

 

Motivation har endnu større indvirkning på gæsternes dannelse af loyalitet. De psykologiske push 

faktorer betyder meget for gæsterne. De kan komme væk fra hverdagen og få ekstraordinære oplevel-

ser. Dette stemmer rimelig godt overens med den tidligere teori omkring motivation for at tage på 

musikfestival. I flere af studierne havde push motivation stor betydning, ligesom ved generel motiva-

tion for at tage på fornøjelsesferie. De resterende eksogene latente variable har alle lav indflydelse på 

gæsternes loyalitet. Der kan være flere grunde til dette. 

 

Prisdimensionen påvirker kun loyalitet med 0,05. Dette kan skyldes at prisen kun betales en gang om 

året. I forhold til andre slags produkter er der altså tale om en slags engangsbetaling, hvorfor prisen 

ikke får særlig stor betydning. Derudover er produktet, der købes en oplevelse og kan betragtes som en 

lille ferie, hvorfor omkostningen anskues anderledes end hvis produktet var nødvendigt i hverdagen. 

En af grundene til interessen for musikfestivaler er vokset de seneste år, er som tidligere nævnt, de 

faldende marginale omkostninger ved at afholde musikfestivalerne. Gæsterne får meget musik for 

pengene i forhold til, hvis de skulle betale for koncerterne enkeltvis. 

 

Forventninger har heller ikke særlig stor indflydelse på loyaliteten. Et produkt som en musikfestival er 

et kompliceret produkt og fylder trods alt lidt på budgettet, hvorfor der burde være en betydelig ind-

virkning på loyalitet. Forventninger viser sig dog at være signifikant i modsætning til involvering, men 

effekten er ikke særlig stor. Dette kan skyldes at gæsterne har let ved at vurdere kvaliteten af en mu-

sikfestival, da de ved hvad de normalt kan forvente sig. 95% af respondenterne tager på festival mini-

mum en gang hvert andet år. 
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Forhold har som forventet en lav effekt på loyaliteten. Dimensionen der er nødvendig for, at en musik-

festival kan blive afholdt, men ligesom med dimensionen bekvemmelighed skal der noget helt specielt 

til, før denne dimension påvirker loyalitet. Derimod skal forholdene holde en vis standard, da neglige-

ring af forholdene på længere sigt vil kunne skabe utilfredshed og få gæster til at fravælge festivalen. 

Et eksempel kan være toiletforholdene. Det er ikke unormalt, at toiletter på festivaler og til koncerter 

har en lavere standard end så mange andre steder. Hvis forholdene derimod ender med at blive for 

slemme, kan det skade festivalen på længere sigt.  

 

De sidste tre latente variable, musik, atmosfære og socialisering, har mod forventning også en lav ind-

flydelse på loyaliteten til en festival. Musikkens lave indvirkning på loyalitet kan forklares med at 

musikprogrammet er forskelligt fra år til år. Det er altså ikke på baggrund af sidste års musikprogram, 

folk vælger at tage på festival, men på baggrund af det aktuelle års musikprogram. Loyalitet via musik 

kan dog skabes på længere sigt ved gentagne gange at have et attraktivt musikprogram. Dermed kan 

gæsterne forvente en vis kvalitet og eventuelt flere gange opleve ny og spændende musik.  Musikkens 

betydning på en festival kan dog stadig være en væsentlig motivationsgrund, men behøver ikke nød-

vendigvis betyde at gæsterne kommer tilbage året efter.  

 

Selvom atmosfære og socialisering er en stor del af oplevelsen på en festival, har disse dimensioner 

heller ikke særlig stor indflydelse på loyalitet. Dette kan skyldes, at det er to dimensioner, der tages for 

givet. Atmosfæren er gæsterne selv en del af og derfor med til at påvirke. Det er altså deres humør, der 

er afgørende for atmosfæren. Spørgsmålet er så derefter, hvad der påvirker deres humør. Socialisering 

kunne således have stor betydning for atmosfæren. Når socialiseringen er i top og gæsterne har det 

godt sammen med enten kendte eller ukendte grupper, vil dette kunne påvirke deres humør. Dette dis-

kuteres nærmere i Afsnit 6.6,Kritik. Forklaringen på socialiserings lave påvirkning af loyalitet kan 

være fordi socialisering, ifølge modellen, kun påvirker loyalitet gennem de emotionelle evalueringer. 

Der kan dog, i forlængelse af ovenstående, være nogle strukturelle sammenhænge som modellen ikke 

tager højde for, hvilket også diskuteres i Afsnit 6.6, Kritik. 

 

Performanceværdierne ligger i gennemsnit på et meget højt niveau. Med undtagelse af pris og forhold 

ligger resten af dimensionerne tæt på eller over 80. Dette betyder at de fleste respondenter har svaret 5, 

6 eller 7 i spørgeskemaet. Loyaliteten til COPENHELL har et performance indeks på hele 89.  

 

De rationelle og emotionelle evalueringer ligger noget lavere end loyalitet, men stadig på et relativt 

højt niveau. Det vil sige, at selvom kundetilfredsheden og brandværdien samt selvudtrykkelse og soci-

al accept ikke vurderes helt så højt, så er loyaliteten stadig meget høj. Dette kan skyldes et ønske om at 

støtte festivalen på grund af dens unikke karakter, men kan også være på grund af manglende alterna-
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tiver. Der er dog ikke tale om tvungen loyalitet eftersom både den adfærdsmæssige og holdningsmæs-

sige loyalitet er høj.  

 

6.5 Brand Equity kort 

En metode modellen kan benyttes til at diagnosticere vigtige indsatsområder, er ved at benytte et brand 

styrke kort (Martensen og Grønholdt 2010). Her stilles performance indekset op mod effekten på loya-

litet. For et ledelsesmæssigt synspunkt kan dette være en nyttig metode, da det er muligt, at vurdere et 

brands mentale styrke og kan give input til udvikling af strategier. 

 

 

Hver determinant placeres i en af fire forskellige celler i brand styrke kortet. Linjerne der opdeler cel-

lerne er gennemsnittene af henholdsvis de latente variables totale effekter og performanceværdierne. 

De fire celler kan fortolkes på følgende måde (Martilla and James 1977): 

(1) I øverste venstre hjørne er performance høj, men effekten lav. Som minimum skal status quo 

bibeholdes her. I nogle tilfælde vil det være muligt at overføre ressourcer fra de områder, der 

ligger i denne celle til andre mere nødvendige områder.  
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(2) I den øverste højre celle er både performance og betydningen høj. Det er i denne celle de kon-

kurrencemæssige fordele befinder sig i og derfor skal det gode arbejde fortsættes. 

(3) Det nederste venstre hjørne indeholder de områder, hvor virksomheden ikke klarer sig vold-

somt godt. Dette spiller dog ikke så væsentlig en rolle, da betydningen af disse områder også 

er relativ lav. Det er områder med lav prioritet, som i nogle tilfælde ville kunne ignoreres. 

Derfor skal dimensioners position i denne celle observeres. 

(4) Sidste celle nederst til højre repræsenterer områder med størst muligt potentiale. Her klarer 

virksomheden sig ikke særlig godt, men det er samtidig områder, der vægtes højt af respon-

denterne. Virksomhedens bestræbelser skal altså koncentreres omkring områderne i denne cel-

le.  

I Figur 6b kan brand styrke kortet for COPENHELL ses. 

 

De fire forskellige celler i brand styrke kortet er alle baseret på gennemsnit i dataanalysen. Derfor er 

der tale om relative værdier. Forhold og pris har lave performance værdier i forhold til de andre latente 

variable i brand styrke kortet. Der ses altså på de faktorer virksomheden helst skal arbejde med.  

For COPENHELLs vedkommende ligger ingen af dimensionerne i cellen med de primære indsatsom-

råder og de eneste to områder, der ligger under performance gennemsnittet er pris og forhold. Disse 

faktorer har dog ikke nogen nævneværdig betydning for COPENHELL og kan derfor prioriteres lave-

re. Dog skal COPENHELL fortsat være opmærksomme på disse dimensioner, for hvis de negligeres, 

kan de på længere sigt få større betydning for gæsternes loyalitet.  

De to områder, hvor COPENHELL skal fortsætte det gode arbejde er traditionsdimensionen og moti-

vationsdimensionen. Dette er lidt abstrakte områder for en virksomhed at arbejde med, da der primært 

er tale om push motivationsfaktorer. Det er altså psykologiske faktorer, som intet har direkte at gøre 

med selve festivalen. Dog kan COPENHELL stadig bruge denne information. Der kan eksempelvis 

lægges vægt på disse dimensioner i markedsføringen. Sidst men ikke mindst kan COPENHELL fort-

sætte deres arbejde på samme måde som tidligere, da dette ser ud til at fungere godt, idet ingen af om-

råderne ligger i cellen med primære indsatsområder. 

