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Executive Summary 

The project investigates the relationship between key service parameters and guest satisfaction for the music 

festival Musik i Lejet. It furthermore defines a distinct process through which it is possible to measure and 

keep track of the guests’ attitude towards the festival for future strategic purposes. 

Through qualitative analysis of interview studies several important service parameters has been pinpointed to 

have effect on a satisfactory festival experience: “the music”, “number of guests & size of festival”, “sur-

roundings & placement”, “camping area”, “prices”, “food & drinks”, “nightlife” and “volunteer experience”. 

The data foundation has been collected through a questionnaire survey distributed through the festival’s Fa-

cebook-channel executed by the festival board. Since the survey has been structured autonomously from the 

project, it has been necessary to perform certain adjustments of the analysis of quantitative data. Through a 

factor analysis the investigated service touch points are: “facilities”, “bar stands”, “food stands”, “music 

circumstances” and “music facilities”. It is found that the parameters “music circumstances” as well as “bar 

stands” has the only significant effect on overall satisfaction, which is measured via a surrogate variable of 

overall music satisfaction. Especially important to the overall musical experience is found to be the variation 

in the music as well as the music’s ability to match the festival atmosphere.  

It is found that the level of satisfaction is significantly greater with the elder as well as female guests. It is 

thus recommended to the festival that they investigate the opportunities to increase satisfaction with the 

younger and the male clientele. It is found that the younger guests are especially unhappy with the pricing 

during the festival, and the male guests generally less satisfied. The age group 31-40-years have been found 

the most unsatisfied with the overall music experience. Generally the guests at Musik I Lejet have been 

found to exhibit exemplary overall satisfaction and loyalty. It is recommended that the festival continue re-

searching into their customers to uphold a great fit with customer expectations. 
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1.0 Indledning 

Der ses i dag en lang liste af muligheder i det danske festivalbillede, og listen er stadigt voksende. Allen, 

O’Toole, Harris, & McDonnell (2010) beskriver hvorledes at festivalers stigende succes bunder i en stigende 

mænge af fritid hos befolkningen: “With increases in income and leisure time, various public festivals and 

recreational activities have emerged” (Li & Lin, 2016, p. 266). Markedet for danske festivaler har gennem-

gået en vækst, hvor udbuddet og diversiteten er vokset markant. Der forekommer derved en højere grad af 

konkurrence mellem disse, for at de danske festivalgængere skal vælge netop deres festival. Eftersom langt 

størstedelen af festivalerne afholdes i sommermånederne, hvor det danske vejr er mest attraktivt, skærpes 

konkurrences for gæsternes opmærksomhed yderligere. Ligeledes forsøger arrangørerne af festivaler at diffe-

rentiere sig fra de øvrige ved at skabe en unik ramme for netop deres festival. 

Musik i Lejet (MiL) er en af disse sommerfestivaler, som især bryster sig af deres lokation i en Nordsjæl-

landsk strandkant, hvor der værnes om en afslappet strandfest-stemning (Musik i Lejet, 2018b). I takt med 

den stigende konkurrence på markedet for festivaler, er det nødvendigt at forholde sig til om denne festival 

er i stand til at adskille sig fra det øvrige festivalbillede. Ligeledes er det interessant og vigtigt at undersøge 

om festivalens gæster giver udtryk for en tilfredsstillende oplevelse, og om disse ønsker at komme igen 

(Devesa, Laguna, & Palacios, 2010). Gennem udarbejdelse af et metodisk værktøj, forventes festivalen at 

kunne skabe fundament for et strategisk arbejde med deres gæster, hvilket kan styrke deres markedsposition i 

fremtiden. Ved at udvise en strategisk bevidsthed og målsætninger for fremtiden vurderes interessen for fe-

stivalen ligeledes at vokse blandt sponsorer. 

“As events become more central to our economy and involve considerable investment by host 

organizations and governments, it is becoming increasingly important to accurately evaluate 

their outcomes” (Allen et al., 2010, p. 492) 

Jones & Sasser (1995) beskriver hvordan en fejlslagen håndtering af utilfredse kunder kan resultere i ”terro-

riserende” opførsel. På grund af den stigende vigtighed af sociale medier i det moderne samfund, og der-

igennem den stigende effekt af word-of-mouth (WOM), har utilfredshed rig mulighed for at sprede sig 

(Beyari & Abareshi, 2018). WOM bør opfattes som en primær kanal for markedsføring på lige fod med tra-

ditionel markedsføring, hvorfor det er i MiLs interesse at sikre et højt niveau af tilfredshed blandt deres gæ-

ster. Det påpeges at hvis der skabes værdi for gæsterne, skabes der ligeledes værdi for festivalen (Østergaard 

Jacobsen & Ulka, 2012). 
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2.0 Introduktion Til Casen - Musik i Lejet 

Musik i Lejet er en tredages musikfestival placeret nord for Arresø i sommerhusbyen Tisvildeleje. Festivalen 

afholdes årligt i uge 29 og blev afholdt første gang i sommeren 2009. Den blev første gang afholdt som gra-

tis-festival hvilket blev fastholdt til og med festivalen 2012. Fra 2013 blev festivalområdet aflukket og en 

entrépris blev introduceret. Festivalen er placeret mellem skov og strand, hvilket betyder at festivalens gæ-

ster i dagtimerne ses nyde solrige feriedage i luksuriøse omgivelser. Selvom festivalen tilbyder camping nær 

festivalen, kombineres Musik i Lejet af mange deltagende med besøg af sommerhuse i lokalområdet. 

Musik i lejet tilbyder en bred musikgenre bestående af primært, men ikke udelukkende, danske artister, samt 

et stort udvalg af madboder og barer. Trods en prisstigning på mere end 40% (695 kr. i 2017 mod 995 kr. i 

2018) blevet festivalen 2018’s 8.500 partout-billetter udsolgt på få minutter (Munch, 2017). Udover partout-

billetter sælges yderligere endagsbilletter samt U15 og +65-billetter, ligesom at festivalen benytter et stort 

antal frivillighænder; i 2017 deltog mere end 1500 frivillige. 

Musik i Lejet er en frivillig og almennyttig forening, hvis formål er at støtte og udvikle det kulturelle mu-

sikmiljø i Nordsjælland samt at yde økonomisk støtte til idrætsarbejde for børn og unge og kultur i Gribskov 

kommune (Musik i Lejet, 2018a). Festivalen beskrives som velgørende, hvorfor den uddeler overskuddet fra 

afholdte festivaler til foreninger og organisationer. I året 2017 (angående festivalen 2016) uddeltes et samlet 

overskud på 282.432 kr. til disse formål (Musik i Lejet, 2017). 

3.0 Problemformulering 

Ud fra et ønske om at forblive en attraktiv og velbesøgt musikfestival, vurderes det essentielt for MiL at fore-

tage kontinuerlige målinger af gæsternes tilfredshed og loyalitet. Problemformuleringen er således udarbej-

det med henblik på et systematisk arbejde med MiLs gæster under et ønske om at forbedre deres samlede 

kundeoplevelse. Afhandlingen vil undersøge gæsternes motivation for at deltage samt hvilke elementer, som 

er centrale for at gæsterne har en positiv oplevelse med festivalen. Ved at sammenholde dette med de for-

skellige typer af gæster, er det muligt at skabe et overblik og en indsigt, som MiL kan forholde sig til i deres 

fremtidige arbejde med at sikre glade og tilfredse festivalgæster. Jævnfør ovenstående vil den fremadrettede 

problemformulering være som følger: 

 

Opgaven har til formål at skabe et værktøj til analyse af kundetilfredshed, som Musik i Lejet kan be-

nytte i deres fremtidige strategiske arbejde med festivalens gæster. 
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Den ovenstående problemformulering vil være understøttet af en række afklarende problemstillinger, som 

alle har til formål at belyse aspekter af det overordnede undersøgelsesområde. 

Problemstillinger 

a) Hvilke elementer af festivalen er vigtigst for gæsternes oplevede tilfredshed? 

b) I hvilken grad vil en forbedring af gæsternes tilfredshed øge antallet af tilbagevendende gæster? 

c) Hvilke kundesegmenter eksisterer blandt Musik i Lejets gæster? 

d) Hvordan kan Musik i Lejet blive bedre til at inddrage deres gæster til at skabe værdi for festivalen i 

fremtiden? 

e) Hvilke strategiske tiltag kan Musik i Lejet anbefales i fremtiden for at forbedre gæsternes tilfreds-

hed? 

4.0 Afgrænsning 

Nedenstående afsnit har til formål at skabe en naturlig afgrænsning for afhandlingens omfang, ud fra en ræk-

ke trufne beslutninger undervejs i projektets tilblivelse. De væsentligste afgrænsninger er foretaget ud fra en 

vurdering af relevans i forhold til opgavens praktiske omfang samt naturlige ressourcebegrænsninger. 

Afhandlingen vil undersøge MiLs strategiske og markedsføringsmæssige udfordringer og muligheder ud fra 

et kundebaseret perspektiv. Opgavens primære fokus vil således være de aspekter som analyseres ud fra de-

res nuværende og potentielle gæster. Opgaven afgrænses fra festivalens øvrige strategiske og økonomiske 

forhold. Selvom det vurderes at måtte være interessant at undersøge business-to-business-aspekter (B2B), 

eksempelvis festivalens leverandørforhold samt sponsorater, afgrænses opgaven til at forholde sig til consu-

mer-segmentet (B2C). MiLs partnerskaber vurderes at være yderst relevante for en alsidig strategi- og kon-

kurrenceanalyse (Porter, 2008), hvorfor de opfordres til at blive inddraget i fremtidige analyser. 

 Som beskrevet ovenfor, tager opgaven et kundebaseret perspektiv. Der vil ydermere blive fokuseret på de 

eksisterende kunder/gæster hos MiLs allerede afholdte festivaler. Målet er således at forbedre forståelsen af 

de eksisterende kunder samt forbedre tilfredsheds- og loyalitetsarbejdet med disse. Der afgrænses dermed fra 

arbejde med analyse af potentielle nye målgrupper og kundebaser. Selvom fokus i afhandlingen ikke ligger 

på tiltrækning af nye gæster, forventes det at forbedrede forhold for de eksisterende kunder vil have en se-

kundær effekt til at tiltrække yderligere klientel. 

Afhandlingens ræsonnementer og konklusioner træffes på baggrund af det i afhandlingen præsenterede da-

tamateriale samt den oparbejdede forståelse for festivalen. Der vil med andre ord være forhold, som er 
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ukendte for projektet. Opgavens afgrænses således til de informationer, der bearbejdes i inden for projektets 

rammer og afholder sig fra inddragelse af tidligere eventuelt udførte analyser på emnet. 

5.0 Videnskabsteoretisk Perspektiv 

Opgavens videnskabsteoretiske perspektiv hæfter sig til forskningsprocessens tilgang til viden. Der er med 

andre ord tale om grundopfattelsen af hvorledes opgaven bør forholde sig til problemstillingerne og besva-

relsen heraf, ligesom det videnskabsteoretiske afsæt har stor betydning for projektets kvalitetskriterier 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010; Nygaard, 2012). Kuhn et al. (1970) præsenterer hertil paradigmetanken, som 

har til formål at isolere en række virkelighedsopfattelser og tilgange til videnseksistens. Paradigmetanken 

defineres som: ”A basic set of beliefs that guide action, whether everyday garden variety or action taken in 

connection with a disciplined inquiry” (Guba, 1990, p. 17). Det videnskabsteoretiske paradigmevalg hæfter 

sig til forskerens verdensopfattelse og tilgang til viden samt hvor denne metodisk kan opnås. Der kobles 

hertil tre metodologiske perspektiver: 

 Ontologi: hæfter sig til genstandens beskaffenhed og videns tilstand. Der er tale om vurderingen af 

om der eksisterer en objektiv sandhed og virkelighed eller om disse forekommer som et konstrukt af 

situationelle omstændigheder (relativ sandhed). 

 Epistemologi: hæfter sig til de ontologiske overvejelser om videns tilstand, den epistemologiske vur-

dering lyder da på hvorledes det er muligt at gøre denne viden opnåelig. Perspektivet forholder sig til 

forholdet mellem den forskende og den viden, som forsøges opnået. Et spørgsmål hertil lyder i hvil-

ken form den forskende er i stand til at tilvejebringe læring om en egentlig objektiv virkelighed, eller 

om denne igen er en situationel fortolkning. 

 Metodologi: Jævnfør de ontologiske og epistemologiske overvejelser er det da essentielt at tilpasse 

den metodiske proces til virkelighedsopfattelsen. Ved at tilpasse projektets forskningsteknik mod til-

gangen til viden og virkelighed, skabes det mest præcise fundament for den ønskede læring og gra-

den af potentielle fejlkilder. 

(Bitsch Olsen & Pedersen, 2003; Justesen & Mik-Meyer, 2010) 

Guba (1990) beskriver, ikke udtømmende, fire generelle paradigmer: det positivistiske, det neo-

positivistiske, det kritiske og det konstruktivistiske paradigme. Disse repræsenterer hver en ontologisk, epi-

stemologisk og metodologisk tilgang. Det påpeges hertil at intet paradigme er mere korrekt end andet, men at 

samtlige tilgange til det metodiske arbejde har sine styrker: 
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” a struggle for primacy is irrelevant. […] none of these four is the paradigm. Each is an alterna-

tive that deserves, on its merits (and I have no doubt that all are meritorious), to be considered.” 

(Guba, 1990, p. 27) 

I projektet tages udgangspunkt i en primært neo-positivistisk videnskabsteoretisk tankegang, da der i dette 

paradigme forventes at eksistere en sand virkelighed. Paradigmet udviser en accept af at mennesket ikke er 

stand til opnå fuld forståelse af sandhed, eftersom mennesket lader sig påvirke af værdier og følelser. Af den 

grund kan et forskningsprojekt aldrig beskrives som værende fuldt neutralt og objektivt, da forsker nødven-

digvis påvirker de valg som træffes (Nygaard, 2012). Undervejs i projektet vil der ligeledes inddrages per-

spektiver fra det fænomenologiske paradigme, eftersom dette tilbyder en målsætning om indsigt hos det en-

kelte individ/respondent (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Nedenfor er beskrevet hvilke metodiske konsekvenser den valgte paradigmatiske tilgang har for respektivt 

ontologien, epistemologien og metodologien i projektet. 

5.1 Ontologiske Konsekvenser 

Som beskrevet betegnes ontologien inden for den neo-positivistiske paradigme som troende på en objektiv 

eksistens af virkeligheden. Der forekommer en opfattelse af at der findes en sand virkelighed, hvorfor der 

findes objektiv viden. Der stræbes efter forståelse af denne objektive virkelighed, selvom den forskende må 

erkende at dette ideal reelt ikke er opnåeligt grundet menneskeligt bias (Heldbjerg, 1997; Nygaard, 2012). 

Dette betyder for forskningsprocessen, at der stræbes efter så høj grad af objektivitet og generaliserbarhed 

som muligt. Gennem såvel den kvalitative som den kvantitative dataindsamling lægges der fokus på at mi-

nimere forskers indflydelse og påvirkning på det undersøgte. Der forventes gennem det kvalitative arbejde at 

kunne afdækkes en række kvalitetsparametre som i sandhed kan påvises at påvirke gæsternes tilfredshedsop-

levelse på MiL. Gennem det kvantitative dataarbejde er det således forskers opgave at undersøge disse kau-

sale forhold velvidende om sin egen påvirkning af processen. 