 

6.6 Kritik 

Nu er den endelige model estimeret og dataanalysen umiddelbart færdig. Inden der konkluderes på 

resultaterne af analysen diskuteres flere aspekter af denne opgave. Gennem hele denne processen er 

der oparbejdet viden inden for flere forskellige områder, herunder loyalitet, brand equity og motivati-

on. Det er naturligt, at der læres en del gennem udarbejdelsen af en opgave og det er også tilfældet i 

forbindelse med denne. Derfor ses der i dette afsnit på nogle af de aspekter af opgaven, der kunne 

gøres bedre eller gribes an på en alternativ måde.  
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Et af de mere udfordrende områder i denne opgave har været nedbrydningen af teorien om festivalmo-

tivation til latente variable, der har betydning for festivalgæsters loyalitet. Motivationslitteraturen der 

er gennemgået i forbindelse med denne opgave, omhandler et bredt felt. Mange af dem tager, som 

tidligere nævnt, udgangspunkt i Crompton (1979), der har haft en markant påvirkning på litteraturen. 

En vigtig pointe fra hans studie er, at respondenterne under interviewene startede med at nævne desti-

nationerne som primær motivationsgrund. Det viste sig dog, at efter længere tids samtale omkring 

motiverne at der var tale om socio-psykologiske faktorer i stedet. Selvom der er tale om psykologiske 

faktorer, er det ikke sikkert, at opmærksomheden omkring disse er særlig stor, hvis den overhovedet er 

til stede. 

 

Modellen i denne opgave er udviklet på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang. Som ud-

gangspunkt skulle litteraturgennemgangen suppleres med en række dybdeinterview. Dette kunne have 

givet et større indblik i festivalgæsters motivation for at tage af sted, men kunne også danne grundlag 

for en diskussion omkring hvilke faktorer, der har indflydelse på om gæsterne ville komme igen. 

Grunden til dybdeinterviewene ikke nåede at blive en del af opgaven, skyldtes nogle løbende dead-

lines og fordi festivalen, der skulle testes blev en anden. Dette medførte at materialet ikke kunne bru-

ges optimalt.  

 

Et andet kritisk punkt er forskellen på fornøjelsesferie, destinationer og musikfestivaler. Litteraturen 

om motivation der er gennemgået i forbindelse med denne opgave, har haft fokus på et af ovenstående 

perspektiver.  

 

Udarbejdelsen af denne opgave har givet mig langt mere indsigt i SEM og PLS. Et vigtigt punkt er 

forskellen på reflekterende og formative indikatorvariable. Betydningen af dette blev først erfaret efter 

spørgeskemaindsamlingen. Forskellen på de to forskellige typer og deres indikatorvariable evalueres i 

forhold til dimensionen bekvemmelighed, der viste sig ikke at være signifikant. Dette kunne ses i re-

liabilitetsanalysen at bekvemmelighed havde den laveste Cronbach’s Alpha, hvilket skyldes dens 

sammensætning. Dimensionen bør sammensættes af refleksive indikatorer, der alle korrelerer fordi, 

indikatorvariablene skal reflektere forskellige aspekter af dimensionen. I stedet blev bekvemmelighed 

samlet af flere forskellige festivalaspekter, der ikke nødvendigvis korrelerer med hinanden. Der var 

tale om vurdering af både campingmuligheder, udvalget af mad, toiletforhold og serviceniveau. Der 

opstår dog ingen problemer med PLS estimering, selvom de latente variable er formative (Henseler et 

al 2009). Ulempen, som det tog sig ud i dataanalysen er imidlertid, at korrelationen mellem indikator-

variablene til bekvemmelighed var lav. Derfor var loadings for tre indikatorer ikke tilstrækkelige til at 

indgå i den samlede model. Bekvemmelighed endte i sidste ende med kun at indeholde to indikatorer 

omkring servicen på festivalen, hvilket ikke nødvendigvis behøver at være vigtigt på en festival.  
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Der kunne altså være større fokus på sammensætning af den latente variabel bekvemmelighed, men 

også på nogle af de andre latente variable. De festivalspecifikke dimensioner er eksempelvis dannet på 

baggrund af de gennemgået artikler vedrørende motivation. Der spørges til forskellige aspekter, der 

dog korrelerer. Der kunne dog alternativt spørges mere overordnet til de forskellige dimensioner til 

brug for estimeringen af modellen. Dermed bliver estimeringen foretaget ved hjælp af en række gene-

riske spørgsmål, som kan suppleres med specifikke, hvis den enkelte festival ønsker at få mere viden 

om nogle specielle forhold. En sådan generisk model kunne muligvis være endnu mere brugbar som 

benchmark på tværs af festivaler. Den udviklede model i denne opgave kan sagtens benyttes til andre 

festivaler, men spørgsmålet er om den kan forbedres.  

 

6.6.1 Flere kausale sammenhænge 

I dataanalysen kunne det ses, at flere af de festivalspecifikke eksogene latente variable ikke havde 

særlig stor indflydelse på loyalitet. Der kan dog være nogle strukturelle sammenhæng, der endnu ikke 

er taget højde for. En musikfestival er en oplevelse og i den forstand et relativt kompliceret produkt. 

Endvidere tager folk sjældent på festival alene. Socialisering har altså betydning for gæsterne og på-

virker også humøret. Når gruppen først er sammensat og humøret højt, kan de andre dimensioner være 

af mindre betydning. Socialisering kan påvirke atmosfæren, idet den blandt andet udgøres af ens eget 

humør. I forlængelse af dette vil socialisering også kunne påvirke dimensionerne musik, forhold og 

ikke mindst tradition. Jo bedre gæsterne har det sammen med de grupper de kender og dem de lærer at 

kende, jo bedre vil deres opfattelse af de andre dimensioner være. Musikdimensionen fordi det opleves 

sammen med andre, forholdene fordi de får mindre betydning og tradition fordi lysten til at opleve det 

igen øges. Socialisering udgør en så stor del af oplevelsen, at hvis denne dimension stiger vil de andre 

dimensioner og i sidste ende loyalitet opfattes bedre. Gæsterne ved som regel noget tid inden festiva-

len, hvem de følges med. Derfor kan socialisering også påvirke motivation og forventninger. Forvent-

ningerne påvirkes fordi gæsterne har glæder sig til den oplevelse, de skal dele med andre og motivati-

on fordi de glæder sig til at komme væk fra hverdagen. Image bliver påvirket, fordi gæster opfatter 

arrangøren bedre, når de har en god oplevelse. Prisdimensionen påvirkes fordi prisniveauet får mindre 

betydning i takt med socialiseringen stiger.  

 

Socialisering er en stor del af oplevelsen og har betydning for humøret og stemningen og dermed også 

atmosfæren. Denne kan også påvirke musikken, da et højere humør har stor betydning for kvaliteten 

og musikoplevelsen. Interaktion med publikum kan udgøre en essentiel del af en koncert og jo bedre 

humøret er, jo bedre opfattes musikken. Udover musikdimensionen kan atmosfære også have indfly-

delse på tradition. Højt humør, god stemning og udsøgt atmosfære kan have stor indflydelse på inten-

tionen om at gøre festivalbesøget til en tradition. 
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Musik kan også påvirke tradition. Gæster tager til samme festival for at opleve musikken på stedet. 

Musikfestivaler holder sig generelt til samme koncept over længere tid med hensyn til musikgenre. 

Dette gælder både hvad enten, det er en specifik genre, som COPENHELL har valgt eller om der væl-

ges bredt blandt mange forskellige genrer. Hvis musikprogrammet over længere tid er sat godt sam-

men ifølge gæsterne kan det skabe en forventning om, at god musik altid kan opleves på festivalen. 

Dette kan derfor også medvirke til at skabe en tradition for gæsterne. Selvom musik muligvis ikke har 

den største betydning for skabelsen af loyalitet, skal musikprogrammet dog stadig have en vis kvalitet 

for at skabe incitament for at tage af sted. Derudover har folk forskellige motiver for at tage på festi-

val, så musikken vil altid have stor betydning for nogle af gæsterne. Om ikke andet kan musikpro-

grammet afgøre hvilken festival der besøges, hvis valget står mellem flere. 

 

6.7 Revideret model 

I forlængelse af ovenstående kritik, kan den udviklede model, Figur 6a, optimeres, således den tager 

højde for de strukturelle sammenhænge mellem de eksogene variable. Ved samme fremgangsmåde, 

 

som i Afsnit 6.3.2, Test af kausale forbindelser, testes de sammenhænge der er omtalt i ovenstående 

afsnit. Tabel 6g viser den udregnede t-værdi for forbindelserne mellem de latente variable, der bruges 

til at teste om sammenhængene er signifikante. Det kan ses af tabellen, at alle de hypotetiske sammen-

hænge, der blev diskuteret i den ovenstående kritik er signifikante. Den reviderede model er blevet 

estimeret på ny og kan ses i Figur 6c.  