5.2 Epistemologiske Konsekvenser 

Grundet paradigmets tilgang til en sand virkelighed, må forskerens stræben efter viden ligeledes antages at 

søge mod en sand læring. Det er da en målsætning at søge mod objektiv viden, som ud fra opfattelsen af 

menneskets mangel på evne til at være neutral, resulterer i en modificeret objektiv epistemologi (Nygaard, 

2012). Det er et mål for forskeren at centralisere sin kritiske sans og evne til at vurdere objektivt samt være 

bevidst om sin logik og værdier i stræben efter sandhedsidealet (Heldbjerg, 1997). 
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I projektet er tilgangen til epistemologien således at der stræbes efter objektiv forskning og minimering af 

fejlkilder. Det er en essentiel opgave for forsker at være observant på egne forudantagelser, og lade den ek-

splorative tilgang til empiriindsamlingen drive undersøgelsens erkendelser og teoridannelser. Omvendt vil 

forskers uundgåelige påvirkning af det undersøgte betragtes som en faktor, som må vurderes undervejs i 

processen for at forstå hvorledes forskningsresultaterne er modificeret heraf. 

5.3 Metodologiske Konsekvenser 

Den metodologiske tilgang i projektet ud fra det neo-positivistiske paradigme tilskriver ligeledes sandheds-

kriteriet stor vigtighed. Den metodiske proces i projektet skal understøtte denne søgen på objektivitet, hvor-

for den kritiske sans er forskerens vigtigste værktøj. Neo-positivismen modificerer den positivistisk-

metodiske tilgang, ved at nedjustere relevansen af kontrollerede forsøg overfor undersøgelser under naturlige 

forhold: ”Hvis der skal laves så realistiske teorier om virkeligheden, som det nu er muligt, så må det netop 

være virkeligheden, der er grundlaget” (Nygaard, 2012, p. 27). 

Guba (1990) påpeger vigtigheden af metodisk triangulering, eftersom det neo-positivistiske paradigme ikke 

tillægger tiltro til menneskets fornuft og evne til at træffe rationelle beslutninger (Andersen, 2013). Af denne 

grund bør forskningen være baseret på et så bredt kildegrundlag som muligt for at sikre en alsidig og pålide-

lig undersøgelse. Dette sammenholdes med anvendelsen af ”Grounded Theory”(GT)(Bitsch Olsen & 

Pedersen, 2003; Sayre, 2001), for at sikre at forskningens teorier er datafunderede (Guba, 1990). Gennem 

GT sikres at der ikke drives vold på data og data ikke indsamles i henhold til at opnå overensstemmelse med 

en bestemt teori. Ved at give dataindsamlingsprocessen væsentlige ressourcer, og derigennem indsamle en 

bred base af empiri, sikres det bedste grundlag for en så vidt mulig objektiv forskningsproces. 

Paradigmevalget har således en række metodologiske konsekvenser for opgaven. Det er her essentielt at vi-

densdannelsen foregår på baggrund af en bred dataindsamling. Ved at understøtte en mangfoldig dataind-

samling, og lade så mange holdninger som muligt komme til orde, sikres en høj grad af polyfoni i projektet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dermed lægges vægt på at de kvalitative interviews samt den kvantitative 

spørgeundersøgelse foretages på et bredt empirisk grundlag. Yderligere lægges vægt på, i overensstemmelse 

med GT, at projektets endelige teori- og hypotesedannelse foretages ud fra den indsamlede empiri. Der stræ-

bes mod at den initialt indsamlede sekundære empiri ikke influerer analyseprocessen med forudantagelser, 

men blot inspirerer den metodiske fremgang for kundetilfredshedsundersøgelsen. Overordnet tillægges stor 

vigtighed for forskers kritiske granskning af egen rolle og påvirkning i analyseprocessen. 
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6.0 Metodisk Design 

Følgende afsnit har til formål at beskrive de metodiske overvejelser, som er truffet i forbindelse med projek-

tets dataindsamling og gøre det forståeligt hvorfor forskningsprocessens design er udformet, som det er. Ef-

tersom den metodiske fremgang er essentiel for de resultater forskningen afføder, er det relevant for læser at 

have en forståelse for projektets tilgang til dataindsamling og databehandling. Ved at skabe en forståelse for 

det metodiske design, underbygges ligeledes muligheden for at genskabe undersøgelsens resultater via ny 

forskning ud fra lignende metodik. 

6.1 Undersøgelsesdesign 

Projektet har sit naturlige fundament i opgavens problemformulering, da det selv sagt er netop denne, som 

ønskes belyst. Det er med andre ord problemformuleringen og dens tilhørende problemstillinger som er rod 

for projektforløbets faglige og metodiske valg (Andersen, 2013). Projektets primære interesse er jævnfør 

problemformuleringen at belyse kundetilfredshedsforholdende for MiL samt de parametre som påvirker gæ-

sternes samlede oplevelse. 

Projektet påbegyndes gennem et systematisk litteraturstudium af eksisterende forskning og teori inden for det 

undersøgte fagområde. Ved indledningsvis at foretage et grundigt studium af eksisterende forskning og viden 

om det undersøgte felt, sættes forsker i stand til at fokusere projektet omkring de rigtige prioriteter. 

”Et grundigt litteraturstudium kan forhindre unødvendigt arbejde, idet mange af de tanker, der 

skal tænkes, allerede er tænkt. Ligeledes er mange af de undersøgelser, der skal gennemføres, 

allerede gennemført – helt eller delvist”(Andersen, 2013, p. 66) 

Litteratursøgninger foretages ud fra primært forskningsdata (data indsamlet af forskere) og registerdata (sta-

tistikker og regnskaber). Litteratursøgningen foretages gennem bibliotekskataloger, videnskabelige tidsskrif-

ter og andre elektroniske databaser. Udover at skabe et overblik over tidligere udført forskning på området, 

skabes der gennem litteratursøgningen ligeledes en forståelse for den anvendte begrebsramme. 

Det er essentielt for forskningsprocessen at præcisere de i opgaven benyttede begreber, eftersom et ensfor-

migt begrebsapparat er ”byggesten i den vidensproduktion, som undersøgelsen repræsenterer”(Andersen, 

2013, p. 78). Litteratursøgningen opfølges derfor af en teoretisk definition af de mest centrale begreber i 

projektet, herunder kundetilfredshed og kundeloyalitet. Ved at præcisere det anvendte begrebsapparat kon-

kretiseres problemformuleringens formål og metoden hvortil problemformuleringen kan besvares. Efter at 

have defineret de anvendte begreber, foretages en operationalisering af begreberne for at skabe en forståelse 

for hvorledes den faktiske undersøgelse og måling af begreberne finder sted. Operationaliseringen af de an-

vendte begreber, foretages ved at belyse dem ud fra en række kundetilfredshedsmodeller, herved skabes en 
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forståelse for hvorledes det er muligt at måle begreberne; der findes da inspiration til at skabe en lignende 

model til at teste projektets hypoteser og besvare projektets problemstillinger. 

Efter at have sammensat en konceptuel model for at undersøge MiLs kundetilfredshed, foretages en kvalita-

tiv såvel som kvantitativ indsamling af primærdata, hvor ud fra det er hensigten at foretage en eksplorativ 

analyse af de præsenterede begreber og modeller. 

6.2 Primær Dataindsamling 

Nedenstående afsnit har til formål at belyse opgavens tilgang til primærdata. Opgaven vil benytte kvalitativ 

såvel som kvantitativ empiri, i form a henholdsvis interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Ved at gøre 

brug af et “metodemiks” (Creswell, 2014), er det muligt at benytte styrkerne fra begge datatyper. Der er så-

ledes tale om en komplementær metodisk tilgang, hvor den kvalitative dataindsamling har til formål at skabe 

dybdegående indsigt i det undersøgte emne, hvorefter en række kvalitativt fundne hypoteser kan testes ud fra 

et mere omfattende kvantitativt grundlag. Den metodiske inspiration har sit udspring i en sekventiel procedu-

re: 

“Sequential mixed methods procedures are those in which the researcher seeks to elaborate on 

or expand on the findings of one method with another method. This may involve beginning with 

a qualitative interview for exploratory purposes and following up with a quantitative, survey 

method with a large sample so that the researcher can generalize results to a population” 

(Creswell, 2014, p. 14) 

6.2.1 Kvalitativ Primærdata 

Projektets indsamling af kvalitativt primærdata er foretaget gennem en række semistrukturerede interviews 

med gæster på MiLs afholdte festivaler. Det kvalitative interview kan beskrives som ”en udveksling mellem 

to personer, der samtaler om et tema af fælles interesse” (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 27). Der er tale om 

en samtale mellem henholdsvis moderator og den interviewede. Interviewet kan udfolde sig som en løs 

ustruktureret samtale, eller omvendt som en omhyggeligt designet proces med en stringent interviewguide. 

Det optimale forhold afhænger da af forskningens formål og det videnskabsteoretiske perspektiv (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010). 

Projektets hensigt med det kvalitative interview er at skabe indsigt i den interviewedes livsverden (Holstein 

& Gubrium, 1995; Justesen & Mik-Meyer, 2010). Interviewene foretages med et formål om at øge forskers 

forståelse for de interviewedes motivationer og opfattelser af MiL. Dermed foretages en nuancering af den 

neo-positivistiske tilgang i projektet. Som påpeget er det videnskabsteoretiske udgangspunkt at der eksisterer 

en sand virkelighed, hvorfor der ligeledes forventes at eksistere en række kvalitetskriterier, som nødvendig-
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vis er vigtigst for festivalens gæsters tilfredshed. Omvendt vurderes der ikke ud fra det enkelte interviews at 

være grundlag for at kunne konkretisere repræsentativiteten af en respondents præferencer for festivalen. 

Udgangspunktet er med andre ord ikke at generalisere de enkelte interview til repræsentation af samtlige 

gæster, men at skabe en eksplorativ indsigt og forståelse, hvilket for det videnskabsteoretiske paradigme 

trækker i retning at tankegangen fra fænomenologien (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Forsker må erkende at interviewet er en gensidig kommunikation, hvorfor moderator uundgåeligt er en del af 

interaktionen og de frembragte resultater. Forsker bør forholde sig til sin aktive rolle i interviewet, og bør 

minimere sin indflydelse i bestræbelsen efter at forstå den interviewede. 

”Meaning is not merely elicited by apt questioning, nor simply transported through respondent 

replies; it is actively and communicatively assembled in the interview encounter.” (Holstein & 

Gubrium, 1995, p. 141) 

Der vil derfor blive anvendt en række teknikker, både i interviewprocessen samt i det efterfølgende analyse-

arbejde, som har til formål at understøtte forskerens ”understand the meaning of the participant’s experi-

ences and life worlds” (Malhotra, Birks, & Wills, 2012, p. 255). 

De semistrukturerede interview er udført i overensstemmelse med en udarbejdet interviewguide (Bilag 1). 

Denne danner struktur for interviewets gang og sørger for at de interviewede personer er behandlet på så vidt 

mulig identisk vis. Interviewrammen er dog ikke mere struktureret, end at der gives plads til et eksplorativt 

studium, hvor respondenten kan udfolde sine besvarelser. 

Der vil hertil blive benyttet en laddering technique (Malhotra et al., 2012), hvorved interviewets moderator 

lader interviewets natur have indflydelse på den bedste tilpasning af spørgsmål, i forbindelse med at skabe 

dybdegående indsigt hos det interviewede. For at undersøge de underliggende værdier og motivationer for 

festivalen benyttes en Means-End Chain (MEC)-analyse af de interviewedes kognitive strukturer (Solomon, 

Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2016). Dette mentale kort benyttes til at skabe dybdegående indsigt hos det 

interviewede, hvor deres initiale udsagn og ageren forbindes med deres underliggende værdier og motivatio-

ner (hvilket adspørges undervejs i de respektive interviews). 

I den efterfølgende analyse af respondenternes interview benyttes ligeledes en række teknikker til at skabe en 

dybdegående forståelse for disse. Overordnet benyttes en hermeneutisk tilgang til meningsfortolkningen af 

interviewene (Sayre, 2001). 

”Med udgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse af teksten som helhed fortolkes dens 

forskellige dele, og ud fra disse fortolkninger sættes delene på ny i relation til helheden og så 

videre. I den hermeneutiske tradition betragtes denne […] som en spiral, der giver mulighed for 

en stadig dybere forståelse af meningen” (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 275) 
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Det forventes således at man gennem en dybere analyse af interviewenes enkelte elementer (respondentens 

udtrykte værdier/kvaliteter ved MiL), og ved at sætte disse i relation til den diskuterede helhed (responden-

tens samlede tilfredshed med begivenheden), kan opnå en dybere forståelse af forskningens sande gestalt. En 

måde at skabe et nuanceret og struktureret overblik over interviewenes elementer er gennem en menings-

kondencering, denne består af fem trin: 

1. Først læses hele interviewet igennem, så forsker får en fornemmelse af helheden.  

2. Derefter bestemmer forskeren tekstens naturlige ’meningsenheder’, som de udtrykkes af interview-

personerne.  

3. Forskeren omformulerer det tema, der dominerer en naturlig meningsenhed så enkelt som muligt, så 

udsagnene tematiseres ud fra interviewpersonens synspunkt sådan som det forstås af forskeren. 

4. Forskeren stiller spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens formål. 

5. De væsentlige ikke-redundante temaer bindes sammen i en række deskriptive udsagn. 

 (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 271) 

Disse korte deskriptive udsagn omkring interviewpersonernes meninger vil da blive anvendt som udgangs-

punkt for at opstille en række hypoteser, der vil være grundlaget for den efterfølgende kvantitative dataana-

lyse. 

Valg af det dybdegående interview som kvalitativt udgangspunkt 

Det dybdegående interview er anvendt som grundlag for den kvalitative forskning, da det anses som en vel-

egnet metode til kvalitative undersøgelser, hvor man både ønsker en eksplorativ tilgang, men samtidig øn-

sker at respondenterne reflekterer over en række udvalgte emner (Gillham, 2005; Justesen & Mik-Meyer, 

2010). 

Det er således en vigtig kvalitet hos det semistrukturerede interview, at det er muligt at skabe en stor dybde i 

den interviewedes livsverden og holdninger. Modsat øvrige kvalitative stimuli-teknikker, som eksempelvis 

fokusgruppeundersøgelsen, kan respondentens udtalelser henvises direkte til respondentens ageren med mo-

derator, og ikke med andre forsøgspersoner. Der foretages en vurdering mellem et potentielt bias fra modera-

tor/interviewer i det dybdegående interview, og et gruppedynamisk bias i fokusgruppen (Malhotra et al., 

2012). Ud fra det neo-positivistiske paradigme, vurderes det da at være lettere at administrere og minimere 

effekten af forskers bias, end af det sociale konstrukt og den gruppedynamisk som opstår i en fokusgruppe. 

Det påpeges at øvrige kvalitative stimuli- og ikke-stimuli-teknikker vil levere andre værdier end interviewet, 

som vil være interessante for fremtidige undersøgelser. 
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Udvælgelse af respondenter 

Respondenterne til de udførte kvalitative interviews er udvalg ud fra et enkelt primært kriterium: at de har 

besøgt MiLs festival i de forgangne år. I og med at have været gæst på festivalen vurderes respondenterne at 

være kvalificerede til at kunne reflektere over de adspurgte emner omkring deres tilfredshed. Herudover 

ligger der en hensigt om at respondenterne er i stand til at matche den demografiske fordeling blandt festiva-

lens gæster. Selvom der ikke stræbes efter en fuld repræsentativitet af populationen, vil det være interessant 

at undersøge forskelle mellem blandt andet køn og aldersgrupper. Ultimativt er respondentudvælgelsen dog 

begrænset af en række praktiske forhold angående respondenternes tilgængelighed, hvorfor udvælgelsen i 

høj grad er baseret på en convenience sampling (Malhotra et al., 2012). 

6.2.2 Kvantitativ Primærdata 

Det kvantitative primærdata er baseret på en online spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt MiLs gæster. 

Hensigten er at skabe en strukturel model for tilstedeværende tilfredshedsforhold for gæsterne, ligesom der 

ønskes en indsigt blandt de forskelligheder som eksisterer blandt festivalens gæster. Ved at undersøge kausa-

le sammenhænge mellem kvalitetskriterier og tilfredshedsforhold bliver det muligt at besvare projektets pro-

blemstillinger a-d. 

Spørgeskemaundersøgelsen er udført af festivalen selv, via deres Facebook-kanal. Denne er udformet som en 

række af spørgsmål omkring respondentens opfattelse af festivalen og tilfredshed med en række parametre. 

Eftersom spørgeskemaundersøgelsen kun tillader en række på forhånd definerede svarkategorier opnås der 

en høj grad af sammenlignelighed og pålidelighed i besvarelserne (Malhotra et al., 2012). Til spørgsmålene 

er ligeledes tilføjet en ”ved ikke” svarkategori, som har til formål at frasortere respondenter, der er i tvivl om 

et givent spørgsmål. Eftersom spørgeskemaet ikke er udarbejdet til projektet, men af MiL selv, vil der for-

venteligt forekomme en række uoverensstemmelser med de fund som den kvalitative undersøgelse udmunder 

i. Der ligger heri en begrænsning af spørgeskemaets match med resten af projektets undersøgelse. De vurde-

rede mangler og begrænsninger af data fra spørgeskemaundersøgelsen er behandlet yderligere i afsnit 9.2. 

En målsætning for spørgeskemaundersøgelsen er, at stikprøvestørrelsen er i stand til at repræsentere den 

samlede population; en stor stikprøvestørrelse vil således lede til en øget præcision af forholdene i populatio-

nen. Den nødvendige stikprøvestørrelse afhænger af graden af variation i de undersøgte parametre (Malhotra 

et al., 2012). Er der stor variation i tilfredsheden hos MiLs gæster, er en større stikprøve nødvendig end hvis 

graden af tilfredshed er tilsvarende identisk hos gæsterne. Grundlaget for at stræbe efter store stikprøvestør-

relser, findes i en forventning om at data er statistisk repræsentativt, hvilket forventes ved en stor stikprøve. 

For en række statistiske analyser er det en nødvendighed at data forekommer normalfordelt, hvorfor der 

stræbes efter dette. Ud fra Central Limit Theorem (Israel, 1992) antages det at data vil tilnærme sig en nor-

malfordeling omkring undersøgelsens gennemsnit, ved en stigende stikprøvestørrelse. Selvom en stor stik-
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prøvestørrelse opnås vil der stadig eksistere en sandsynlighed for at ikke alle nuancer hos festivalgæsterne er 

ligeligt repræsenteret, som eksempelvis loyalitets- og forbrugertyper (Reinartz & Kumar, 2002). 

For mere information omkring den anvendte konkrete spørgeskemaundersøgelse henvises til afsnit 9.1, hvor 

spørgeskemaets strukturer og forhold er yderligere belyst. 

6.3 Sekundær Dataindsamling 

Udover den ovenfornævnte primærempiri vil opgaven ligeledes gøre brug af en række sekundærempiri. Det 

sekundære datamateriale beror sig på forskningsdata (Andersen, 2013), som benyttes til at skabe en referen-

ceramme for forskningsområdet. Sekundærdata har det vigtige fortrin at det er let tilgængeligt via blandt 

andet biblioteker og databaser, hvor utallig information kan indsamles hurtigt, effektivt og omkostningsfrit 

(Malhotra et al., 2012). Ved at skabe en initial referenceramme for forskningsprocessen gennem sekundær-

data, minimeres graden af unødige undersøgelser i og med at litteraturen kan støtte arbejdsprocessen gennem 

tidligere udført forskning. 

Forskningsdataene vil blive indsamlet via en systematisk eksplorativ tilgang, hvor nøgleordssøgninger i di-

verse databaser benyttes til at afsøge litteraturen på forskningsområdet. Ligeledes benyttes initiale relevante 

kilder som pejlemærker til videre forskning gennem deres benyttede litteratur (Eriksson & Kovalainen, 

2008). For at sikre en høj troværdighed og pålidelighed af den anvendte litteratur foretages datasøgningen 

primært gennem akademiske fagdatabaser (Ebsco, Business Source, Science Direct etc.), og peer-reviewed 

artikler. Således er det muligt at foretage en troværdig kildekritik af den anvendte litteratur, da afsen-

der/modtager-forholdet er tydeligt tilgængeligt. Ved at fundere dataindsamlingen på faggodkendte forsk-

ningsartikler, sikres at de i artiklerne fundne resultater er baseret på solid evidens og er udført efter en aka-

demisk godkendt proces. 

6.4 Forskningens Kvalitetskriterier 

Undervejs i forskningsprocessen er identificeret en række kvalitetskriterier, som evalueres for at sikre en høj 

kvalitet i projektet. Der kan overordnet beskrives en række kriterier, som under alle omstændigheder vurde-

res at gavne kvaliteten af et projektarbejde: kohærens og konsistens, præcision og transparens (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010). Med kohærens og konsistens-kriteriet vurderes det at være en kvalitet i projektet at der 

forekommer en god sammenhæng imellem projektets afsnit og at de enkelte analyser hænger sammen. Lige-

ledes bør der være en klar konsistens i anvendelsen af begreber, metoder og teorier, hvilket igen leder hen til 

kriteriet om præcision, som udtrykker en forventning om klare definitioner i både teori og anvendelse. At der 

forekommer transparens eller gennemsigtighed i projektet, hæfter sig til om de i opgaven trufne valg er klare 

for læseren. Den metodiske fremgang bør således være klart defineret og forklaret ud fra de stillede undersø-

gelsesspørgsmål. Der bør ikke herske tvivl om argumentationen for de metodiske og teoretiske valg, hvorfor 
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disse bør være eksplicitte og begrundede (ibid.). Inden for det positivistiske paradigme foreligger ydermere 

et kriterium om generaliserbarhed og repræsentativitet. Der eksisterer en forventning om at projektets fund 

er i stand til at sige noget om populationen som helhed. Inden for den kvalitative dataindsamling er kriteriet 

modificeret til en analytisk generaliserbarhed, eftersom projektets interviewstudier ikke kan antages at udvi-

se statistisk repræsentativitet. 

”Generalisering hænger sammen med, at undersøgelsens resultater sammenholdes med teori og 

øvrige casestudier på området, for at man kan se, om der er overensstemmelse mellem den spe-

cifikke undersøgelses resultater og teoriens/øvrige casestudiers resultater” (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, p. 45) 

Gennem det kvantitative analysearbejde af spørgeskemaundersøgelsens data forventes således at dette udfø-

res i overensstemmelse med en række krav for statistisk repræsentativitet, hvormed de kvantitative fund i 

analysen forventes at kunne skabe en generaliserbarhed mod den undersøgte population. Sidst men ikke 

mindst, forventes en høj validitet og reliabilitet i opgaven at være yderst essentielle kvalitetskriterier, som 

afgør om projektets empiriske fund kan levere en akademisk værdi. 

6.4.1 Forskningens Validitet 

”Validitet handler om, hvorvidt undersøgelsens fund faktisk belyser forskningsspørgsmålet om, hvorvidt ’vi 

måler det, vi siger, vi måler’”(Justesen & Mik-Meyer, 2010, p. 40). Validitets/gyldigheds-kriteriet handler 

således om data belyser den undersøgte problemstilling tilstrækkeligt, og om det dækker fænomenets fulde 

omfang. Projektets validitet opdeles i fire praktiske former: teknisk gyldighed, intern gyldighed, statistisk 

gyldighed og ekstern gyldighed (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003). 

Den tekniske gyldighed hæfter sig her til hvor vidt projektets operationelle data er tilstrækkeligt repræsenta-

tivt for det undersøgte felt. Denne type validitet vil i projektet blive understøttet gennem et bredt kildegrund-

lag, således at den indsamlede data er velargumenteret over for det undersøgte begreb ”kundetilfredshed”.  

Den interne gyldighed forholder sig til de observerede årsagsrelationer i data. Det essentielle er hertil at fore-

tage en løbende vurdering af, om de fundne kausale forhold er entydige og veldokumenterede, samt om der 

forekommer ubelyste relationer. Den statistiske gyldighed hæfter sig selvsagt til validiteten af de statistiske 

metoder. Det er således hensigten at være observant over for, om indsamlingen og analysen af det kvantitati-

ve materiale er foretaget efter statistikkens retningslinjer. Den eksterne gyldighed hæfter sig til om projektet 

leverer resultater, som er overensstemmende med ekstern forskning. Det er da forholdet mellem den eksterne 

litteratur og projektets empiri, som er fokus. Hertil undersøges om det indsamlede datamateriale er overens-

stemmende med den forskningsbaserede litteratur (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003; Malhotra et al., 2012). 

Med andre ord, bør der være en konsistens mellem den måde kundetilfredshedsanalyser er foretaget i littera-
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turen og den måde kundetilfredshedsanalyser tilgås i projektet (medmindre der kan argumenteres for det 

modsatte). 

6.4.2 Forskningens Reliabilitet 

Reliabilitet, eller pålidelighed, forholder sig til om det indsamlede datamateriale er solidt i forhold til ind-

samlingsmetoden (ibid.). 

”Reliabilitet refererer til spørgsmålet om, i hvilken grad undersøgelsens metoder er veldefinere-

de, således at andre i princippet vil kunne gentage undersøgelsen og komme frem til de samme 

resultater.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, p. 40) 

Formålet med pålidelighedskriteriet er at det metodiske arbejde er veldokumenteret og velbeskrevet, således 

at læser har overblik over såvel det kvalitative som det kvantitative dataindsamlings- og analysearbejde. Ud-

viser et projekt dermed en høj grad af pålidelighed, er det muligt for andre forskende at gennemføre den 

samme undersøgelse ud fra de samme kriterier og opnå de samme konklusioner (Bitsch Olsen & Pedersen, 

2003). 

Inden for det kvalitative interviewarbejde betyder det at respondentudvælgelsen og interviewstrukturen er 

velbeskrevet. Det bør være klart for læser hvorledes den metodiske tilgang til det eksplorative studium af 

festivalens kvalitetskriterier ser ud. Hertil foreligger en udfordring, da især kvalitative studier er udsat for 

forskers uforudsete påvirkning (Justesen & Mik-Meyer, 2010), hvorfor der forudses en problematik i at gen-

give kvalitative studier nøjagtigt. Ved at dokumentere interviewprocessen og foretage denne ud fra en række 

relativt strukturerede rammer, minimeres risikoen for at kompromittere reliabiliteten. 

I den statistiske behandling af spørgeskemadata vurderes reliabiliteten ud fra en vurdering af den usikker-

hedsgrænse som adskiller systematik og tilfældighed (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003). Alle fundne kausale 

forhold i det statistiske arbejde bør relateres til det sikkerhedsniveau som er anvendt i analyserne, for at sikre 

at tilfældige sammenhænge ikke forveksles med påviselige/begrundede sammenhænge. Det bør således gen-

nem gentagne analyser, ud fra flere metodiske tilgange, sikres at de fundne resultater er konsekvente og kon-

sistente. 

Malhotra et al. (2012) beskriver hvorledes statistisk pålidelighed kan vurderes ud fra analysens usystemati-

ske fejlled; det er dermed den variation i analysen, som ikke kan forklares ud fra de anvendte modeller, som 

er et udtryk for manglende pålidelighed. Netop de usystematiske fejl i statistikken er en risiko for at en gen-

tagelse af analyserne vil give varierende resultater. Af denne grund vurderes en minimering af usystematiske 

fejl i det kvantitative arbejde at være en målsætning mod en høj grad af reliabilitet i projektet. 
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7.0 Teori 

I afhandlingens teoriafsnit vil der blive præsenteret et udsnit af de hyppigst anvendte begreber og modeller. 

En grundlæggende forståelse for det teoretiske fundament inden for kundetilfredshed og -loyalitet er essenti-

elt for afhandlingens ræsonnementer. Ved en gennemgåen af tidligere akademisk forskning på området, vide-

rebygger projektets fremgangsmåde på en række i empirien accepterede processer og vilkår. Formålet med 

teoriafsnittet er således at skabe en solid referenceramme inden for hvilken de fremadrettede overvejelser og 

diskussioner vil have sit udspring. 

7.1 Kundetilfredshed og Loyalitet 

Jævnfør opgavens problemstillinger er formålet at afdække begreberne tilfredshed og loyalitet og sammen-

hængen herimellem for MiLs gæster. Der er bred accept om et kausalt forhold mellem kunders udtrykte til-

fredshed og loyalitet på tværs af brancher (Dick & Basu, 1994; Grønholdt, Martensen, & Kristensen, 2000). 

For at opnå en loyal kundebase er det en nødvendighed at denne er grundlæggende tilfreds. Selvom der be-

skrives en nødvendighed for at tilfredsstille en given kundegruppe for at opnå større loyalitet, påpeger Jones 

& Sasser (1995) at tilfredse kunder ikke nødvendigvis er loyale, da sammenhængen mellem tilfredshed og 

loyalitet påvirkes af konkurrenceniveauet i den givne branche. Af denne grund understreges en nødvendig-

hed for at anskue loyalitetsparameteret som en selvstændig variabel, eftersom styrken af forholdet mellem 

kundetilfredshed og loyalitet ikke antager en konsekvent størrelse. Kundetilfredshedsniveauet er vigtigere i 

brancher med høj grad af konkurrence og vice versa (ibid.). Det understreges dog at kundetilfredshed som 

selvstændigt parameter angiver en plausibel indikator for fremtidig værdi for virksomhedens investorer 

(Anderson, Fornell, & Mazvancheryl, 2004; Fornell, 1992). 

7.1.1 Definition af Loyalitet 

Begrebet loyalitet angiver et udtryk for at given kundes sandsynlighed for at vende tilbage til en given pro-

ducent/udbyder og foretage genkøb. Oliver (1999) definerer ”ultimativ loyalitet” som: 

“a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in 

the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situa-

tional influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior.” 

(Oliver, 1999, p. 34) 

Denne definition medhjælper til at nuancere loyalitetsbegrebet, da den hæfter sig ved at kunden forpligtiger 

sig selv over for producenten og ikke lader sig påvirke af situationelle faktorer. Dermed lægges implicit en 

modsætning i ”svag loyalitet”, som hæfter sig til omstændigheder mere end faktisk præference for et pro-

dukt. Mascarenhas, Kesavan, & Bernacchi (2006) foretager en nuancering ved at opdele loyalitetsbegrebet i 
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behavioural, attitudinal og situational loyalty. Den behavioristiske loyalitet er da et udtryk for den faktisk 

observerbare loyalitet, udtrykt som de historisk målbare tilbagevendende kunder. Attitudemæssig loyalitet 

hæfter sig til den ovenfor beskrevne definition af Oliver (1999), som netop beskriver en bevidst udtrykt præ-

ference hos forbrugeren. Sidstnævnte loyalitetstype, situationsbestemt loyalitet, kan da beskrives som mod-

polen til den stærke bevidste loyalitet. Denne loyalitetstype hæfter sig til de situationelle omstændigheder, 

som kan påvirke en forbrugers præference på baggrund af en bekvemmelighedsfaktor (Tilgængelighed, pris 

og inerti). Mascarenhas et al. (2006) påpeger betydningen af samtlige loyalitetstyper, men understreger den 

langsigtede vigtighed af de to førstnævnte. 