R
2
-værdien i den reviderede model er, som i den oprindelige model, på 0,78 og forklarer dermed en 

stor del af variansen i modellen. De rationelle og emotionelle R
2
-værdier er ligeledes lig med den op-

rindelige model på henholdsvis 0,79 og 0,68.  
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Som det fremgår af modellen påvirker socialisering alle de andre tidligere eksogene variable, samt de 

emotionelle evalueringer. Dermed er den samlede effekt af socialisering meget større end før. Atmo-

sfære har yderligere fået større indflydelse på dannelsen af loyalitet. De totale effekter på loyalitet 

fremgår af det nye brand equity kort i Figur 6d. På grund af ændringerne i de strukturelle sammen-

hænge og dermed effekten af de forskellige variable, ændres prioriteringen af indsatsområderne. 

 

 

Indeksværdierne er stadig ens, så fordelingen på y-aksen ændres ikke. Derimod har placeringen af 

atmosfære, men specielt socialisering ændret sig. Eftersom den totale effekt er blevet større, befinder 

atmosfære og socialisering sig i cellen øverst til højre, hvor det gode arbejde skal fortsættes. I stedet 

for kun at observere positionen, bør COPENHELL arbejde aktivt med disse dimensioner. Dette lader 

også indtil nu at være tilfældet. COPENHELL har haft et stigende antal besøgende siden deres opstart 

og forventer endnu flere i 2012. Selvom musikdimensionen ikke ligger i cellen øverst til højre, skal 

der stadig være fokus på denne, da den er med til at skabe incitament for gæsterne til at tage af sted.  

 

Et andet vigtigt punkt i det nye brand equity kort er, at nu hvor socialisering har så stor betydning, er 

dens indeksværdi af væsentlig større betydning. Indeksværdien ligger på 78, hvilket er lige omkring 
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gennemsnittet. Socialiseringsdimensionen ligger altså lige på grænsen til den nederste højre celle. 

Derfor skal socialisering være primære indsatsområde for COPENHELL. Fokus skal altså ligge på at 

skabe nogle rammer på festivalen, hvor socialisering er i højsæde. Dette kan gøres på flere måder. 

1. For det første kan der opsættes områder, hvor gæsterne kan sidde og slappe af og hygge sig. 

Det kan være i forbindelse med boder, der tilbyder mad eller drikkelse, samt områder placeret 

forskellige strategiske steder, eventuelt i nærheden af scenerne. 

2. For det andet kan der lægges mere vægt på campingen på COPENHELL. Tiden inden musik-

ken begynder på en festival, er ideel til socialisering. Warm-up tiden på festivaler bliver for 

flere gæsters vedkommende brugt til at feste og have det sjovt. I den forbindelse er der gode 

muligheder for at hygge sig med vennerne, familien eller møde fremmede mennesker, der og-

så nyder festivalen. Disse dage er også med til at skabe festivalkulturen på flere af de store fe-

stivaler, eksempelvis Roskilde festival. Opvarmningsdage kræver naturligvis at festivalen fo-

regår over flere dage end musikken, hvilket kan være en begrænsning i sig selv. 
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3. Derudover kan aktiviteter ved siden af musikken også være med til at styrke socialiseringen på 

festivalen. Dette eksisterer allerede på COPENHELL og er en god måde, hvorpå gæsterne kan 

tilbringe mere tid sammen. Her kan den sociale interaktion komme i fokus. 

4. Et sidste punk, der kan have betydning for socialisering, er tiden mellem de forskellige kon-

certer. Hvis gæster udelukkende er taget på festivalen for musikkens skyld, kan tiden mellem 

koncerterne, for deres vedkommende, opfattes som spildtid. For andre gæster kan tiden mel-

lem koncerterne skabe et afbræk fra musikken, hvor det netop er muligt at hygge sig med ven-

nerne, hvorfor socialisering kommer i fokus. 

 

COPENHELL har allerede fokus på flere af ovenstående punkter og der kan yderligere være en række 

begrænsninger, der kan skabe udfordringer. Pladsbegrænsninger er et punkt størstedelen af alle musik-

festivaler arbejder under. De fysiske forhold kan altså spille ind og have betydning for hvor stort ek-

sempelvis campingområdet eller musikpladsen kan være. 

 

6.8 Opsummering 

Gennem hele dataanalysen er den konceptuelle model blevet testet og udviklet. Den første indikatorva-

riabel, der blev ekskluderet fra analysen var s_11_1 på grund af det store antal respondenter, der havde 

svaret ”ved ikke”. Den næste var s_13_5Vendt, da korrelationen mellem denne og de andre indikator-

variable i den latente variabel involvering var negativ. Dette fremgik af reliabilitetsanalysen og efter 

ekskludering af indikatorvariablen blev Cronbach’s Alpha væsentlig højere. Da ingen variable blev 

fjernet fra analysen i forbindelse med faktoranalysen, kunne den konceptuelle model efterfølgende 

analyseres og fortolkes. Ti variable blev ekskluderet fordi, deres loadings ikke var høje nok. Dernæst 

blev reliabilitet for indikatorvariablene og de latente variable udregnet og de viste generelt høj pålide-

lighed og kriteriet for diskriminant validitet blev også overholdt. Alle hypotetiske sammenhæng blev 

testet og kun de signifikante fremgik af den estimerede model. Modellen havde en høj forklaringsgrad. 

R
2
-værdien viste at modellen næsten forklarede 80% af variansen. 

 

På trods af en høj forklaringsgrad kunne det ses i brand equity kortet, at flere af de latente variable kun 

havde en lav indflydelse på dannelsen af loyalitet. Dette skyldtes, at den oprindelige model ikke tog 

højde for en lang række eksisterende sammenhæng mellem de eksogene latente variable. Disse sam-

menhæng blev diskuteret og efterfølgende testet. Det viste sig, at alle diskuterede sammenhæng var 

signifikante, hvilket resulterede i den reviderede model i Figur 6c. Dette ændrede ligeledes brand equi-

ty kortet således, at prioriteringen af indsatsområder forandrede sig.  

 

Det reviderede brand equity kort viste, at socialisering klart er den dimension, der har størst betydning 

for COPENHELL. Denne dimension påvirker alle andre latente variable med undtagelse af rationelle 
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evalueringer. Via den indirekte påvirkning, er den totale effekt fra socialisering på loyalitet stor. Der-

udover er tradition og atmosfære to andre vigtige dimensioner, hvor COPENHELL skal fortsætte deres 

gode arbejde. Tradition er tæt knyttet til loyalitet. Ved at afholde festivaler af høj kvalitet, hvor gæ-

sterne har gode oplevelser, kan de få lyst til at gøre det til en tradition at besøge festivalen. Stemningen 

og atmosfæren kan være nogle af de dimensioner, der påvirker gæsternes oplevelse og lyst til at kom-

me igen. Atmosfæren er også et vigtigt værktøj, som festivalen skal påvirke i positiv retning. Der skal 

dannes rammer for en god atmosfære og stemning, hvor socialisering har gode muligheder for at ud-

folde sig. 

 

Motivationsdimensionen har også betydning for dannelsen af loyalitet. Selvom den kun består af push 

faktorer, kan disse stadig påvirkes, da motiver opererer i kombination. Det er altså sjældent, at kun et 

enkelt motiv gør sig gældende, når gæsterne skal beslutte sig for, om de vil på festival. For nogle gæ-

ster kan festivalen udelukkende fungere som et medium, hvorigennem push motiverne bliver udlevet. 

Her bliver det festivalens opgave, at sørge for at netop deres festival vælges, hvilket kan gøres ved 

hjælp af alle de andre faktorer, der kan påvirkes. En vigtig faktor kan være musikprogrammet. Hvis en 

gæst primært tager på COPENHELL på grund af push faktorer, kan musikken have været den afgø-

rende faktor. Derfor kan musikdimensionen få væsentlig større betydning end den har i forhold til 

dannelsen af loyalitet. Musikdimensionen kan altså indirekte have stor betydning for en musikfestival 

og dens gæster. 