Jensen & Hansen (2006) beskriver hvordan loyalitet ikke blot kan defineres ud fra genkøb alene, men nød-

vendigvis må forstås som et resultat af en række psykologiske og situationelle processer: 

“Repeat purchase is not just an arbitrary response but the result of some proceeding factors (for 

example psychological, emotional or situational factors). Likewise Dick & Basu (1994) point 

out that even a relatively important repeat purchase may not reflect true loyalty to a product but 

may merely result from situational conditions such as brands stocked by the retailer” (Jensen & 

Hansen, 2006, p. 442) 

Der argumenteres for at sand loyalitet kun kan opstå som følge af en holdningsmæssig og udtrykt præference 

for et givent brand. Dick & Basu (1994) systematiserer loyalitetstyper i nedenfor præsenterede matrice. Den-

ne opdeling er som beskrevet foretaget på baggrund af relativ attitude (attitudens styrke kombineret med 

attitudens differentierbarhed) samt faktisk genkøbsadfærd. Her optræder loyalitetstypen spurious loyalty som 

et udtryk for en høj genkøbsadfærd overfor en modsat lav relativ attitude. Denne forståelse af ”uægte” loyali-

tet stemmer overens med den af Oliver (1999) præsenterede situationelle loyalitet, og beskriver genkøbsad-

færd baseret på situationsbestemt bekvemmelighed. I matricen introduceres begrebet latent loyalty som age-

rer modpol til den uægte loyalitetsopfattelse. Der argumenteres for at der kan eksistere forbrugere med høje 

attitudemæssige præferencer, og dermed høj opfattet loyalitet, som ikke foretager genkøb på baggrund af 

manglende finansielle midler eller negativt påvirkende situationelle faktorer. 
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Figur 7.1: Loyalitetstyper 

 

(Dick & Basu, 1994, p. 101) 

Jensen & Hansen (2006) benytter de introducerede overvejelser omkring relativ attitude og situationelle fak-

torer til at udvikle en konceptuel model for genkøbsadfærd. Foruden at erhverve begrebet relativ attitude 

fornys det til, udover at bestå af forbrugerens opfattelse af brandet, til at indeholde en vurdering af forbruge-

rens involveringsgrad (Ajzen & Fishbein, 1980; Solomon et al., 2016). Forbrugerens involveringsgrad under 

købsadfærd af et givent produkt antages at være en stærk indikator for loyalitetstype. Det argumenteres at høj 

involvering ved genkøbsadfærd udviser ægte loyalitet, hvorimod lav involvering ved genkøb insinuerer falsk 

loyalitet (LeClerc & Little, 1997; Jensen & Hansen, 2006). Foruden denne forståelse af relativ attitude vur-

deres forbrugeres lyst til at søge afveksling samt deres modstand mod situationelle faktorer i købsbeslutnin-

gen. 

Figur 7.2: Konceptuel model for genkøb 

 

(Jensen & Hansen, 2006, p. 443) 
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Sammenfattes de ovenstående perspektiver på loyalitetsbegrebet, kan der overordnet beskrives at være to 

overordnede loyalitetstyper: Sand og falsk loyalitet (Jones & Sasser, 1995). Disse kaldes i litteraturen ved 

forskellige navne, men der foreligger bred enighed om forskellene i mellem de to; den sande loyalitet hæfter 

sig til en kognitiv overvejelse hos forbrugeren, der udviser en attitudemæssig præference for brandet, der 

kombinerer en vurdering af forbrugerens præferences styrke, differentierbarhed (Dick & Basu, 1994) samt 

involveringsgrad (Jensen & Hansen, 2006). Omvendt vil den falske loyalitetstype være katalyseret af om-

stændigheder, der gør genkøbsadfærden belejlig, hvorom end der ikke foreligger en egentlig attitudemæssig 

loyalitet. Dick & Basu (1994) påpeger ligeledes at den omvendte situation kan foreligge, hvor en kunde ud-

viser faktisk kognitive præferencer for et brand, men af andre situationelle omstændigheder ikke foretager 

genkøb. Reinartz & Kumar (2002) uddyber hertil at loyalitet ikke nødvendigvis resulterer i lønsomhed, hvor-

for dette skal indregnes i en vurdering af målgrupper. 

7.1.2 Definition af Kundetilfredshed 

Kundetilfredshed kan beskrives som den følelsesmæssige sindstilstand som en forbruger opnår ved køb af et 

givent produkt eller service som følge af forbrugerens forventninger. ”Satisfaction is the consumer’s sense 

that consumption provides outcomes against a standard of pleasure versus displeasure” (Oliver, 1999, p. 

34). Der argumenteres således for at forbrugerens tilfredshed er en opvejning mellem den nydelse/værdi 

produktet tilbyder overfor de negative emotioner, der er forbundet med produktet (eksempelvis det finansiel-

le aspekt: prisen på produktet). 

Ganske som ved definitionen af loyalitet, vurderes det at være essentielt at undersøge de bagvedliggende 

parametre, som vurderes at være relevante når kundetilfredshed analyseres. Jones & Sasser (1995) beskriver 

en nuancering af tilfredshedsbegrebet ved at opdele et givent produkts egenskaber: 

”There are four elements that affect customer satisfaction: the basic elements of the product or 

service that customers expect all competitors to deliver; basic support services such as customer 

assistance or order tracking that make the product incrementally more effective and easier to 

use; a recovery process for counteracting bad experiences; and extraordinary services that so 

excel in meeting customers’ personal preferences.” (Jones & Sasser, 1995, p. 90) 

Det påpeges at Jones & Sasser’s (ibid.) dissekering af tilfredshedsbegrebet er bundet op på den af forbruge-

ren opfattede samlede værdi af produktet. Denne opfattelse går igen i blandt andet ECSI-modellen (afsnit 

7.2.3), hvor ”opfattet værdi” vurderes at være den overordnede driver for kundetilfredshed. Opfattet værdi er 

da opgjort som en sammensætning af virksomhedens image, forbrugerens forventninger til produktet, og det 

faktisk opfattede kvalitet af produkt og service (Martensen, Grønholdt, & Kristensen, 2000). 
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“Consumers determine value by mentally trading off between perceived quality or the benefit 

that they receive and their perceived monetary sacrifice. […] quality enhance value, whereas 

monetary (e.g., price, traveling cost) and non-monetary sacrifices (e.g., time, efforts, search 

cost) diminish value.” (Yoon, Lee, & Lee, 2010, p. 337) 

Yoon et al. (ibid.) understøtter således vigtigheden af den af forbrugeren opfattede kvalitet som driver for 

opfattet værdi, og påviser hvorledes den opfattede kvalitet inden for festivaler påvirkes af dimensionerne 

festivalprogram, souvenirs, mad samt faciliteter. Der argumenteres for at en række kvalitetsdimensioner, som 

forklarer forbrugerens samlede kvalitetsopfattelse; kvalitetsopfattelsen påvirker da den samlede værdiopfat-

telse, som i sidste ende er hoveddriveren for kundetilfredshed. 

Sammenfattes ovenstående, kan kundetilfredshed defineres som en emotionel tilstand, som er et resultat af 

en afvejning mellem den nydelse og værdi et produkt giver forbrugeren mod de forventninger og omkostnin-

ger, der er forbundet med produktet. Forventninger og image om produktet er således medvirkende til at 

skabe en antagelse om kvalitet og værdi af ydelsen. Indfries de forventninger forbrugeren stiller til produktet 

opnås en tilstand af tilfredshed. 

Hertil tilføjes vigtigheden af at genoprette forbrugeres eventuelle dårlige oplevelser. Hvor Jones & Sasser 

(1995) beskriver genoprettelse af dårlige oplevelser som en direkte påvirkende variabel på kundetilfredshed, 

beskriver Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik, & Cha (2001) klagehåndtering som en variabel, hvis 

påvirkning både er rettet mod tilfredshed og loyalitet. SCSB og ACSI (ibid.) anser klagehåndtering som en 

modererende effekt mellem tilfredshed og loyalitet. Der er således varierende holdninger til klagehåndterings 

påvirkning af kundetilfredshed versus loyalitet i litteraturen, der hersker dog ikke tvivl om vigtigheden af 

klagehåndtering. Grundet effektiviteten af WOM i den moderne digitale verden, hvor passive forbrugere kan 

anskue andre forbrugeres utilfredshed via eksempelvis sociale medier, kan utilfredshed involvere mere end 

blot den enkelte forbruger (Schaefers & Schamari, 2016). 

“Vi lever i en transparent virkelighed, hvor ingen kan gemme sig. Og hvor alt, hvad en virk-

somhed foretager sig, hurtigt kan blive forstærket, blæst op og under alle omstændigheder syn-

liggjort for kunder og alle mulige andre.” (Bechmann & Hirshals, 2014, p. 80) 

På trods af flere modstridende holdninger om klagehåndterings nøjagtige placering i forhold til at være en 

påvirkende faktor i forhold til tilfredshed eller en variabel resulterende som en mangel på tilfredshed, vurde-

res klagehåndtering at være en variabel som nødvendigvis må betragtes i sammenhængen. Det er således 

fundamentalt for virksomheden at erkende vigtigheden af en god proces i forhold til utilfredse kunder, for at 

rette op på denne og førend skaden bliver uoprettelig. 
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7.2 Evaluering af Kundetilfredshedsmodeller 

Ovenfor er begreberne loyalitet og kundetilfredshed blevet behandlet og evalueret i forhold til litteraturen. 

Ved at skabe en fundamental forståelse for hvilke drivere, som påvirker dannelsen af forbrugerens holdnin-

ger til, og tilfredshed med, et givent produkt, bliver det muligt at operationalisere begreberne i en kundetil-

fredshedsanalyse. Nedenfor vil begreberne blive systematiseret i en række udviklede kundetilfredshedsmo-

deller, hensigten er at skabe et systematisk værktøj til målingen af kundetilfredsheden ud fra en række identi-

ficerede påvirkende variable. 

“Because customer satisfaction has a direct impact on the primary source of future revenue 

streams for most companies, the new index is expected to be an important complement to tradi-

tional measures of economic performance, providing useful information not only to the firms 

themselves, but also to shareholders and investors, government regulators, and buyers.” 

(Fornell, 1992, p. 6) 

Fornell (ibid.) beskriver hvorledes kontinuerlig måling af kundetilfredshed grundlæggende tilbyder ikke blot 

en forståelse af kundernes tilfredshed, men et værktøj til måling af den fremtidige økonomiske formåen hos 

virksomheden. Hertil tilføjes at en analyse af kundetilfredshed ud fra forbrugernes egne oplevelser leverer en 

mere præcis fortolkning af virksomhedens formåen, end ved analyser foretaget ud fra eksperters opfattelser 

(Anderson et al., 2004). 

Den første nationalt omfattende kundetilfredshedssystematisering blevet foretaget gennem det svenske Cus-

tomer Satisfaction Barometer i 1989, der blev foretaget på baggrund af 100 ledende virksomheder inden for 

30 forskellige industrier (Fornell, 1992; Johnson et al., 2001). Denne pionerende tanke blev udgangspunktet 

for fremtidens tilgang til en række nationale indekser for kundetilfredshed. 

7.2.1 Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) 

Det svenske Customer Satisfaction Barometer har som beskrevet sin oprindelse i 1989, og var tiltænkt som 

værende en årlig opmåling af kundetilfredshed på tværs af en lang række brancher og virksomheder. Model-

len er således tiltænkt at skabe viden på både makro- (skaber indikatorer for branchers formåen på nationalt 

niveau) og mikroøkonomisk niveau (sætter virksomheden i stand til at sammenligne sig med en række kon-

kurrerende virksomheder, og forstå variables påvirkningskraft) (Fornell, 1992). SCSB-modellen angiver to 

forudgående variable, som tilsammen udgør vurderingen af kundetilfredshed, henholdsvis kundens forvent-

ninger samt kundens opfattede værdi af produktet. Niveauet af kundetilfredshed påvirker da både sandsyn-

ligheden for kundeklager samt den endelige grad af loyalitet hos kunden. 
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Figur 7.3: SCSB-Modellen 

 

 

Kilde: (Johnson et al., 2001, p. 221) 

Både kundens opfattede værdi samt kundens forventninger til produktet antages at have en positiv indvirk-

ning på kundens samlede tilfredshed. Ligeledes argumenteres der for at en kundes positive forventninger til 

et produkt vil have en positiv effekt på den opfattede værdi af produktet (Johnson et al., 2001). En øget kun-

detilfredshed vurderes i modellen at skabe øget loyalitet. Sidst men ikke mindst inddrages effekten af klage-

håndtering i modellen, som en driver for loyalitet. Forefindes en positiv sammenhæng, vil det være en indi-

kation på at virksomheden er i stand til omvende klager til loyalitet, hvorimod en negativ sammenhæng vil 

indikere at virksomheden ikke er i stand til at samle op på klager, hvor kunden forlader virksomheden 

(Fornell, 1992). Teorien bunder således i at en utilfreds forbruger enten vil udtrykke sin utilfredshed overfor 

virksomheden i form af en klage, eller forlade virksomheden til fordel for virksomhedens potentielle konkur-

renter (Hirschman, 1970; Johnson et al., 2001). 

7.2.2 American Customer Satisfaction Index (ACSI) 

Det amerikanske kundetilfredshedsindeks fra 1994 kan i mange henseende anskues som en videreudvikling 

af tankegangen set hos SCSB. Hovedforskellen fra SCSB findes i tilføjelsen af en distinkt variabel for ”op-

fattet kvalitet” hos ACSI. Således foretages der da en klar sondring mellem opfattet kvalitet og opfattet værdi 

(Johnson et al., 2001). Denne variabel for opfattet kvalitet blev i 1996 udvidet til at sondre mellem opfattet 

produkt- og servicekvalitet. Opdelingen blev foretaget på brancher for holdbare goder, hvor der vurderedes 

at eksistere en omfattende produkt- såvel som servicekomponent (ibid.). Tilføjelsen af en distinkt komponent 

for opfattet kvalitet til modellen stemmer overens med de af Yoon et al. (2010) præsenterede tanker omkring 

hvorledes et opfattet niveau af kvalitet for kunden medvirker til at danne forbrugerens holdning til den totale 

værdi produktet leverer. 
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Det beskrives hos Johnson et al. (2001) hvorledes alle adspurgte spørgsmål til samtlige variable adspørges 

ved spørgsmål på en 10-punkts skala. Undtaget er dog prissensitivitet og klageadfærd; førstnævnte måles ud 

fra hvilken procentvis prisstigning, som vil betyde at forbrugeren absolut ikke vil genkøbe produktet samt en 

ligeså prisnedjustering som vil betyde at forbrugeren absolut vil genkøbe produktet. Klageadfærden måles 

initialt ud fra et dikotomisk ja/nej-spørgsmål (Malhotra et al., 2012) til hvorvidt forbrugeren har udtrykt en 

klage mod virksomhedens produkt (Johnson et al., 2001). Klagehåndteringen bliver således efterfølgende 

adspurgt kun i de tilfælde hvor en kunde har foretaget en klage. Totalt foretages dataindsamlingen via 15 

spørgsmål, der respektivt forklarer modellens seks identificerede faktorer. Ud fra disse målbare adspurgte 

spørgsmål, grupperer forsker disse i forhold til modellens latente variable (Grønholdt et al., 2000); med an-

dre ord agerer de 15 spørgsmål proxyer for de ønskede variable, der kun er indirekte observerbare (Johnson 

et al., 2001). 