 

Den færdige model i denne opgave har klaret en lang række forskellige test og viser høj forklarings-

grad. Den består af både festivalspecifikke dimensioner, men også af dimensioner, der er mere gene-

relle i forhold til teorien omkring brand equity og loyalitet. Som det kan ses af Figur 6b og Figur 6d, 

kan resultaterne fra den estimerede model bruges til at identificere relevante indsatsområder. Modellen 

kan skabe inspiration til videre analyser, hvilket allerede har været tilfældet. Den reviderede model 

blev undersøgt på baggrund af overraskende resultater ved estimeringen af den konceptuelle model i 

Figur 4a. Over længere tid kan modellen bruges til at måle performance. Her vil det være muligt, at se 

om gæsternes opfattelse af de forskellige dimensioner ændrer sig og om festivalen kan bibeholde eller 

øge deres performance. Sidst men ikke mindst vil modellen kunne bruges til benchmark mellem festi-

valer. Dermed kan der skabes større indblik i individers præferencer og motiver, når de vælger mellem 

de forskellige festivaler. 
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7. Konklusion 
Formålet med denne opgave har været at udvikle en model, der kan måle succes på en musikfestival i 

form af brand equity og loyalitet. Der var fra starten lagt op til udvikling af en strukturel model. Ved 

brug af en strukturel model er det muligt at udforske komplekse sammenhæng og teste flere sammen-

hænge samtidig. Den strukturelle model skulle estimeres ved hjælp af den variansbaserede metode 

PLS. Denne metode har ikke så strenge krav som andre metoder, idet der ses på forklarende varianser, 

hvorfor metoden er god til prædiktive formål. Inden der ses på hovedproblemstillingen i opgaven be-

handles underspørgsmålene fra problemformuleringen. Den første gruppe af spørgsmål omhandler 

grundkoncepterne brand equity og loyalitet. 

 

Loyalitet består grundlæggende af et adfærdsmæssigt og et holdningsmæssigt aspekt. Holdningsmæs-

sig loyalitet kommer til udtryk gennem attituder. Der er grundlæggende tale om tre niveauer, nemlig 

kognitiv, affektiv og konativ. Kognitiv attitude relaterer til det tankemæssige, affektiv til det følelses-

mæssige og konativ til de underliggende tendenser. Dette sammen med adfærden skaber den relative 

attitude, som kan påvirkes af social norm og situationelle faktorer. 

Bestanddelene af brand equity udgøres af brandbevidsthed og brandimage, der er de associationer 

forbrugeren har til brandet. Associationerne består af egenskaber, nytte og brandattitude, der hen-

holdsvis er kvaliteterne ved brandet, nytten ved brandet og de samlede evalueringer af brandet. 

 

Måling af de to ovenstående koncepterne sker ved at nedbryde dem i dimensioner, der efterfølgende 

kan måles. De loyalitetsdimensioner der er relevante for problemstillingen i denne opgave, er opfattet 

kvalitet, image, social norm, forventninger og involvering, samt opfattet værdi og tilfredshed. Dimen-

sionerne der udgør brand equity er også opfattet kvalitet, pris, troværdighed, differentiering og løfte, 

samt tilfredshed, opfattet brandværdi, social accept, selvudtrykkelse og i særdeleshed loyalitet. Brand 

equity og loyalitet har mange ens elementer når disse operationaliseres som latente variable. Selve 

konsekvensvariablen operationaliseres også meget ens. I denne opgave er konsekvensvariablen loyali-

tet, der er målt i en bred forstand, så både adfærdsmæssig og holdningsmæssig loyalitet indgår. Loyali-

tet måles altså på baggrund af en strukturel model og operationaliseres ved hjælp af latente variable, 

der observeres via et spørgeskema. Brandbevidsthed der er en essentiel del af brand equity, bliver dog 

ikke målt i denne sammenhæng, idet den udviklede model ikke lægger op til måling af branderindring 

og brandgenkendelse.  

 

Den anden gruppe af underspørgsmål omhandler motivation for at tage på festival, samt hvordan mo-

dellen bør opbygges, når teorien er gennemgået. Der er mange forskellige grunde til, at folk tager på 

musikfestival. Derudover står et motiv sjældent alene, da en kombination af disse som regel ligger til 

grund. Der er både tale om psykologiske motiver og motiver relateret til musikfestivalen. Denne opde-

ling har traditionelt set været brugt og ligger til grund for en lang række af undersøgelser omkring 
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motivation. Destinationen, eksempelvis en festival, behøver ikke at have betydning for motivationen. 

Grunden til folk rejser og tager på festival, skyldes en uligevægt. Ved at komme væk fra det daglige 

miljø, kan der dæmmes op for denne uligevægt. Det er afbrækket fra personens daglige miljø, der er 

vigtig i denne sammenhæng. 

 

Dimensionerne der har betydning for en musikfestival, relaterer både til push og pull faktorer. Musik-

ken på festivalen, muligheden for socialisering, atmosfæren og skabelsen af en tradition er alle festi-

valspecifikke faktorer, der har betydning for dannelsen af loyalitet og er med til at styrke festivalen 

som brand. Psykologiske motiver som at komme væk fra hverdagen, have frihed til at gøre som der 

lystes og muligheden for nye oplevelser, har også stor betydning for gæsterne på en festival. Festiva-

lens fysiske rammer har også indvirkning på opfattelsen af festivalen, men kun i lav grad i forhold til 

de andre dimensioner. 

 

Den konceptuelle model blev opbygget som en strukturel model, så det var muligt at se sammenhæn-

gen mellem de forskellige dimensioner, der havde betydning for dannelsen af loyalitet. Denne metode 

kan skabe overblik over skabelsen af loyalitet og ved at kombinere totale effekter med betydning, kan 

et brand equity kort udvikles. Dermed kan primære indsatsområder hurtigt identificeres. 

Udviklingen af den konceptuelle model tog ikke højde for sammenhænge mellem flere af de eksogene 

latente variable. Derfor blev den revideret, hvorefter flere kausale sammenhænge fremgik. Ved at læg-

ge brandevalueringer som sidste led inden loyalitet, blev det muligt at se, om dannelsen af loyalitet 

skete gennem en rationel eller en emotionel vej. 

 

Den endelige model blev estimeret og viste en høj forklaringsgrad. Næsten 80% af variansen i datama-

terialet blev forklaret. Den dimension der har størst betydning for loyalitet til en musikfestival er so-

cialisering. Denne dimension er essentiel og har også indflydelse på de andre dimensioner. Når først 

gæsterne har samlet en gruppe er sammensat og rammerne for socialisering til stede på festivalen, har 

de andre dimensioner mindre betydning. Tradition har også stor betydning for loyalitet, da tradition og 

loyalitet også hænger tæt sammen. Motivation og atmosfære er to andre dimensioner, som festivaler 

skal være opmærksomme på. Generelt sætter folk pris på at få et afbræk fra hverdagen og få nye ople-

velser. Her kan en musikfestival være et godt alternativ. Atmosfæren er alle gæster selv med til at 

præge, hvorfor denne også får betydning for gæsterne. 

 

Musikdimensionen har i forhold til de ovenstående dimensioner ikke så stor indvirkning på loyalitet. 

Musikprogrammet kan være vigtigt for nogle gæster, men samlet set er musikken ikke det afgørende 

for loyalitet. Musikken kan derimod være grunden til at den respektive festival vælges frem for et an-
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det alternativ. Dermed kan den indirekte effekt fra musikdimensionen være noget større end modellen 

i denne opgave giver udtryk for. 

 

Den metode modellen i denne opgave er udviklet på baggrund af, har været meget anvendelig. Det har 

været muligt at inddrage relevant teori fra mange forskellige områder, herunder loyalitet, brand equity 

og motivation. Teorien er blevet nedbrudt i målbare dimensioner og den strukturelle models form gør 

det muligt at sammenholde alle disse dimensioner og lave en samlet måling af loyalitet. Dermed ind-

drages ikke kun teori fra et enkeltstående område.  

 

Modellen kan efterfølgende bruges som diagnosticeringsværktøj, da primære indsatsområder hurtigt 

kan identificeres og evalueres. Den kan yderligere benyttes til at vurdere performance over længere 

tid. Derudover kan modellen skabe større indblik i gæsternes adfærd og danne grundlag for videre 

analyser, hvis der er andre interessante områder at udforske. Modellen kan også danne grundlag for 

benchmarkundersøgelser. Hvis flere forskellige festivaler benytter modellen, kan den endvidere give 

indblik i festivalgæsternes præferencer på de forskellige festivaler. Dermed bliver det muligt at se, om 

der findes nogle helt grundlæggende faste motiver for at tage på musikfestival eller om det er forskel-

lige motiver, der gør sig gældende alt efter hvilken festival der vælges.  

 

7. 1 Fremtidig research 

Modellen i denne opgave er standardiseret, så den kan bruges som benchmark og festivaler dermed 

kan sammenlignes. Udover at sammenligne resultaterne for flere forskellige festivaler, vil modellen 

kunne testes yderligere og eventuelt forbedres endnu mere end den er blevet i forvejen. Dermed vil det 

også blive muligt at se, om modellen stadig er egnet på festivaler med en anden karakteristik end CO-

PENHELL. COPENHELL er en nichefestival, der kun foregår over to dage. Det vil være spændende 

at se hvordan modellen performer på festivaler, der er meget større end COPENHELL.  