Figur 7.4: ACSI-Modellen 

 

Kilde: (Johnson et al., 2001, p. 222) 

7.2.3 European Customer Satisfaction Index (ECSI) 

Den paneuropæiske kundetilfredshedsrapportering har sin oprindelse i 1999, hvor man første gang sammen-

holdt kundetilfredshed på tværs af nationer (11 lande deltog i det initiale pilotprojekt) (Martensen et al., 

2000). ECSI-modellen udviser mange ligheder med den præsenterede ACSI-model, hvor også samtlige af 

ACSI-modellens variable går igen hos ECSI med undtagelse af klageadfærd som er ekskluderet fra den 

grundlæggende model (figur 7.5). Johnson et al. (2001) påpeger at klagehåndteringssystemer har gennemgået 
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en væsentlig udvikling gennem de seneste år, hvor klager er gået fra at være et naturligt resultat af lav til-

fredshed til at være et aktivt værktøj i arbejdet mod tilfredse kunder: 

”complaint resolution has become more important than complaints per se. Researchers now em-

phasize the potential for complaint management and service recovery systems to increase satis-

faction. Therefore, just how complaints are handled and resolved should be a driver rather than 

a consequence of satisfaction.” (Johnson et al., 2001, p. 230). 

Der argumenteres ligeledes for en metodisk modstand til klageadfærd som et resultat af tilfredshed, eftersom 

spørgeskemaundersøgelserne er adspurgt efter kunden har oplevet en eventuel klagesituation. Af denne 

grund kan klagesituationen ikke antages at være andet end en betydende faktor for den samlede tilfredshed 

hos kunden, og ikke være både en driver for tilfredshed samt et resultat af lav tilfredshed (ibid.). 

Ydermere ses det at ECSI-modellen har implementeret sondringen mellem produkt- (produktets attributter) 

og servicekvalitet (associerede kundeinteraktioner) som et forankret element i modellen (Martensen et al., 

2000). Det kan da argumenteres for at klagehåndtering deraf indgår som et væsentligt element i driveren 

”human ware”-kvalitet. 

Herudover adskiller ECSI-modellen sig fra tidligere modeller, heriblandt ACSI, ved at inddrage ”image” 

som en driver for henholdsvis ”opfattet kvalitet” og ”loyalitet”. Virksomhedens image er således opfattet 

som et psykologisk knudepunkt, ud fra hvilket forbrugeren danner sine rammer for sin opfattelse af både 

kvalitet, tilfredshed og loyalitet (Andreassen & Lindestad, 1998). Johnson et al. (2001) udtrykker deres mis-

tro til denne opkobling af image, eftersom målingerne for virksomhedens image og kundetilfredshed er ind-

samlet samtidigt. Dette resulterer i at de samme købssituationer influerer den samlede beskrevne tilfredshed 

og loyalitet, men ligeledes det opfattede image, hvorfor der forekommer et reciprokt forhold mellem variab-

lene. 

ECSI-modellen tilbyder til adskillelse fra ACSI en række anderledes formulerede spørgsmål, hvorfor målin-

gen af især loyalitet foretages anderledes end tidligere. Under ECSI-modellen udtrykkes variablen loyalitet 

ud fra en vurdering af sandsynligheden for at fastholde kunden, sandsynligheden for at kunden vil anbefale 

virksomheden og sandsynligheden for at kunden vil øge sin købsstørrelse (Johnson et al., 2001). 
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Figur 7.5: ECSI-Modellen 

 

Kilde: (Grønholdt et al., 2000, p. 510) 

7.2.4 Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) 

Det paneuropæiske kundetilfredshedsindeks, ECSI, har sidenhen foretaget navneskifte til EPSI, ligesom at 

der er foretaget kontinuerlige udviklinger af modellen. EPSI er i dag Europas mest omfattende research in-

den for stakeholder management, og har foretaget mere end fem millioner interviews på tværs af 25 lande 

(EPSI, 2013). Studierne foretages primært på industrier, der kendetegnes af have en høj penetration af slut-

forbrugeren (således industrier med essentielle serviceelementer); disse studier foretager sine interviews 

primært via telefon og internettet. EPSI (ibid.) beskriver deres dækning af 16 industrier på tværs af de stude-

rende lande. 

 Det ses at det kausale påvirkningsforhold mellem en række af modellens variable er ændret. I den strukturel-

le model nedenfor ses at opfattet produkt- og servicekvalitet er de eneste drivere for opfattet kvalitet. Det ses 

ydermere at virksomhedens image påvirker driverne for kundens forventninger samt produkt- og servicekva-

litet. Ligeledes påvirker driveren for kundens forventninger opfattet service- og produktkvalitet (EPSI, 

2013). 
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Figur 7.6: EPSI-Modellen 

 

Kilde: (EPSI, 2013) 

7.3 Kritik og Foreslået Strukturel Model 

Nedenstående afsnit har til formål at sammenholde de fra litteraturen præsenterede kundetilfredshedsmodel-

ler, og vurdere deres egenskaber i forhold til opgavens case. Hensigten er da at benytte inspiration fra de 

præsenterede modeller til at skabe en arbejdsramme, der kan lede i retning af en strukturel model for MiLs 

kundetilfredshed. 

Litteraturen rejser en række kritikpunkter i forbindelse med de ovennævnte kundetilfredshed- og loyalitets-

modeller. En overordnet kritik er rettet mod de kausale forbindelser mellem modellernes variable. Johnson et 

al. (2001) begrunder hvorledes en række af modellernes variable er svære at placere som henholdsvis påvir-

kende eller resulterende variable af hinanden. Eftersom al information indsamles på ét givent tidspunkt, fo-

rekommer der en problematik i form af reciprokke kausalitetsforhold, hvorfor det bliver metodisk svært at 

afskærme modellernes variable til blot én placering og effekt. De mest kritiske variable i denne forbindelse 

vurderes at være henholdsvis klagehåndtering og virksomhedens image (ibid.). 

Johnson et al. (2001) argumenterer for at af fjerne distinktionen mellem opfattet værdi og opfattet kvalitet: 

”because quality is part of value, the relationship is confounded. We recommend replacing the perceived 

value construct with a perceived price construct” (Johnson et al., 2001, p. 232). Det påpeges hertil at man 
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ved at fjerne parameteren ”opfattet værdi” eliminerer muligheden for at vurdere effekten af produktets pris-

niveau i forhold til tilfredshed, derfor foreslår litteraturen en tilføjelse af en ren priskomponent. 

 Det påpeges ydermere at der foreligger et valg til at vurdere hvor nuanceret kvalitetsbegrebet skal være i 

modellen. ACSI benytter sig af én overordnet variabel, ECSI opdeler kvalitetsbegrebet i henholdsvis service 

og produkt. Der foreligger da en mulighed for en diagnostisk dybere og mere informativ opdeling af kvali-

tetsbegrebet, således at denne er tilpasset den undersøgte branche. Det vurderes hertil at være ønskværdigt at 

foretage en nuanceret analyse af så vidt muligt alle drivere for kundetilfredshed, for at skabe en omnipotent 

forståelse for gæsternes tilfredshed. Hvor en række af de præsenterede tilfredshedsmodeller har været skabt 

med hensigt til at skabe et sammenligningsgrundlag på tværs af brancher og industrier, vil modellen i denne 

opgave have til formål at skabe en dybere forståelse for netop denne branches, og den gældende festivals, 

gæster. Ved at lade forholdet mellem kvalitetsparametre for MiLs produkt stå i fokus i forhold til en samlet 

analyse af gæsternes tilfredshed skabes et solidt udgangspunkt for en analyse, der sætter den forskende i 

stand til at danne indsigt i gæsternes opfattelser af festivalen og dennes kvaliteter. 

Figur 7.7: Forslået Strukturel Model 

 

Ovenfor ses en tilvirkning af de ønskede undersøgte forhold, hvor netop forholdet mellem en række kvali-

tetsparametre og gæsternes oplevede tilfredshed er i fokus. De stiplede forhold i modellen er indsat med hen-

blik på at skabe en forståelse for hvorledes de undersøgte forhold forventes at kunne sammensættes med en 

mere overordnet model, indeholdende en række øvrige parametre inspireret af de tidligere præsenterede til-

fredshedsmodeller. Disse vil således ikke blive analyseret i denne forestående opgave, og sammenhængen 

mellem variablene er fastsat på baggrund af empirien. 
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7.4 Definition af Kvalitetsparametre 

For at kunne undersøge hvilke kvalitetsparametre, som påvirker MiLs gæsters tilfredshed mest muligt, er det 

nødvendigt at fastsætte en række relevante parametre som undersøgelsen bør bygge på. MiLs kvalitetspara-

metre vurderes at udgøre de dimensioner, som påvirker gæsternes samlede værdiopfattelse og dermed deres 

tilfredshed. Yoon et al. (2010) beskriver informationsservice, festivalens program, souvenirs, mad samt faci-

liteter som værende de væsentligste kvalitetsdrivere i deres studier med festivaltilfredshed. Især ses festival-

programmet at være en stærk driver for tilfredshed hos de undersøgte festivalers gæster; dette fund går igen i 

litteraturen (Lee, Lee, Lee, & Babin, 2008; Saleh & Ryan, 1993). Der argumenteres for at festivalens pro-

gram er et udtryk for den hedoniske oplevelse som festivalgæsten husker. Festivalens program er dermed et 

godt udgangspunkt for målet af gæstens samlede tilfredsstillelse (Yoon et al., 2010). 

Gennem projektets kvalitative interviewarbejde vil formålet være at skabe indblik i netop hvilke af disse 

kvalitetsparametre, som tidligere gæster på MiLs festival beskriver som vigtige under deres besøg. Den kva-

litative tilgang i projektet foretages således med henblik på at skabe en øget forståelse for et udsnit af festiva-

lens gæster, hvilket dermed kan biddrage med indsigt i netop hvilke kvalitetsfaktorer, som påvirker gæstens 

samlede tilfredshedsopfattelse. 

8.0 Kvalitativ Analyse 

Projektets kvalitative analyser foretages som en åbning af analysearbejdet gennem en række eksplorative 

interviewstudier. Som tidligere beskrevet, er hovedformålet med projektets interviewarbejde at skabe en 

forståelse for hvilke kvalitetsparametre, som er essentielle for MiLs gæster. Gennem dialog med en række 

tidligere gæster på festivalen, vil det nedenstående afsnit skabe systematik for de holdninger, som er givet til 

udtryk angående interviewpersonernes opfattelser af festivalen. På denne vis skabes en øget indsigt for et 

udsnit af festivalens gæster, hvilket vil skabe et vidensgrundlag for de underliggende tendenser, som under-

søges i de videre kvantitative studier. 

8.1 Interviewstudier af Festivalens Gæster 

Gennem de udførte interviews med en række tidligere gæster på MiLs festival, er der givet udtryk for en 

række kvalitetsparametre, som er bærende for deres oplevelse af festivalen, hvorfor de kan beskrives som 

drivere for respondenternes overordnede tilfredshed. 

Som beskrevet i afsnit 6.2.1 vil der, for at skabe en hermeneutisk og dybdegående forståelse for interviewe-

nes meningsstrukturer, blive anvendt meningskondenceringens fremgangsmåde som beskrevet hos Kvale & 

Brinkmann (2014) til analyse af interviewene. For samtlige interviews er gennem en udvalgt transskription 
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foretaget en inddeling af citater i en række naturlige meningsenheder, bestående af en række parametre som 

påvirker respondenternes festivaloplevelse. Denne inddeling af meningsenheder kan ses i vedlagte bilag 2. 

Nedenfor vil de observerede meningsenheder blive inddelt under en række temaer, hvor en række citater 

udvælges til at beskrive de observerede meninger. 

8.1.1 Musikprogrammet 

Som værende en musikfestival, forekommer det ikke ulogisk at musikken spiller en vigtig rolle for respon-

denternes oplevelse af MiL. Yoon et al. (2010) påviser hvorledes gæsternes kvalitetsparametre påvirker deres 

samlede tilfredshed og loyalitet, hvortil festivalprogrammet udtrykte den største vigtighed for gæsternes til-

fredshed. Der udtrykkes fra respondenterne en forventning til, qua MiL værende en musikfestival, at de vil 

blive mødt af en række koncertoplevelser, som kan højne deres oplevelse. 

”Jeg synes musikken er vigtig, det er trods alt en musikfestival. Det kan både være nogle navne 

man har glædet sig til at se, som performer rigtig godt, men det kan også være nogen man ikke 

kendte, men som leverer noget uventet godt.” (Interview 1, 15:50) 

”Musikken ville ikke være afgørende for om jeg tog af sted eller ej, men det ville være afgøren-

de for, når jeg kommer hjem, om det har været en helt ’vildt fed oplevelse’ eller bare en ’fed op-

levelse’.”(Interview 6, 5:32) 

Der opleves et udtryk fra respondenterne, om at en god koncertoplevelse i høj grad forventes at påvirke gæ-

sternes samlede oplevelse af festivalen. Dette kan bunde i en koncertoplevelse, som der er blevet set frem til, 

hvortil der er store forventninger og som lever op til disse. Ligeledes udtrykkes det at en positiv musikople-

velse kan bunde i en musikalt opdagelse, som gæsten ikke har forventet, og som således overrasker: ”Man 

kan altid finde noget nyt [musik red.] på Musik i Lejet, som man ikke kendte før”(Interview 4, 6:10). 

Selvom der blandt respondenterne udtrykkes en vigtighed af et godt musikprogram på festivalen, påpeges det 

dog at musikken kun er en del af den samlede oplevelse. Der gives udtryk for at MiL besøges mindre for 

musikkens skyld, sammenlignet med øvrige musikfestivaler. 

”Musik i Lejet er for mig, modsat så mange andre festivaler, ikke kun for musikken. Jeg tager 

ikke til Musik i Lejet for musikken, på trods af at jeg er ret musikinteresseret.”(Interview 2, 

3:40) 

”Det er ikke min personlige følelse på Musik i Lejet at jeg krydser af at ’jeg skal se dem, og 

dem og dem’. For mig er det mere sådan at jeg ser dét, der lige passer med mine venner, for må-

ske har jeg set nogle af navnene på andre festivaler allerede.”(Interview 3 5:30) 
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Det vurderes ud fra respondenterne at MiLs primære tiltrækningskræft ikke alene er musikprogrammet, hvil-

ket kommer til udtryk i at samtlige billetter var afsat inden musikken blev offentliggjort: ”Jeg købte jo også 

billet før jeg overhoved vidste hvad der kom og spillede”( Interview 5, 20:25). Samtidigt er Musikprogram-

met et område, hvor MiL vurderes at være i direkte konkurrence med øvrige festivaler, eftersom musikken 

for mange festivalgængere er den vigtigste motivationsfaktor for at tage af sted. Det vurderes ikke at være 

denne type festivalgængere, som det lykkes at trække til Tisvildeleje: 

”Det er jo bare en prioriteringssag. Der er nogle andre festivaler, som tilbyder nogle større nav-

ne som jeg hellere vil se, så der tager jeg hen”(Interview 7, 21:15) 

At musikprogrammet er af mindre væsentlig karakter for gæsterne, forklares af en række respondenter at 

være grundet i festivalens størrelse. Eftersom MiL er en af de mindre danske musikfestivaler, beskrives for-

ventningerne til musikprogrammet som mindre end forventningerne til større festivaler. Omvendt forklares 

det at mindre kunstnernavne kan bibringe lige så tilfreds en musikoplevelse, som større navne, hvilket igen 

skyldes at der ikke foreligger store forventninger til bookinger af hovednavnene: 

”Det er ikke nødvendigvis musikken, der er første prioritet. Jeg kan i hvert fald få en lige så fin 

koncert ud af en mindre kendt kunstner, som jeg kan få af for eksempel Medina [dansk popmu-

siker red.].”(Interview 4, 27:45) 

”Fede koncertoplevelser behøver ikke nødvendigvis være de mest kendte navne, men er noget 

der er fedt at gå til koncert til”(Interview 7, 15:24) 

Alt i alt vurderes musikprogrammet at være en vigtig kvalitetsfaktor for respondenternes tilfredse oplevelse 

på MiL, hvorom det dog kan siges at vigtigheden af denne faktor forventes at være begrænset grundet festi-

valens størrelse og musikbudget. Det beskrives samtidigt af en række respondenter at festivalens størrelse 

kan medvirke til en yderligere positiv musikoplevelse grundet festivalens intimitet: 

”Jeg synes det har været ret fedt at man stort set aldrig spiller musik på scenerne samtidigt. Det 

betyder i princippet at man kan se al den musik man gerne vil se.”(Interview 4, 18:20) 

8.1.2 Antallet af Gæster og Størrelsen af Pladsen 

En faktor som af samtlige respondenter lægger vægt på påvirker deres oplevelse af MiL, er antallet af gæster 

på festivalen. Der bliver i interviewene understreget at et vigtigt element af MiLs unikke festivalfølelse er 

dens størrelse og den følgende intimitet: 

”Den location der er, og den stemning der er, er jeg ikke sikker på kan bære at der kommer 

5.000 mennesker mere.”(Interview 1, 4.20) 
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”[Musik i Lejet red.] har en vis eksklusivitet, i og med at der kun kan være så og så mange men-

nesker. Det er noget af det, der gør den fed. Og jeg synes faktisk allerede at den har mistet noget 

af det de senere år, da den er blevet større og større.”(Interview 4, 13:35) 

Der udtrykkes af respondenterne en nervøsitet for, og risiko ved, at lukke for mange gæster ind på festivalen. 