 

Der er gennem opgaven skabt større indblik i de faktorer, der påvirker loyalitet. Når viden genereres 

opstår der gerne flere spørgsmål i kølvandet. Først og fremmest kunne analyser omkring brandbe-

vidsthed og kendskabsundersøgelser være relevant for COPENHELL. For det andet er andelen af gæ-

ster, der kommer fra Fyn og Jylland relativ lav. Derfor ville det yderligere være spændende at se, hvor-

for dette er tilfældet og om det er muligt at tiltrække flere gæster, der bor længere væk fra festivalen. 

 

En omfattende kvalitativ undersøgelse vil kunne skabe endnu større indblik i festivalgæsters motivati-

on. Ved at have musikfestivaler som fokuspunkt i dybdeinterviews i stedet for fornøjelsesferier, vil det 

være muligt at udbygge litteraturen omkring musikfestivaler.  
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Eftersom besøgende på festivaler har forskellige motiver for at være der, kan yderligere viden genere-

res ved at segmentere gæsterne. Dermed vil det være muligt, at se hvor store andele af gæsterne, der 

værdsætter musikken frem for nogle af de andre festivaler.  

 

Et sidste interessant punkt, vil være mulighederne for at udvide modellen, så den kan bruges på flere 

områder. Fokus i opgaven har helt fra start været at udvikle en festivalspecifik model. Dog er det ikke 

udelukket at bruge noget af den nyerhvervet viden til at inddrage teori eller elementer fra andre områ-

der. Dette kunne eksempelvis være områder som destinationsloyalitet, samt forskellige typer af fornø-

jelsesferier, endagsmusikfestivaler eller andre slags festivaler. 
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Bilag A, Spørgeskema 

 

Spørgeskemaundersøgelse omkring COPENHELL.  

 

Deltag i undersøgelsen og vær med i konkurrence om to billetter til Mastodon i 16. januar 

i Store Vega. Gennemførelse af undersøgelsen tager cirka 10 - 12 minutter.  

 

Denne undersøgelse har til formål at få større indblik i festivalgæsternes præferencer og 

motivation for at besøge COPENHELL. 

 

Undersøgelsen består af tre dele. En række indledende spørgsmål, nogle der mere speci-

fikt omhandler COPENHELL og afslutningsvis nogle spørgsmål omkring demografi og inte-

resser. 

 

Musikfestivaler i denne sammenhæng er events, der er musikorienterede. De strækker sig 

over mere end en dag, foregår udendørs og hvor folk har mulighed for at overnatte på 

campingområder. 
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Bilag B, Oversigt over spørgsmål og variable 

 
Musikprogram s_6_1 COPENHELLs musikprogram: - COPENHELLs musikprogram er af høj kvali-

tet 

s_6_2 COPENHELLs musikprogram: - COPENHELLs musikprogram er sammen-
lignet med andre festivaler et af de bedste 

s_6_3 COPENHELLs musikprogram: - COPENHELLs musikprogram skaber gode 
muligheder for positive overraskelser 

s_6_4 COPENHELLs musikprogram: - Der er tit ny spændende musik på CO-
PENHELLs musikprogram 

s_6_5 COPENHELLs musikprogram: - COPENHELLs musikprogram er bredt og 
varieret 

s_6_6 COPENHELLs musikprogram: - COPENHELLs musikprogram lever op til 
mine forventninger 

Socialisering s_7_1 samvær på COPENHELL: - COPENHELL danner gode rammer for at til-
bringe sin tid sammen med sine venner/familie 

s_7_2 samvær på COPENHELL: - Jeg tager på COPENHELL for at tilbringe tid 
med mine venner/familie 

s_7_3 samvær på COPENHELL: - Samlet set er COPENHELL et godt sted at til-
bringe tid med sine venner/familie 

s_7_4 samvær på COPENHELL: - COPENHELL skaber gode rammer for at være 
sammen med andre mennesker, der hygger sig 

s_7_5 samvær på COPENHELL: - Jeg tager på COPENHELL for at møde menne-
sker med samme interesse som mig 

s_7_6 samvær på COPENHELL: - Samlet set er COPENHELL et godt sted at møde 
nye mennesker på 

Tradition s_8_1 Tradition: - COPENHELL er eller er ved at blive et årligt samlings-
punkt/mødested 

s_8_2 Tradition: - Det er allerede, eller jeg forventer det bliver en tradition for 
mig at tage på COPENHELL 

s_8_3 Tradition: - Jeg har gode minder fra COPENHELL 

s_8_4 Tradition: - Det er altid den samme gruppe af mennesker jeg tager på 
COPENHELL med 

s_8_5 Tradition: - Jeg ved lang tid i forvejen, om jeg skal på COPENHELL næste 
gang 

Atmosfære s_9_1 stemningen på COPENHELL: - Der er en god festivalkultur på COPENHELL 

s_9_2 stemningen på COPENHELL: - Stemningen på COPENHELL er fantastisk 

s_9_3 stemningen på COPENHELL: - Det generelle humør på COPENHELL er 
særdeles godt 

s_9_4 stemningen på COPENHELL: - Sammenlignet med andre musikfestivaler 
har COPENHELL den bedste atmosfære/stemning 

s_9_5 stemningen på COPENHELL: - Personer på COPENHELL er generelt venli-
ge og glade 

Forhold s_10_1 COPENHELLs beliggenhed: - COPENHELLs placering er god 

s_10_2 COPENHELLs beliggenhed: - Det er let at komme til og fra COPENHELL 

s_10_3 COPENHELLs beliggenhed: - Der er gode transportmuligheder til og fra 
COPENHELL 

s_10_4 COPENHELLs beliggenhed: - Afstanden til COPENHELL er for lang til, at 
jeg har lyst til at tage på festivalen 
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s_10_5 COPENHELLs beliggenhed: - COPENHELL har pæne og behagelige omgi-
velser 

Bekvemmelighed s_11_1 forholdene på COPENHELL: - COPENHELL har gode campingmuligheder 

s_11_2 forholdene på COPENHELL: - Musikpladsen på COPENHELL er god og 
rummelig 

s_11_3 forholdene på COPENHELL: - Udbuddet af mad og drikke på COPENHELL 
er godt og varieret 

s_11_4 forholdene på COPENHELL: - Der er gode toiletforhold på COPENHELL 

s_11_5 forholdene på COPENHELL: - De mennesker der arbejder på COPENHELL 
er høflige og imødekommende 

s_11_6 forholdene på COPENHELL: - De mennesker der arbejder på COPENHELL 
er kvalificerede og dygtige 

Pris s_12_1 prisniveauet på COPENHELL: - Prisen på billetterne til COPENHELL er 
rimelig. 

s_12_2 prisniveauet på COPENHELL: - Det generelle prisniveau på COPENHELL er 
rimeligt 

s_12_3 prisniveauet på COPENHELL: - I forhold til andre musikfestivaler er CO-
PENHELL en konkurrencedygtig festival 

s_12_4 prisniveauet på COPENHELL: - Priserne på COPENHELL er gode i forhold 
til andre musikfestivaler 

s_12_5 prisniveauet på COPENHELL: - Priserne på mad og drikke er rimelige 

Involvering s_13_1 Involvering: - Jeg er ekspert inden for musikfestivaler 

s_13_2 Involvering: - Jeg er meget interesseret i musikfestivaler 

s_13_3 Involvering: - Valg af musikfestival er vigtig for mig 

s_13_4 Involvering: - Valg af musikfestival er relevant for mig 

s_13_5 Involvering: - Valg af musikfestival er en beslutning uden betydning for 
mig 

Image s_14_1 Image COPENHELL: - COPENHELL er en troværdig og pålidelig festival 

s_14_2 Image COPENHELL: - COPENHELL kommunikerer åbent og ærligt 

s_14_3 Image COPENHELL: - Jeg har stor tiltro til COPENHELL 

s_14_4 Image COPENHELL: - COPENHELL er unik i forhold til andre musikfestiva-
ler 

s_14_5 Image COPENHELL: - COPENHELL tilbyder fordele andre musikfestivaler 
ikke kan tilbyde 

s_14_6 Image COPENHELL: - Samlet set adskiller COPENHELL sig fra andre musik-
festivaler på en positiv måde 

s_14_7 Image COPENHELL: - COPENHELL lever op til sit løfte 

s_14_8 Image COPENHELL: - COPENHELL skaber positive associationer 

Forventninger s_15_1 Forventninger: - ?COPENHELL som helhed? 

s_15_2 Forventninger: - ?musikken på COPENHELL? 

s_15_3 Forventninger: - ?at tilbringe tid med dine venner/familie på COPEN-
HELL? 

s_15_4 Forventninger: - ?faciliteterne på COPENHELL (Mad, drikke, musik og 
campingfaciliteter etc.)? 

s_15_5 Forventninger: - ?stemningen og atmosfæren på COPENHELL? 

Motivation s_16_2 Motivation: - På COPENHELL har jeg frihed til at gøre som jeg vil 

s_16_3 Motivation: - COPENHELL tilbyder et godt afbræk fra de daglige rutiner 

s_16_4 Motivation: - COPENHELL danner gode rammer for specielle og/eller 
ekstraordinære oplevelser 
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s_16_5 Motivation: - Det er spændende at være på COPENHELL 

s_16_6 Motivation: - COPENHELL danner gode rammer for at feste og have det 
sjovt 

s_16_7 Motivation: - COPENHELL er en god anledning til at komme væk fra de 
krav, der stilles i hverdagen 

Rationelle evalueringer s_21_1 Rationel: - COPENHELL er fantastiske til at afholde festival 

s_21_2 Rationel: - COPENHELL giver god værdi for pengene 

s_21_3 Rationel: - COPENHELL tilfredsstiller mine behov for en festivaloplevelse 

s_21_4 Rationel: - Det giver mening at tage på COPENHELL i stedet for en anden 
musikfestival, selv hvis de er ens 

s_23 Rationel: - Samlet set, hvor tilfreds var du med COPENHELL? 

s_24 Rationel: - I hvor høj grad levede COPENHELL op til dine forventninger? 

s_25 Rationel: - Forestil dig den perfekte musikfestival. Hvor tæt på dét ideal 
er COPENHELL? 

Emotionelle evalueringer s_22_1 Emotionel: - Når jeg tænker på COPENHELL får jeg en varm og positiv 
følelse 

s_22_2 Emotionel: - COPENHELL betyder meget for mig 

s_22_3 Emotionel: - COPENHELL passer godt til mig som person 

s_22_4 Emotionel: - COPENHELL er en livsstil mere end et produkt 

s_22_5 Emotionel: - Jeg kan virkelig identificere mig med mennesker der tager 
på COPENHELL 

s_22_6 Emotionel: - Jeg er stolt af at tage på COPENHELL 

Loyalitet s_27_1 Loyalitet: - Næste gang du skal på festival, hvor sandsynligt er det så du 
tager på COPENHELL 

s_27_2 Loyalitet: - Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale COPENHELL til 
andre 

s_27_3 Loyalitet: - Hvor sandsynligt er det at du skal på COPENHELL næste gang 

s_28_1 Loyalitet: - COPENHELL er meget attraktiv i forhold til andre musikfesti-
valer 

s_28_2 Loyalitet: - Jeg er meget interesseret i COPENHELL 

s_28_3 Loyalitet: - Det er vigtigt for mig, at fastholde forholdet til COPENHELL i 
fremtiden 
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Bilag C, Reliabilitetsanalyse 
 

Musik 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 325 95,6 

Excluded
a
 15 4,4 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,869 ,875 6 
 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 s_6_1 s_6_2 s_6_3 s_6_4 s_6_5 s_6_6 

s_6_1 1,000 ,581 ,583 ,569 ,457 ,765 

s_6_2 ,581 1,000 ,509 ,509 ,399 ,551 

s_6_3 ,583 ,509 1,000 ,649 ,512 ,573 

s_6_4 ,569 ,509 ,649 1,000 ,515 ,513 

s_6_5 ,457 ,399 ,512 ,515 1,000 ,388 

s_6_6 ,765 ,551 ,573 ,513 ,388 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_6_1 27,84 23,639 ,753 ,654 ,836 

s_6_2 28,39 22,270 ,633 ,416 ,854 

s_6_3 27,94 23,265 ,719 ,536 ,839 

s_6_4 28,45 21,945 ,695 ,514 ,841 

s_6_5 28,45 23,273 ,557 ,340 ,867 

s_6_6 27,94 22,935 ,695 ,619 ,842 

 
Socialisering 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 323 95,0 

Excluded
a
 17 5,0 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,853 ,864 6 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 s_7_1 s_7_2 s_7_3 s_7_4 s_7_5 s_7_6 

s_7_1 1,000 ,576 ,760 ,602 ,373 ,544 

s_7_2 ,576 1,000 ,599 ,314 ,333 ,302 

s_7_3 ,760 ,599 1,000 ,583 ,387 ,536 

s_7_4 ,602 ,314 ,583 1,000 ,466 ,700 

s_7_5 ,373 ,333 ,387 ,466 1,000 ,637 

s_7_6 ,544 ,302 ,536 ,700 ,637 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_7_1 27,74 28,685 ,729 ,646 ,813 

s_7_2 27,98 29,773 ,523 ,427 ,852 

s_7_3 27,58 28,928 ,736 ,649 ,813 

s_7_4 27,39 30,438 ,680 ,573 ,825 

s_7_5 28,50 27,555 ,550 ,431 ,854 

s_7_6 27,98 28,226 ,703 ,632 ,817 

 

Tradition 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 308 90,6 

Excluded
a
 32 9,4 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,793 ,800 5 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_8_1 s_8_2 s_8_3 s_8_4 s_8_5 

s_8_1 1,000 ,723 ,496 ,222 ,540 

s_8_2 ,723 1,000 ,607 ,274 ,692 

s_8_3 ,496 ,607 1,000 ,199 ,478 

s_8_4 ,222 ,274 ,199 1,000 ,217 

s_8_5 ,540 ,692 ,478 ,217 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_8_1 24,11 13,964 ,658 ,530 ,724 

s_8_2 23,61 14,114 ,796 ,691 ,680 

s_8_3 23,39 17,347 ,580 ,382 ,758 

s_8_4 24,26 18,123 ,274 ,079 ,847 

s_8_5 23,72 14,619 ,637 ,488 ,731 
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Atmosfære 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 317 93,2 

Excluded
a
 23 6,8 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,893 ,901 5 
 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 s_9_1 s_9_2 s_9_3 s_9_4 s_9_5 

s_9_1 1,000 ,678 ,663 ,633 ,590 

s_9_2 ,678 1,000 ,726 ,652 ,615 

s_9_3 ,663 ,726 1,000 ,616 ,725 

s_9_4 ,633 ,652 ,616 1,000 ,550 

s_9_5 ,590 ,615 ,725 ,550 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_9_1 23,77 14,292 ,749 ,565 ,868 

s_9_2 23,50 15,061 ,785 ,629 ,859 

s_9_3 23,34 16,245 ,799 ,673 ,862 

s_9_4 24,27 13,966 ,711 ,513 ,881 

s_9_5 23,39 16,510 ,708 ,557 ,877 

 
Forhold 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 318 93,5 

Excluded
a
 22 6,5 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,797 ,788 5 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_10_1 s_10_2 s_10_3 s_10_4Vendt s_10_5 

s_10_1 1,000 ,581 ,513 ,387 ,472 

s_10_2 ,581 1,000 ,812 ,311 ,379 

s_10_3 ,513 ,812 1,000 ,291 ,381 

s_10_4Vendt ,387 ,311 ,291 1,000 ,140 

s_10_5 ,472 ,379 ,381 ,140 1,000 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_10_1 20,45 20,293 ,662 ,456 ,732 

s_10_2 21,14 18,046 ,740 ,696 ,701 

s_10_3 21,21 18,627 ,704 ,667 ,715 

s_10_4Vendt 19,55 25,623 ,353 ,168 ,818 

s_10_5 21,03 23,230 ,446 ,254 ,798 

 

Bekvemmelighed 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 294 86,5 

Excluded
a
 46 13,5 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,707 ,746 5 
 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 s_11_2 s_11_3 s_11_4 s_11_5 s_11_6 

s_11_2 1,000 ,208 ,356 ,429 ,442 

s_11_3 ,208 1,000 ,221 ,221 ,273 

s_11_4 ,356 ,221 1,000 ,387 ,431 

s_11_5 ,429 ,221 ,387 1,000 ,738 

s_11_6 ,442 ,273 ,431 ,738 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_11_2 19,29 15,788 ,475 ,251 ,658 

s_11_3 21,90 14,301 ,299 ,093 ,757 

s_11_4 20,11 13,770 ,461 ,233 ,662 

s_11_5 19,22 15,395 ,598 ,561 ,622 

s_11_6 19,56 14,404 ,641 ,587 ,597 

 

Pris 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 303 89,1 

Excluded
a
 37 10,9 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,854 ,855 5 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 s_12_1 s_12_2 s_12_3 s_12_4 s_12_5 

s_12_1 1,000 ,515 ,504 ,450 ,363 

s_12_2 ,515 1,000 ,533 ,759 ,709 

s_12_3 ,504 ,533 1,000 ,554 ,406 

s_12_4 ,450 ,759 ,554 1,000 ,614 

s_12_5 ,363 ,709 ,406 ,614 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_12_1 18,69 24,975 ,540 ,340 ,855 

s_12_2 19,74 20,642 ,817 ,699 ,783 

s_12_3 18,60 24,923 ,601 ,397 ,842 

s_12_4 19,53 20,819 ,754 ,617 ,800 

s_12_5 20,62 20,998 ,652 ,517 ,832 

 