Det beskrives hvordan MiL, for respondenterne, er forbundet med en intimitet, som skabes af festivalens 

overskuelige størrelse. Ligeledes beskrives festivalen som havende en unik afslappethed, hyggelighed og 

hedonisme. 

”Det ville fjerne charmen [hvis festivalen voksede for meget red.]. Det ville ikke nødvendigvis 

blive dårligere, men det ville blive en anden festival. Så ville jeg ikke forbinde den med dét 

hyggelige, charmerende, lille sted”(Interview 6, 17:16) 

Disse egenskaber argumenteres der for mindskes i takt med at festivalen vokser. MiL har siden 2014 mere 

end fordoblet antallet af solgte billetter (Eskesen, 2015), hvilket har påvirket respondenternes opfattelse af 

festivalen gennem årene. Respondenter forklarer entydigt at de mener at MiL har nået en maksimal størrelse 

i forhold til den placering og plads festivalen har. 

”Jeg kunne godt mærke der var kommet flere til sidste år end året inden. Jeg synes ligesom man 

når et maksimum i forhold til størrelsen.”( Interview 5, 24:50) 

”Hvis der på nogen måde bliver flere mennesker, skal den være større [festivalpladsen red.], 

men jeg synes den passer ret fint til de mennesker der har været sidste og forrige år”(Interview 

8, 12:15) 

Det forventes ud fra ovenstående at antallet af gæster på festivalen er en vigtig kvalitetsfaktor for den samle-

de oplevelse på MiL. Blandt respondenterne udtrykkes der en misfornøjelse ved for stort et antal gæster på 

for lidt plads. Det vurderes dermed at være interessant at undersøge tilfredsheden med antallet af gæster på et 

bredere udsnit af festivalens gæster. 

8.1.3 Festivalens Omgivelser og Placering 

Et element, der påpeges som vigtigt for den unikke følelse ved MiL, og som ligeledes betyder at responden-

terne synes at kunne differentiere begivenheden fra andre danske festivaler, er dens omgivelser og placering. 

De adspurgte gæster udtrykker at en stor del af deres samlede oplevelse ved MiL sker uden for selve festi-

valområdet, som en del af festivalens placering: 

”Det er jo vildt fedt at den ligger ned til stranden, jeg tror det er noget af det der gør den så unik 

og så anderledes i forhold til de mange andre festivaler”(Interview 1, 9:50) 
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”Noget af det jeg allerbedst kan lide ved festivalen er at man har valgt at lægge den i en lille by 

så langt oppe nordpå. Virkelig charmerende at det ligger på stranden, det giver nogle fede mu-

ligheder at man kan kombinere naturen og festivalen”(Interview 6, 2:48) 

Der udtrykkes en klar vigtighed af festivalens omgivelser blandt samtlige respondenter. Dette kvalitetspara-

meter kan øjensynligt være svært for MiL at ændre ved, men det vurderes at være essentielt for festivalen at 

værne om omgivelserne som en del af det samlede indtryk. Dette kan gøres ved at lade omgivelserne påvirke 

og indgå som en del af de øvrige parametre, som festivalen har indflydelse på, eksempelvis scenerne:  

”At få lov til at stå og høre Phlake [dansk musikgruppe red.], mens der er solnedgang bagved.. 

Scenemæssigt er det noget af det flotteste jeg har set” (Interview 3, 6:45). 

 Det er således interessant at undersøge den overordnede påvirkning at selve lokationen af festivalen på gæ-

sternes tilfredshed. Ligeledes vil det være interessant at undersøge hvordan det for festivalen er muligt at 

værne om disse kvaliteter. ”Det er en lille ferie, en lille get-away. Det betyder rigtig meget med omgivelser-

ne, stranden og skoven og byen”(Interview 6, 2:08) 

8.1.4 Campingområdet 

Et område, der af mange respondenter udtrykkes en modstand imod er festivalens campingområde. Det be-

skrives af en række af de adspurgte festivalgæster at de i høj grad forbinder MiL, med dét at bo i sommerhus 

og den dertilhørende ”luksus”. Der udtrykkes derfor ikke stor vilje til at skulle være bosiddende i camping-

området: 

 

”Hvis ikke jeg kan få et sommerhus, så tager jeg ikke til Musik i Lejet. Jeg har det sådan at jeg 

tager til Musik i Lejet om aftenen, og jeg er i sommerhus om dagen.”(Interview 2, 17:25) 

”[Hvis jeg skal bo i telt red.], så bliver det lidt det samme som noget jeg har gjort to uger inden, 

hvorimod når det bliver en sommerhustur, med musik oveni, så er det bare noget an-

det”(Interview 5, 4:40) 

Eftersom det ikke antages at være muligt for samtlige af MiLs gæster at være bosiddende i sommerhuse, er 

det essentielt at undersøge hvorledes den faktiske tilfredshed med campingområdet ser ud, for de mennesker 

som har boet der. Ligeledes vil det være interessant at undersøge om det er muligt at vende den negative 

opfattelse/ de fordomme, som respondenterne udtrykker i forhold til campingområdet: 

 

”Campingområdet er ikke en integreret del af festivalen, det er mere et sted folk er af nød. Det 

har jeg ikke indtryk af fungerer særlig godt.”(Interview 1, 20:30) 
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”Jeg har hørt at det [campingområdet red.] ikke skulle være særlig fedt, og det skulle også være 

relativt dyrt, og man ligger lige så dårligt som man altid gør når man ligger i et campingområ-

de”(Interview 4, 20.35) 

8.1.5 Prisniveau 

Et vigtigt parameter for kundetilfredsheden hos en lang række produktkategorier, herunder ligeledes MiL, er 

det lagte prisniveau. Som tidligere beskrevet af Yoon et al. (2010), forekommer kundetilfredshed som en 

afvejning mellem festivalens kvaliteter og de omkostninger, som er forbundet med denne. Det lagte prisni-

veau på festivalen antages derfor at være en vigtig faktor for gæsternes udtrykte tilfredshed. Der udtrykkes 

hos respondenterne, at priserne på mad og drikke på festivalen påvirker hvor lang tid de har lyst til at være på 

festivalpladsen: 

”Maden er lidt dyr, og det sådan noget, der har gjort at man har tøvet med at tage derned og spi-

se aftensmad. Der er ikke så mange muligheder for at købe noget billig mad.”(Interview 1, 

14:18) 

”Priserne betyder jo også at man vælger at gøre det lidt anderledes, og bruge lidt mere tid i 

sommerhuset og bruge måltiderne i sommerhuset. Jeg ville nok vælge anderledes hvis det var 

lidt billigere.”(Interview 6, 9:30) 

Omvendt udtrykkes der ligeledes fra størstedelen af de adspurgte gæster at prisniveauet er som forventet på 

en festival. Der vurderes ikke blandt de adspurgte at være en tendens til at de fravælger festivalen på grund 

af priserne på pladsen, men at prisniveauet påvirker måden de bruger udbuddet af mad og drikke på. Samti-

digt udtrykkes der også at der er en god afvejning fra pris til kvaliteten af produkterne: ”Maden er blevet for 

dyr, men det er også blevet tilsvarende lækrere”(Interview 4, 9:30) 

Hvad angår priserne på festivalbilletterne gives der ligeledes udtryk for, at disse anses at være blevet dyre: 

”Jeg synes det er en dyr festival i forhold til hvad det er man får for pengene” (Interview 7, 12.20). 

”Jeg ser det lidt som en sommerfest, så når der ikke kommer alt muligt jeg mega gerne vil høre, 

så gider jeg heller ikke betale mere for det”(Interview 8, 14:24) 

”Jeg tror ikke det skal være meget dyrere end 1.000 kr. Dét der er dyrt er jo bandsne, og det er 

egentlig ikke rigtigt dem jeg hører.”(Interview 5, 19:52) 

Der påpeges blandt respondenterne en utilfredshed med prisstigningerne på festivalbilletterne, men der gives 

ikke udtryk for at disse prisstigninger har nogen indvirkning på deres beslutning om at besøge festivalen. Det 

vurderes derfor ikke at festivalprisen bliver betragtet som for dyr blandt de adspurgte: ”Jeg ved ikke engang 
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hvad det kostede i år, men jeg købte det alligevel”(Interview 5, 19:05); ”Det var ikke sådan, at jeg på et 

tidspunkt stoppede op og overvejede om jeg skulle af sted eller ej på grund af prisen”(Interview 6, 21:23). 

Festivalens billetpris antages derfor at være en faktor, som er essentiel for gæsternes tilfredshed, i og med at 

deres forventninger stiger i takt med billetpriserne. Det vurderes omvendt ikke at gæsternes ”smertegrænse” 

er nået, i forhold til deres betalingsvillighed. Dette underbygges ligeledes, set i lyset af hvor hurtigt festivalen 

måtte melde udsolgt på billetter (Munch, 2017). 

Det vurderes overordnet set, at festivalens priser, såvel billetpriser som priser på festivalpladsen, er en essen-

tiel faktor for gæsternes samlede oplevelse. Gæsternes tilfredshed med prisniveauet er da et område, som bør 

analyseres mere dybdegående som en del af den kvantitative analyse. 

8.1.6 Mad & Drikke 

En faktor som påvirker festivalens udtryk væsentligt er udvalget af mad og drikkevarer. Eftersom boder til 

salg af disse optager en stor del af pladsen, er det naturligt at overveje, hvordan disse påvirker gæsternes 

tilfredshed. Der udtrykkes blandt respondenterne en god tilfredshed med udvalgets diversitet og kvalitet: 

”Der var vildt god mad og drikkevarer. […] Det var virkelig positivt. Lækkert udvalg. Det har 

vi snakket meget om efterfølgende”(Interview 6, 5:50) 

Der lægges hos de adspurgte vægt på dén udvikling der har været i kvaliteten af den mad som serveres. Det 

påpeges hvordan festivalmaden er gået fra værende simpel og billig til i stedet at tilbyde kulinariske oplevel-

ser, til en tilsvarende højere pris. Det tilføjes at denne udvikling stemmer godt overens med den luksuriøse 

version af festivalstemning, som MiL identificeres med: 

”Det er begyndt at gå hen i en retning af, at det skal være tartarburger og svampepasta, og sådan 

nogle halvfine ting på en festival”(Interview 4, 8:32) 

”Maden må godt spille sammen med omgivelserne i en større enhed. Det ville være ærgerligt 

hvis man for eksempel puttede Pizza Hut derind, det ville ødelægge billedet fuldstændigt. Jeg 

synes man skal holde sig til gode råvarer og gode madsteder”(Interview 6, 6:42) 

Selvom der udtrykkes en tilfredshed med udbuddet af mad og drikkevarer, lader det ikke til at være en altaf-

gørende omstændighed for de adspurgte i forhold til deres oplevelse af festivalen. Det vurderes dertil mere 

som værende mere en nødvendighed end en oplevelse for respondenterne: ”Maden er god, og der er tilpas 

mange muligheder […] men det er ikke maden der driver mig” (Interview 3, 8:00); ”Sandheden er at jeg 

ikke spiser derinde så tit, fordi vi altid spiser i det sommerhus vi bor i”(Interview 1, 12.52). 
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Der udtrykkes herudover en større vigtighed af udbuddet og effektiviteten i drikkevare-boder, eftersom disse 

anvendes i større omfang end mad-boderne: 

”Jeg tror flere drikke-boder end mad-boder ville være en god ting. Mad har man ikke lige så 

travlt med at få, så jeg ville prioritere salget af drikkevarer”(Interview 2, 10:25) 

”Når jeg vil have en øl, så vil jeg gerne have den med det samme, så gider jeg ikke stå en halv 

time i kø.”(Interview 5, 14:20) 

Udbuddet af mad- og drikkevarer vurderes ud fra respondenterne at være et område, som ikke kan negligeres 

i forhold til den samlede festivaloplevelse. Dog vurderes der at være forskellige holdninger til vigtigheden af 

de nøjagtige muligheder. Hertil forventes det at der overordnet set, tillægges en større vigtighed i udbuddet 

af drikkevarer end af mad, eftersom festivalgæstens kontakt med barerne er mere omfattende end for mad-

boder. Ligeledes forventes vigtigheden af mad-udbuddet at være mindsket af at en stor del af festivalgæster-

ne har eget sommerhus, hvor der ofte spises: ”På Musik i Lejet kan man jo altid gå hjem og lave mad. Så der 

er det måske ikke lige så vigtigt [med et stort udbud af madboder red.]”(Interview 7, 9:08) 

8.1.7 Natteliv 

Et område, der af mange respondenter nævnes som ét, hvor MiL adskiller sig fra andre festivaler er deres 

natteliv/efterfest, som afholdes i nattetimerne efter de officielle koncerter er afsluttet. De adspurgte gæster 

tillægger det en stor værdi at kunne deltage i festerne, som foregår indtil pladsen lukker klokken fem om 

morgenen. 

”Noget af det, der gør Musik I Lejet rigtig unikt og godt, er når det officielle musikprogram 

lukker, at der er mulighed for at blive på pladsen og hænge ud og for at feste igennem. Det har 

gjort meget for min samlede oplevelse”(Interview 1, 16:35) 

”Jeg husker det som nogle helt vildt gode nætter, hvor man slutter af om morgenen med nøgen-

badning nede på stranden. […] Festivalpladsen var hyggelig hele natten igennem”(Interview 6, 

14:45) 

Det vurderes derfor at nattelivet på festivalpladsen er en faktor, hvor det er essentielt at MiL er i stand til at 

leve op til gæsternes forventninger; ”Hvis nattelivet ikke var der, så ville jeg ikke tage derop”(Interview 5, 

23.22). Der gives fra enkelte respondenter udtryk for at stemningen er blevet trykket grundet antallet af men-

nesker: ”Jeg syntes ikke det var særlig rart at være der, det var lidt ligesom at være på klub på Gothersga-

de”(Interview 7, 2:23), ”det der festtelt bliver lidt småt midt om natten, det kan godt blive sådan at man ikke 

kan holde ud at være der”(interview 8, 12:38). Eftersom det vurderes at være et essentielt parameter for gæ-
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sternes tilfredse oplevelse af festivalen, bør den samlede tilfredshed hos gæsterne hermed undersøges nær-

mere. 