Involvering 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 313 92,1 

Excluded
a
 27 7,9 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,659 ,668 5 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_13_1 s_13_2 s_13_3 s_13_4 s_13_5Vendt 

s_13_1 1,000 ,574 ,403 ,338 -,087 

s_13_2 ,574 1,000 ,519 ,499 -,071 

s_13_3 ,403 ,519 1,000 ,667 ,018 

s_13_4 ,338 ,499 ,667 1,000 ,015 

s_13_5Vendt -,087 -,071 ,018 ,015 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_13_1 24,13 10,796 ,461 ,347 ,587 

s_13_2 22,19 11,057 ,603 ,457 ,509 

s_13_3 21,85 12,542 ,621 ,501 ,530 

s_13_4 21,96 12,075 ,563 ,477 ,539 

s_13_5Vendt 21,68 17,296 -,048 ,014 ,784 
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Involvering 2 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 314 92,4 

Excluded
a
 26 7,6 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,783 ,799 4 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_13_1 s_13_2 s_13_3 s_13_4 

s_13_1 1,000 ,570 ,401 ,336 

s_13_2 ,570 1,000 ,519 ,499 

s_13_3 ,401 ,519 1,000 ,667 

s_13_4 ,336 ,499 ,667 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_13_1 17,86 9,348 ,527 ,340 ,784 

s_13_2 15,90 9,748 ,669 ,453 ,687 

s_13_3 15,57 11,511 ,641 ,500 ,719 

s_13_4 15,67 11,045 ,582 ,477 ,735 

 

Image 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 274 80,6 

Excluded
a
 66 19,4 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,922 ,929 8 
 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 s_14_1 s_14_2 s_14_3 s_14_4 s_14_5 s_14_6 s_14_7 s_14_8 

s_14_1 1,000 ,777 ,771 ,551 ,459 ,681 ,725 ,747 

s_14_2 ,777 1,000 ,701 ,495 ,419 ,557 ,670 ,667 

s_14_3 ,771 ,701 1,000 ,614 ,564 ,744 ,731 ,753 

s_14_4 ,551 ,495 ,614 1,000 ,553 ,686 ,514 ,532 

s_14_5 ,459 ,419 ,564 ,553 1,000 ,590 ,407 ,515 

s_14_6 ,681 ,557 ,744 ,686 ,590 1,000 ,690 ,669 

s_14_7 ,725 ,670 ,731 ,514 ,407 ,690 1,000 ,628 

s_14_8 ,747 ,667 ,753 ,532 ,515 ,669 ,628 1,000 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_14_1 40,14 49,131 ,816 ,751 ,907 

s_14_2 40,22 49,144 ,731 ,653 ,912 

s_14_3 40,03 48,010 ,856 ,751 ,903 

s_14_4 40,41 47,833 ,683 ,523 ,917 

s_14_5 40,72 47,395 ,598 ,428 ,929 

s_14_6 40,30 48,029 ,813 ,704 ,906 

s_14_7 40,16 49,180 ,748 ,644 ,911 

s_14_8 40,03 50,157 ,782 ,656 ,910 

 

Forventninger 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 322 94,7 

Excluded
a
 18 5,3 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,740 ,751 5 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_15_1 s_15_2 s_15_3 s_15_4 s_15_5 

s_15_1 1,000 ,422 ,350 ,403 ,675 

s_15_2 ,422 1,000 ,195 ,261 ,376 

s_15_3 ,350 ,195 1,000 ,221 ,444 

s_15_4 ,403 ,261 ,221 1,000 ,410 

s_15_5 ,675 ,376 ,444 ,410 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_15_1 22,21 11,496 ,654 ,504 ,643 

s_15_2 21,90 13,601 ,411 ,199 ,727 

s_15_3 22,43 12,183 ,401 ,203 ,736 

s_15_4 23,35 11,338 ,431 ,204 ,732 

s_15_5 22,31 10,769 ,681 ,527 ,625 
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Motivation 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 327 96,2 

Excluded
a
 13 3,8 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,894 ,900 6 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_16_2 s_16_3 s_16_4 s_16_5 s_16_6 s_16_7 

s_16_2 1,000 ,518 ,582 ,572 ,569 ,466 

s_16_3 ,518 1,000 ,640 ,643 ,655 ,724 

s_16_4 ,582 ,640 1,000 ,665 ,649 ,555 

s_16_5 ,572 ,643 ,665 1,000 ,662 ,571 

s_16_6 ,569 ,655 ,649 ,662 1,000 ,523 

s_16_7 ,466 ,724 ,555 ,571 ,523 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_16_2 30,02 21,604 ,642 ,433 ,889 

s_16_3 29,49 21,649 ,784 ,658 ,866 

s_16_4 29,89 21,456 ,750 ,576 ,871 

s_16_5 29,63 22,100 ,757 ,585 ,871 

s_16_6 29,61 22,436 ,739 ,576 ,874 

s_16_7 29,75 20,346 ,680 ,550 ,886 

 

Rationelle evalueringer 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 302 88,8 

Excluded
a
 38 11,2 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,911 ,915 7 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_21_1 s_21_2 s_21_3 s_21_4 s_23 s_24 s_25 

s_21_1 1,000 ,667 ,697 ,632 ,631 ,658 ,550 

s_21_2 ,667 1,000 ,678 ,590 ,568 ,571 ,493 

s_21_3 ,697 ,678 1,000 ,661 ,643 ,636 ,593 

s_21_4 ,632 ,590 ,661 1,000 ,506 ,516 ,488 

s_23 ,631 ,568 ,643 ,506 1,000 ,821 ,540 

s_24 ,658 ,571 ,636 ,516 ,821 1,000 ,574 

s_25 ,550 ,493 ,593 ,488 ,540 ,574 1,000 



 Bilag C, Reliabilitetsanalyse 

 

 
Side 98 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_21_1 34,38 27,932 ,788 ,629 ,891 

s_21_2 33,98 29,505 ,728 ,553 ,898 

s_21_3 34,27 27,074 ,807 ,658 ,889 

s_21_4 34,33 27,438 ,689 ,510 ,905 

s_23 34,00 30,395 ,747 ,703 ,897 

s_24 34,04 30,005 ,761 ,718 ,896 

s_25 34,92 29,697 ,647 ,432 ,906 

 

Emotionelle evalueringer 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 302 88,8 

Excluded
a
 38 11,2 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,898 ,904 6 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 s_22_1 s_22_2 s_22_3 s_22_4 s_22_5 s_22_6 

s_22_1 1,000 ,739 ,636 ,501 ,573 ,704 

s_22_2 ,739 1,000 ,693 ,531 ,596 ,684 

s_22_3 ,636 ,693 1,000 ,486 ,679 ,680 

s_22_4 ,501 ,531 ,486 1,000 ,551 ,526 

s_22_5 ,573 ,596 ,679 ,551 1,000 ,578 

s_22_6 ,704 ,684 ,680 ,526 ,578 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_22_1 27,39 32,179 ,760 ,631 ,875 

s_22_2 27,78 30,900 ,783 ,654 ,870 

s_22_3 27,22 32,796 ,767 ,629 ,876 

s_22_4 28,11 30,702 ,612 ,390 ,902 

s_22_5 27,79 30,815 ,714 ,542 ,881 

s_22_6 27,20 31,263 ,764 ,615 ,874 
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Loyalitet 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 325 95,6 

Excluded
a
 15 4,4 

Total 340 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

Cronbach's Al-
pha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

,899 ,905 6 
 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 s_27_1 s_27_2 s_27_3 s_28_1 s_28_2 s_28_3 

s_27_1 1,000 ,578 ,648 ,549 ,500 ,473 

s_27_2 ,578 1,000 ,756 ,592 ,648 ,602 

s_27_3 ,648 ,756 1,000 ,549 ,587 ,566 

s_28_1 ,549 ,592 ,549 1,000 ,689 ,683 

s_28_2 ,500 ,648 ,587 ,689 1,000 ,797 

s_28_3 ,473 ,602 ,566 ,683 ,797 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

s_27_1 31,10 19,338 ,641 ,478 ,898 

s_27_2 30,88 20,763 ,760 ,646 ,879 

s_27_3 30,86 20,976 ,743 ,647 ,881 

s_28_1 31,68 18,954 ,740 ,573 ,879 

s_28_2 31,22 19,823 ,786 ,700 ,873 

s_28_3 31,51 18,677 ,751 ,676 ,878 
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Bilag D, Faktoranalyse 
 

Musik 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,862 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 942,630 