8.1.8 Håndtering af Frivillige 

Et område, der betragtes som relevant at inddrage i en undersøgelse af en gæsts samlede oplevelse er festiva-

lens håndtering af frivillige. Dette vurderes primært at være et område, der er relevant for de gæster, som har 

været frivillige på festivalen. Det vurderes da at være interessant at undersøge hvordan oplevelsen af at være 

frivillig har været, og om de frivillige føler at festivalen har taget god hånd om dem, eftersom dette beskrives 

som en del af en positiv festivaloplevelse: ”De var vildt gode til at tage hånd om de frivillige. Det var en god 

oplevelse”(Interview 6, 18:25). Ligeledes består en del af vurderingen om at være frivillig, i om det har væ-

ret arbejdstiden værd, i forhold til den værdi de føler at have modtaget på festivalen. 

”Der var en af vores veninder, som var frivillig, og jeg syntes det var rigtig mange timer man 

skulle arbejde i forhold til hvad man fik ud af det. Når det er en kort festival, og man arbejder så 

mange timer, så er det alligevel en ret stort andel af festivalen der går som frivillig.”(Interview 

7, 11:54) 

Eftersom en festival som MiL ikke når langt uden frivilligindsatsen, samt at en stor del af deres gæster er 

disse frivillige, vurderes det som relevant at foretage en dybere undersøgelse af hvor vidt de frivillige har 

haft en positiv oplevelse af deres arbejdsdage. 

8.1.9 Det Samlede Billede 

Der bliver af respondenterne lagt stor vægt på at det er svært at udtrykke nøjagtigt hvad, som er grundlaget 

for en positiv festivaloplevelse. Det beskrives hvordan en festivaloplevelse er et samlet indtryk: ”Det er me-

get udefinerbart, hvad der giver en god oplevelse. Det er nok bare det samlede indtryk, der giver den gode 

oplevelse” (Interview 2, 23:45). Derfor forventes de ovenfor angivne kvalitetsparametre kun at være en del 

af det samlede tilfredshedsbillede. En tilfreds festivaloplevelse vurderes ud fra respondenternes formulerin-

ger at være en kompleks størrelse, som påvirkes af mange interne såvel som eksterne faktorer på festivalen. 

Af de adspurgte respondenter lægges der vægt på at MiL er en indkapsling af dansk sommer, hvorfor forbin-

delsen mellem festivalen og en sommerferie-følelse lader til at være et vigtigt område for en bred tilfredshed: 

”De har virkelig ramt det dér med, at det er dansk sommer, med strand og sol og fadøl. Den ind-

kapsler de enormt godt med deres indretning og de mennesker, som kommer på Musik i Le-

jet”(Interview 3, 14:50) 
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Selvom det øjensynligt kan være svært at foretage målinger på denne ”sommer-stemning”, vurderes atmo-

sfæren at være et område som MiL bør forholde sig til, for at opnå en høj tilfredshed på fremtidens festivaler. 

Der udtrykkes fra en række respondenter et ønske om at festivalen holder fast i den oprindelige grundtanke 

omkring en afslappet strand-stemning: 

”Jeg synes Musik i Lejet skal holde fast i at de er en strandfestival. Det skal ikke gå hen og blive 

alt for ’artsy’ og alt for fint.”(Interview 3, 16:20) 

8.2 Kvalitetsparametre/ Kundetilfredshedsfaktorer 

1. Musikprogrammet 

2. Antallet af gæster og størrelse af pladsen 

3. Omgivelser og placering 

4. Campingområdet 

5. Prisniveau 

6. Mad og drikke 

7. Nattelivet 

8. Håndtering af frivillige 

De ovenfor nævnte kvalitetsparametre er baseret på de udtrykte holdninger hos de interviewede responden-

ter. Som nævnt vurderes den samlede festivaloplevelse at være påvirket af en lang række parametre, som 

igen afhænger af respondenten. Der forventes derfor at være flere påvirkende faktorer end de netop berørte. 

Eksempelvis er alle de adspurgte yngre mennesker, hvoraf ingen har børn. Der kunne derfor forventes at 

eksistere en vigtighed af børne- og ældrevenlighed på festivalen, hvis de interviewede var henholdsvis foræl-

dre eller ældre mennesker. Det påpeges derfor, at de fundne kvalitetsparametre ikke er en udtømmende liste, 

men baseret på det udførte kvalitative arbejde. Det vil således være hensigtsmæssigt at uddybe interviewar-

bejdet med yderligere respondenter, som muligvis vil vise øvrige facetter af en den samlede festivaloplevel-

se. 

8.3 Opstilling af Hypoteser 

Ud fra de ovenfor analyserede interviewstudier præsenteres en række tendenser, som det ville være interes-

sant at undersøge ud fra et statistisk pålideligt materiale. De fundne tendenser blandt de interviewede er ne-

denfor præsenteret i en række hypoteser, disse vil forsøges belyst i den efterfølgende kvantitative analyse. 

 H1: Musikprogrammet påvirker den overordnede tilfredshed positivt og signifikant 

 H2: Antallet af gæster og størrelsen af pladsen påvirker den overordnede tilfredshed negativt og 

signifikant 
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 H3: Omgivelserne og festivalens placering påvirker den overordnede tilfredshed positivt og signi-

fikant 

 H4: Campingområdet påvirker festivalens overordnede tilfredshed negativt og signifikant 

 H5: Prisniveauet påvirker den overordnede tilfredshed negativt og signifikant 

 H6: Udbuddet af mad og drikke påvirker den overordnede tilfredshed positivt og signifikant 

 H7: Udbuddet af drikkevarer har en større påvirkning på den overordnede tilfredshed end udbud-

det af madvarer 

 H8: Nattelivet påvirker den overordnede tilfredshed positivt og signifikant 

 H9: Håndteringen af frivillige påvirker den overordnede tilfredshed positivt og signifikant, for fri-

villige på festivalen 

En række af disse hypoteser er det nødvendigt at tilpasse til omfanget af det forestående datamateriale, efter-

som ikke alle hypoteser er mulige at belyse tilfredsstillende ud fra det benyttede spørgeskema. Denne tilpas-

ning af hypoteser vil blive behandlet i afsnit 9.2.1. 

9.0 Kvantitativ Analyse 

I følgende afsnit vil der blive foretaget en dybdegående analyse af datamaterialet fra den adspurgte spørge-

skemaundersøgelse. Spørgsmålene er bestående af henholdsvis demografiske forhold, motivation for delta-

gelse samt tilfredshed med en række parametre (Bilag 3). Spørgeskemaet er blevet besvaret af i alt 1.933 

festivalgæster. Dataanalysen vil være bestående af henholdsvis en redegørende del samt dernæst en række 

multivariate analyser. Ved først at undersøge respondenternes svar skabes en overordnet forståelse for data-

materialet, dernæst vil mere dybdegående analysemetoder kunne benyttes til at teste statistiske sammenhæn-

ge og skabe en bredere forståelse af festivalens gæster samt undersøgelsens implikationer. 

9.1 Dataindsamlingsmetode 

Det i projektet benyttede kvantitative datamateriale er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse. Spørge-

skemaet er distribueret via MiLs digitale Facebook-kanal, og har sådan været formidlet til samtlige ”følgere” 

på det sociale medie. Som incitament for festivalens gæster til at besvare spørgeskemaet er der udlovet to 

billetter til næste års festival, hvilke bliver lodtrukket mellem alle besvarelser. Dataindsamlingen er foretaget 

over to måneder mellem august-oktober 2017. Dataindsamlingen er således foretaget gennem Simple Ran-

dom Sampling (SRS)(Malhotra et al., 2012). Populationen i dette studium identificeres som ”besøgende gæ-

ster på festivalen 2017” (kriterium for at kunne besvare spørgeskemaet). 

Eftersom det vurderes at langt størstedelen af MiLs gæster er aktive på sociale medier, vurderes indsam-

lingsmetoden at kommunikere via det bredest mulige forum og derigennem lade samtlige dele af populatio-

nen opnå samme sandsynlighed for at besvare det udsendte spørgeskema. I praksis vil der foreligge et bias i 

indsamlingen eftersom der antages at være en forskellig repræsentation af aldersgrupper på sociale medier 
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(hhv. unge og gamle). Ligeledes er undersøgelsen foretaget blandt deres følgere, samt at der præmieres med 

billetter, hvilket kan have teoretisk betydning for at incitamentet til at besvare spørgeskemaet er større blandt 

tilfredse end utilfredse gæster. Det vurderes overordnet at dataindsamlingen er foretaget i overensstemmelse 

med SRS ud fra et praktisk perspektiv. At indsamlingen er foretaget gennem en Probability Sampling Tech-

nique (ibid.) er en nødvendig omstændighed for at kunne foretage sammenligninger med populationen og 

dermed statistik pålidelige analyser. 

The main thing is that random assignment eliminates selection bias. This does not mean that random-

ized trials are problem-free, but in principle they solve the most important problem that arises in em-

pirical research. (Angrist & Pischke, 2008, p. 12) 

For at dette gør sig gældende er det dog ligeledes nødvendigt at evaluere størrelsen af den indsamlede stik-

prøve. Da det er projektets hensigt at bruge multivariate analysetekniker, er det naturligt at benytte særligt 

store stikprøvestørrelser (Malhotra et al., 2012). Populationen betragtes som beskrevet som besøgende gæster 

på festivalen, hvilket i 2017 antager en størrelse på omtrent 13.000 personer(Musik i Lejet, 2018b). En stik-

prøvestørrelse på 1933 respondenter vil dermed svare til godt 15% af populationen, hvilket betragtes som en 

acceptabel størrelse med henblik på statistik pålidelig data. 

I nedenstående afsnit ses det at stikprøvestørrelsen præsenterer en væsentligt større andel af kvindelige gæ-

ster end mandlige, ligeledes ses at nogle aldersgrupper er langt hyppigere set end andre. Da det er uvist hvor-

ledes den præcise demografiske fordeling af populationen ser ud, samt at dataindsamlingen vurderes at være 

statistisk repræsentativ, accepteres de demografiske forskelle i datasættet ligeledes som værende repræsenta-

tive for den faktiske fordeling blandt MiLs gæster. 

En række af de adspurgte spørgsmål, som vil blive benyttet i de multivariate analyser er adspurgt på en 5-

punkts Likert-skala (Malhotra et al., 2012); dette gør sig gældende for spørgsmål 14-21, 23-30 samt 32-37 

(Bilag 3). Eftersom de Likert-skalerede spørgsmål accepteres som værende intervalskalerede (samme afstand 

mellem alle kategorier), bliver det muligt at benytte disse til de dybdegående analyseniveauer. Disse vil i den 

fremadrettede analyse blive transformeret til en skala rangerende fra 1-5. 

9.2 Kritik af Data 

Følgende afsnit har til formål at vurdere spørgeskemaets styrker og svagheder. De grundlæggende overvejel-

ser løber på hvorledes dataindsamlingsmetoden og de adspurgte spørgsmål påvirker reliabiliteten og validite-

ten af analysens output. Det vil ligeledes blive behandlet hvorledes en eventuel omstrukturering af dele af 

spørgeskemaet vil kunne påvirke den samlede værdi af det datamateriale spørgeskemaet afføder. 
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Det primære incitament for gæsterne til at besvare spørgeskemaet vurderes, bortset fra muligheden til at for-

bedre festivalens forhold, at være de udlovende billetter til næste års festival til lodtrækning blandt spørge-

undersøgelsens besvarelser. Det antages at være positivt at benytte en sådan tiltrækningsevne, da dette nød-

vendigvis styrker opbakningen bag undersøgelsen. Det understreges dog at være essentielt at sikre at de, som 

besvarer spørgeskemaet er klar over at deres svar ikke påvirker sandsynligheden for at vinde (Malhotra et al., 

2012). Eftersom der udloves billetter som incitament for at besvare undersøgelsen, ligesom at undersøgelsen 

er distribueret blandt MiLs Facebook-følgere, foreligger der en sandsynlighed for at de mest utilfredse gæster 

vil fravælge spørgeskemaet. Dette vurderes dog ikke som værende et gennemgående problem for analysens 

reliabilitet. 

At spørgeskemaets klassificerende demografiske og socioøkonomiske spørgsmål (spørgsmål 39-43, Bilag 3) 

er placeret sidst i rækken af spørgsmål, vurderes at være hensigtsmæssigt, eftersom denne type spørgsmål 

som oftest kan virke sensitive eller invaderende på respondenten. Ved at placere dem sidst i undersøgelsen 

øges muligheden for at respondenten er blevet tilpas og forstående med spørgeskemaets formål, og dermed 

ikke trækker sig tilbage fra besvarelsen (Malhotra et al., 2012). 

Spørgsmål 14-21, 23-30 samt 32-37 er adspurgt på en 5-punkts Likert-skala (spørgsmål 23 på en 10-punkts 

skala). En vigtig overvejelse i forbindelse med opgørelsen af skalabredden på en given række spørgsmål, er 

hvor vidt respondenten er i stand til at foretage en nuanceret besvarelse på den givne skala. Det bør således 

vurderes om MiLs gæster vurderes at kunne give et nuanceret svar i forhold til deres tilfredshed med en ræk-

ke parametre på festivalen ud fra en 5-punkts skala. I figur 9.1 kan det ses at den gennemsnitlige vurdering 

hos respondenterne på samtlige variable svinger mellem 3,4-4,4. Dette illustrerer en meget lille variation i 

respondenternes besvarelser, hvorfor der med fordel kunne være anvendt en bredere skalering for at søge en 

større nuancering i besvarelserne. 

Tidligere er en række klassiske kundetilfredshedsmodeller fra litteraturen beskrevet. I disse forekommer en 

række sammenhænge mellem variable, som ville være interessante at undersøge i forhold til deres interne 

korrelationer. I forhold til disse præsenterede tilfredshedsmodeller forekommer der en række mangler ved 

spørgeskemaet, som kunne være udbedret for at skabe det maksimale udbytte af spørgeskemaet. 

 En af disse kritiske mangler er en række spørgsmål, som behandler festivalgæstens samlede tilfredshed. For 

at kunne sammenligne de adspurgte kvalitetsparametres korrelationer i forhold til gæstens samlede tilfreds-

hed, ville det være ønskværdigt med en række intervalskalerede spørgsmål angående gæstens samlede ople-

velse. Ligeledes beskrives der i litteraturen en stærk sammenhæng mellem graden af kundetilfredshed og 

tilsvarende loyalitet. Denne sammenhæng ville da være yderst interessant at inddrage i en potentiel kundetil-

fredshedsmodel. I det adspurgte spørgeskema hæfter henholdsvis spørgsmål 4
1
 og 44

2
 sig til gæstens opfatte-

                                                           
1
 ”Ville du anbefale Musik i Lejet til en ven?” 
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de loyalitet. For at kunne inddrage en loyalitetsfaktor i en regressionsmodel, er det nødvendigt med en række 

intervalskalerede spørgsmål (Malhotra et al., 2012), da de har vist sig at være adspurgt som dikotomiske 

spørgsmål, begrænses det potentielle udbytte af spørgeskemaet. 