Df 15 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_6_1 1,000 ,717 

s_6_2 1,000 ,566 

s_6_3 1,000 ,663 

s_6_4 1,000 ,632 

s_6_5 1,000 ,454 

s_6_6 1,000 ,655 

Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_6_1 ,847 

s_6_2 ,752 

s_6_3 ,815 

s_6_4 ,795 

s_6_5 ,674 

s_6_6 ,810 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,688 61,467 61,467 3,688 61,467 61,467 

2 ,725 12,088 73,555    

3 ,502 8,359 81,914    

4 ,494 8,230 90,143    

5 ,355 5,920 96,063    

6 ,236 3,937 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Socialisering 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,810 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1010,698 

df 15 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

s_7_1 1,000 ,713 

s_7_2 1,000 ,431 

s_7_3 1,000 ,710 

s_7_4 1,000 ,638 

s_7_5 1,000 ,438 

s_7_6 1,000 ,648 

Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_7_1 ,844 

s_7_2 ,657 

s_7_3 ,842 

s_7_4 ,799 

s_7_5 ,662 

s_7_6 ,805 

Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,577 59,623 59,623 3,577 59,623 59,623 

2 ,975 16,250 75,873    

3 ,630 10,504 86,377    

4 ,319 5,319 91,696    

5 ,263 4,382 96,078    

6 ,235 3,922 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Tradition 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,797 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 576,365 

df 10 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_8_1 1,000 ,673 

s_8_2 1,000 ,819 

s_8_3 1,000 ,559 

s_8_4 1,000 ,173 

s_8_5 1,000 ,637 

Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_8_1 ,820 

s_8_2 ,905 

s_8_3 ,747 

s_8_4 ,416 

s_8_5 ,798 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,861 57,210 57,210 2,861 57,210 57,210 

2 ,881 17,618 74,828    

3 ,559 11,171 85,999    

4 ,466 9,323 95,322    

5 ,234 4,678 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Atmosfære 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,876 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 939,973 

df 10 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_9_1 1,000 ,711 

s_9_2 1,000 ,755 

s_9_3 1,000 ,783 

s_9_4 1,000 ,659 

s_9_5 1,000 ,673 

Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_9_1 ,843 

s_9_2 ,869 

s_9_3 ,885 

s_9_4 ,812 

s_9_5 ,820 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,581 71,613 71,613 3,581 71,613 71,613 

2 ,491 9,814 81,427    

3 ,363 7,267 88,693    

4 ,325 6,497 95,190    

5 ,240 4,810 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Forhold 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,719 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 617,412 

df 10 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_10_1 1,000 ,651 

s_10_2 1,000 ,768 

s_10_3 1,000 ,719 

s_10_4Vendt 1,000 ,230 

s_10_5 1,000 ,388 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_10_1 ,807 

s_10_2 ,876 

s_10_3 ,848 

s_10_4Vendt ,480 

s_10_5 ,623 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,756 55,115 55,115 2,756 55,115 55,115 

2 ,883 17,653 72,767    

3 ,741 14,816 87,583    

4 ,443 8,852 96,434    

5 ,178 3,566 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Bekvemmelighed 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 408,025 

df 10 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_11_2 1,000 ,484 

s_11_3 1,000 ,208 

s_11_4 1,000 ,452 

s_11_5 1,000 ,689 

s_11_6 1,000 ,727 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_11_2 ,696 

s_11_3 ,456 

s_11_4 ,673 

s_11_5 ,830 

s_11_6 ,852 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,560 51,200 51,200 2,560 51,200 51,200 

2 ,866 17,329 68,529    

3 ,673 13,460 81,989    

4 ,631 12,626 94,616    

5 ,269 5,384 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Pris 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,804 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 731,770 

Df 10 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_12_1 1,000 ,464 

s_12_2 1,000 ,797 

s_12_3 1,000 ,541 

s_12_4 1,000 ,749 

s_12_5 1,000 ,610 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_12_1 ,681 

s_12_2 ,893 

s_12_3 ,735 

s_12_4 ,866 

s_12_5 ,781 

Extraction Method: Prin-
cipal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,161 63,221 63,221 3,161 63,221 63,221 

2 ,786 15,726 78,948    

3 ,499 9,975 88,922    

4 ,347 6,939 95,861    

5 ,207 4,139 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Involvering 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,721 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 433,120 

Df 6 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_13_1 1,000 ,500 

s_13_2 1,000 ,674 

s_13_3 1,000 ,688 

s_13_4 1,000 ,643 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_13_1 ,707 

s_13_2 ,821 

s_13_3 ,829 

s_13_4 ,802 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,505 62,620 62,620 2,505 62,620 62,620 

2 ,767 19,183 81,803    

3 ,404 10,088 91,891    

4 ,324 8,109 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Image 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,921 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1615,480 

Df 28 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

s_14_1 1,000 ,766 

s_14_2 1,000 ,638 

s_14_3 1,000 ,797 

s_14_4 1,000 ,542 

s_14_5 1,000 ,451 

s_14_6 1,000 ,685 

s_14_7 1,000 ,667 

s_14_8 1,000 ,710 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_14_1 ,875 

s_14_2 ,799 

s_14_3 ,893 

s_14_4 ,736 

s_14_5 ,672 

s_14_6 ,828 

s_14_7 ,817 

s_14_8 ,843 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,257 65,714 65,714 5,257 65,714 65,714 

2 ,830 10,376 76,090    

3 ,487 6,088 82,178    

4 ,394 4,930 87,108    

5 ,340 4,254 91,362    

6 ,267 3,339 94,701    

7 ,219 2,743 97,444    

8 ,204 2,556 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Forventninger 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,762 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 408,886 

df 10 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_15_1 1,000 ,702 

s_15_2 1,000 ,378 

s_15_3 1,000 ,345 

s_15_4 1,000 ,398 

s_15_5 1,000 ,723 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_15_1 ,838 

s_15_2 ,615 

s_15_3 ,588 

s_15_4 ,631 

s_15_5 ,851 

Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,546 50,927 50,927 2,546 50,927 50,927 

2 ,836 16,721 67,648    

3 ,734 14,673 82,321    

4 ,573 11,469 93,790    

5 ,311 6,210 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Motivation 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,884 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1086,336 

Df 15 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_16_2 1,000 ,553 

s_16_3 1,000 ,732 

s_16_4 1,000 ,696 

s_16_5 1,000 ,704 

s_16_6 1,000 ,654 

s_16_7 1,000 ,617 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_16_2 ,744 

s_16_3 ,856 

s_16_4 ,834 

s_16_5 ,839 

s_16_6 ,809 

s_16_7 ,786 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,956 65,938 65,938 3,956 65,938 65,938 

2 ,614 10,241 76,179    

3 ,477 7,943 84,122    

4 ,389 6,476 90,598    

5 ,323 5,391 95,989    

6 ,241 4,011 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rationelle evalueringer 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,905 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1376,609 

df 21 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_21_1 1,000 ,734 

s_21_2 1,000 ,648 

s_21_3 1,000 ,741 

s_21_4 1,000 ,578 

s_23 1,000 ,703 

s_24 1,000 ,688 

s_25 1,000 ,559 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_21_1 ,857 

s_21_2 ,805 

s_21_3 ,861 

s_21_4 ,760 

s_23 ,838 

s_24 ,830 

s_25 ,747 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,651 66,448 66,448 4,651 66,448 66,448 

2 ,647 9,245 75,692    

3 ,505 7,209 82,901    

4 ,414 5,911 88,813    

5 ,301 4,296 93,109    

6 ,295 4,210 97,319    

7 ,188 2,681 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Emotionelle evalueringer 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,888 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1079,448 

df 15 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

s_22_1 1,000 ,706 

s_22_2 1,000 ,733 

s_22_3 1,000 ,695 

s_22_4 1,000 ,535 

s_22_5 1,000 ,638 

s_22_6 1,000 ,708 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_22_1 ,841 

s_22_2 ,856 

s_22_3 ,833 

s_22_4 ,731 

s_22_5 ,799 

s_22_6 ,841 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

 
Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,015 66,917 66,917 4,015 66,917 66,917 

2 ,582 9,706 76,623    

3 ,501 8,350 84,973    

4 ,352 5,863 90,836    

5 ,304 5,064 95,901    

6 ,246 4,099 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Loyalitet 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,850 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1279,634 

df 15 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

s_27_1 1,000 ,543 

s_27_2 1,000 ,719 

s_27_3 1,000 ,665 

s_28_1 1,000 ,677 

s_28_2 1,000 ,739 

s_28_3 1,000 ,678 

Extraction Method: Principal Compo-
nent Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

s_27_1 ,737 

s_27_2 ,848 

s_27_3 ,815 

s_28_1 ,823 

s_28_2 ,860 

s_28_3 ,823 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,020 67,003 67,003 4,020 67,003 67,003 

2 ,789 13,152 80,155    

3 ,447 7,455 87,610    

4 ,327 5,443 93,053    

5 ,236 3,933 96,986    

6 ,181 3,014 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 