Litteraturen viser ligeledes vigtigheden af klagehåndtering som påvirkende parameter i studier af kundetil-

fredshed (Bechmann & Hirshals, 2014; EPSI, 2013; Johnson et al., 2001). Det vurderes at være ønskværdigt 

at inddrage spørgsmål angående MiLs potentielle håndtering af klagesituationer, eftersom dette vil kunne 

biddrage med mulig forklaringskraft i en kundetilfredshedsmodel. At festivalen er en årlig begivenhed, som 

udover ved festivalens afvikling ikke har den store kontakt med størstedelen af deres klientel, vil potentielt 

kunne mindske vigtighed af en klagekomponent i modellen; ikke desto mindre vurderes det at være en essen-

tiel variabel at undersøge. 

Under den kvalitative dataindsamling er en række parametre gået igen som værende essentielle for de ad-

spurgte respondenters samlede festivaloplevelse: Musikprogrammet, antallet af gæster/størrelsen af festiva-

len, Omgivelser/atmosfæren, Campingområdet, Prisniveauet, Mad & drikke, Nattelivet samt håndtering af 

frivillige. Det vil dermed være interessant at inddrage spørgsmål angående disse parametre for at skabe en 

alsidig forståelse for disses indvirkning på samlet tilfredshed. 

9.2.1 Tilpasning af Hypoteser til Datamaterialet 

Eftersom det tilgængelige datamateriale har en række begrænsninger er det nødvendigt at foretage en revur-

dering og tilpasning af de opstillede hypoteser for at kunne besvare disse tilfredsstillende. Som beskrevet er 

det ud fra datamaterialet ikke muligt at belyse gæsternes overordnede tilfredshed, derfor benyttes en surro-

gatvariabel som udgangspunkt for den videre analyse. Dertil er udvalgt spørgeskemaets spørgsmål 23
3
 angå-

ende overordnet tilfredshed med musikprogrammet. Om end det udførte interviewarbejde har afsløret at mu-

sikprogrammet langt fra er den eneste medvirkende faktor til gæsternes overordnede tilfredshed, vurderes 

musikprogrammet at have en væsentlig indflydelse herpå (Yoon et al., 2010). At benytte musikprogrammet 

som surrogat for samlet tilfredshed vil påvirke det fremtidige analysearbejde og de frembragte resultater. 

Valget er derfor ikke blot teoretisk funderet, men nødvendiggjort for at matche det tilgængelige data. 

I det udsendte spørgeskema er en række af de kvalitativt fundne serviceparametre ikke inkluderet. Dette gør 

sig gældende for: antallet af gæster/størrelsen af festivalen, omgivelserne/atmosfæren, campingområdet, 

nattelivet samt håndtering af frivillige. De respektive hypoteser angående disse forhold kan af denne grund 

ikke belyses, hvorfor disse ikke medtages i den videre analyse. Ud fra denne revurdering ser de fremadrette-

de hypoteser ud som følger: 

                                                                                                                                                                                                 
2
 ”Ses vi igen næste år?” 

3
 ”Hvor tilfreds er du overordnet med musikprogrammet for 2017?” 
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 H1: Musikkens evne til at matche stemningen på Musik i Lejet påvirker den overordnede tilfredshed 

med musikprogrammet positivt og signifikant. 

 H2: Tilfredshed med barerne påvirker den overordnede tilfredshed med musikprogrammet positivt og 

signifikant. 

 H3: Tilfredshed med madboderne påvirker den overordnede tilfredshed med musikprogrammet posi-

tivt og signifikant. 

 H4: Tilfredshed med festivalens praktiske forhold påvirker den overordnede tilfredshed med musik-

programmet positivt og signifikant. 

9.3 Rensning af Datafilen 

For at sikre at de fremtidige kvantitative analyser foretages på et retmæssigt og pålideligt grundlag, er det 

essentielt at undersøge det benyttede datamateriale i dybden. Datamaterialets integritet undersøges og 

bearbejdes gennem en række processer: 

”The first step is to check acceptable questionnaires. This is followed by editing, coding and 

transcribing the data. The data are cleaned and a treatment for missing responses is 

prescribed.”(Malhotra et al., 2012, p. 586) 

Gennem en prælimenær vurdering af acceptable besvarelser, fravælges de iøjnefaldende dårligste besvarel-

ser, som ikke vil kunne bidrage til en pålidelig analyse. Disse vil være bestående af de respondenter som har 

efterladt synlige og betragtelige mangler i deres besvarelser, enten i form af manglende svar, eller en tydelig 

misforståelse af spørgsmålene qua deres svar. Det vurderes derigennem at være hensigtsmæssigt at fjerne en 

række respondenter på grund af manglende engagement. 

Hernæst foretages en transskribering og re-kodning af besvarelserne, således at de benyttede analysepro-

grammer er i stand til at forstå en given instruks på baggrund af besvarelserne. Det er således essentielt at 

den benyttede software er i stand til at tildele respondenternes køn en analytisk værdi, eksempelvis mand=’1’ 

kvinde=’2’, men omvendt er bevidst om at variablen er kategorisk, og at værdien 2 dermed ikke er ”bedre” 

end værdien 1 og vice versa. Ligeledes re-kodes de intervalskalerede spørgsmål til en numerisk skala, hvor-

med softwaren sættes i stand til at rangere besvarelserne ”helt uenig”, ”i nogen grad uenig”, ”hverken 

enig/uenig”, ”i nogen grad enig” og ”helt enig” på en 5-punkts skala. Til slut er det nødvendigt at kodificere 

eventuelle kategorier af missing values. Det er således nødvendigt at oplyse den benyttede software om at i 

blot faktisk manglende besvarelser, men også besvarelser som eksempelvis ”ved ikke”, bør forstås som en 

blank besvarelse af et spørgsmål. Ved at foretage disse systematiseringer af datamaterialet bliver det da mu-

ligt at foretage mere dybdegående undersøgelser af besvarelsernes integritet. 

Med dette udgangspunkt foretages en mere dybdegående rensning af databesvarelserne samt en undersøgelse 

af consistency checks (Malhotra et al., 2012). Først anskues antallet af besvarelser af de intervalskalerede 

spørgsmål 14-21, 23-30 samt 32-37 (i alt 22 intervalskalerede spørgsmål), for at vurdere om en række re-



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 45 af 174 

 

spondenter har besvaret utilfredsstillende få af disse. Der sættes herfor en grænse ved minimum 10 besvarede 

spørgsmål for at bevare respondenterne i datasættet. Ved at foretage denne afgrænsning sikres besvarelser fra 

respondenter som vurderes at have sat sig ind i det givne spørgeskema. I de fremtidige analyser vil dette dog 

have lille praktisk indflydelse, eftersom alle analyser foretages på baggrund af en listwise (Møller Jensen & 

Knudsen, 2014) datasortering. Dermed medtages kun respondenter i de givne analyser, som har besvaret 

samtlige af de spørgsmål, der benyttes som inputvariable. 

 En undersøgelse af respondenternes engagement til spørgeskemaundersøgelsen, er ved at anskue responden-

ternes respektive variationer i deres svar. Forekommer der meget lille, eller sågar ingen, varians i en respon-

dents svar, vurderes disse svar at være uengagerede og dermed utilfredsstillende besvarelser. Har en respon-

dent eksempelvis svaret ”5- helt enig” i samtlige adspurgte spørgsmål, vurderes denne respondent ikke at 

have foretaget de fornødne overvejelser til at levere pålidelige svar. Ved at anskue standardafvigelsen i re-

spondenternes besvarelser bliver det muligt at skabe et overblik over hvor varierende deres besvarelser har 

været. I dette projekt vurderes det at være tilstrækkeligt at der forekommer blot nogen varians, med andre 

ord, vurderes en respondent med samme svar i samtlige 22 spørgsmål at være af for kritisabel karakter til at 

kunne blive medtaget i videre analyser. 

Ved at foretage ovennævnte udvælgelse på baggrund af manglende engagement fra en række respondenter, 

er antallet af spørgeskemabesvarelser blevet reduceret til i alt 1.898 valide besvarelser, ud fra hvilke de frem-

tidige analyser vil være baseret. 

At fjerne utilfredsstillende besvarelser fra datasættet vurderes ikke at være af nogen risiko for datasættets 

samlede integritet, eftersom antallet af disse respondenter er tilpas få, at den samlede stikprøvestørrelse ud-

gør en tilpas stor datamængde, samt at der ikke vurderes at forekomme nogen underliggende systematik hos 

de utilfredsstillende respondenter. Det er hensigtsmæssigt at anskue eventuelle ekstreme outliers i datasættet. 

har nogle respondenter udtrykt meget ekstreme besvarelser i en række spørgsmål, kan disse potentielt corrup-

te en given analyse ved at skævvride statistikken. Eftersom samtlige spørgsmål er struktureret adspurgt, med 

faste svarkategorier, forekommer der dog ingen naturlig mulighed for meget ekstreme besvarelser. Ligeledes 

vurderes der ikke at kunne være tale om ekstreme outliers på en 5-punkts Likert-skala. Har en respondent 

eksempelvis foretaget en besvarelse ”1- helt uenig” modsat en række øvrige respondenters svar ”5- helt 

enig”, vil det være uhensigtsmæssigt at betragte denne som en ekstrem outlier blot fordi denne udtrykker en 

anderledes attitude end gennemsnittet. Der vurderes således ikke at være risiko for outliers i datamaterialet, 

som vil kunne forvride de fremtidige analyser uhensigtsmæssigt. 

I en række af de forestående multivariate analyser lyder et krav om normalfordelt data. Udgangspunktet er at 

datamaterialet skal kunne præsentere en sandsynlighedsfordeling med konstant varians omkring en fast mid-

delværdi, som da udviser en passede grad af både skewness og kurtosis. Det vil være på baggrund af disse 
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fordelingsantagelser at en række statistiske analyser udføres, hvorfor eksempelvis signifikansgrænser vil 

være en arbitrær størrelse uden fast normalfordelt data. For de 22 intervalskalerede spørgsmål i datasættet er 

det muligt at teste normalfordelingsantagelsen via en Kolmogorov-Smirnoff-test (K-S-test)(Malhotra et al., 

2012), som netop tester en stikprøvestørrelses goodness-of-fit i forhold til en given fordeling. Foreneligheden 

med normalfordelingen kan ligeledes vurderes ved at anskue histogrammer for variablenes fordelinger 

(Malhotra et al., 2012; Møller Jensen & Knudsen, 2014). 

I Bilag 4 kan ses en beregning af K-S-testværdier for samtlige intervalskalerede spørgsmål. Det ses at alle 

spørgsmål har meget høje gennemsnitlige svar, hvorfor de forbryder sig mod en antagelse om normalforde-

ling (<1% sandsynlighed for at acceptere H0-hypotesen omkring forenelighed med normalfordeling). Efter-

som selv små afvigelser i K-S-testens Z-værdier, vil vise sig signifikante i en stor stikprøvestørrelse (Møller 

Jensen & Knudsen, 2014), suppleres vurdering af en række histogrammer for variablene. Ved at anskue disse 

histogrammer understøttes vurderingen af manglende normalfordeling, da størstedelen af disse snarere vur-

deres at være eksponentielt fordelt. Spørgsmålet angående overordnet tilfredshed med musikprogrammet kan 

tilnærmelsesvis antages at være normalfordelt. 

En overvejelse lyder efterfølgende på at de intervalskalerede spørgsmål er adspurgt på en 5-punkts skala, 

hvilken vurderes at være af så snæver karakter, at det kan være tvivlsomt hvorvidt det vil være muligt at 

indsamle reelt perfekt normalfordelt data. Grundet spørgeskemaets natur vil der ligeledes forekomme en 

naturlig skævvridning mod en venstreskæv fordeling, i og med at de adspurgte respondenter er MiLs følgere 

på sociale medier, hvorfor der må antages at være nogen grad af tilfredshed rettet mod festivalen. 

 Der påpeges således at være en mangel på normalfordelt data, hvilket præsenterer en problematik mod de 

videre analyser. Problematikken vurderes dog at være uundgåelig i praktiske sammenhænge, og risikoen ved 

at benytte ikke perfekt-normalfordelt data i de videre analyser vurderes at være af marginal karakter. 

9.4 Dataredegørelse 

Dette afsnit har til formål at overskueliggøre det indsamlede datamateriale, og fremhæve de tendenser som 

dette afspejler. Fokus vil endvidere ligge på tilfredshedstendenser på tværs af demografiske forhold. 

Demografiske forhold 

Af de adspurgte respondenter er 63,2% kvinder og 36,8% mænd, der er med andre ord en væsentlig over-

vægt af kvinder i besvarelserne. Anskues den aldersmæssige fordeling ses en højre-skæv approksimeret 

normalfordeling med en væsentlig hale mod højre side (højere alder). Det ses at langt de fleste deltagende 

befinder sig midt i 20’erne, om end der er deltagende varierende fra 13 til 81 år (Bilag 5). Ved at anskue 
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værdierne for henholdsvis skewness og kurtosis, ses det ligeledes at der måles høje værdier af begge (større 

en dobbelt numerisk standardafvigelse herfor jf. Møller Jensen & Knudsen (2014)). 

For at skabe et overskueligt overblik over aldersforskelle vurderes det at være hensigtsmæssigt at foretage en 

kategorisering i aldersgrupper. MiL tilbyder billetter målrettet henholdsvis gæster under 15 år samt gæster 

over 65 år, det vil derfor være interessant at foretage en distinktion af disse gæster. Der forekommer dog et 

bias for især disse aldersgrupper på baggrund af dataindsamlingsmetoden. Ved at formidle spørgeskemaet 

gennem Facebook rammes disse aldersgrupper mindre end de øvrige gæster, eftersom disse meget vel ikke er 

aktive brugere af mediet. Det ses da også af resultaterne at der ikke forekommer data til at foretage en stati-

stisk signifikant gruppering af disse aldersgrupper. Respondenterne vælges da at blive inddelt i aldersgrup-

perne 13-20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 og +50 år (henholdsvis gruppe 1-5). Med denne gruppering bliver 

det muligt at skabe en forståelse for væsentlige forskellige mellem gæster af forskellig alder. Det ses at der 

forekommer forskellige stikprøvestørrelser for de forskellige aldersgrupper, især gruppen 21-30-årige er 

væsentligt større end de øvrige grupper (Bilag 5). Dette betyder at der forekommer varierende statistisk po-

wer bag de forskellige aldersgrupperinger, der vil dermed teoretisk set være varierende sandsynlighed for 

type-to fejl (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Reelt ses der dog at være 174 respondenter i den mindste 

aldersgruppe, hvorfor den forventede cellefrekvens altid vil være høj (>5) ved måling af nedenstående kryds-

tabeller. Aldersgrupperingen forekommer derfor hensigtsmæssig, da der eksempelvis kan udregnes pålideli-

ge Chi-test-residualer (Møller Jensen & Knudsen, 2014). 

Ved at anskue indkomstniveauet for festivalens gæster ses der at en stor proportion (20%) af de besøgende 

har en årlig indkomst på mere end 500.000 kr. årligt, sammenlagt har mere end halvdelen af respondenterne 

en indkomst på mere end 300.000 kr. årligt. Der ses dermed en tendens til at klientellet for MiL tjener mere 

end den gennemsnitlige dansker. Eksempelvis har 85% af den danske befolkning end gennemsnitlig ind-

komst på mindre end 520.000 kr. årligt (Bang, 2017). 

Der ses ydermere en tendens til at de mandlige gæster tjener signifikant mere end de kvindelige, især gør det 

sig gældende at der er signifikant flere mænd med årlige indkomster på +500.000 kr., hvorimod der er flest 

kvinder i to laveste indkomstgrupper (Bilag 5). Dette ses at være signifikant ved Pearsons Chi-Square(χ
2
)-

test samt havende en Cramer’s V-værdi på 0,27. χ
2
-testen benyttes til at teste graden af uafhængighed mel-

lem to variable (Malhotra et al., 2012). Testen sammenligner de observerede værdier for variabelkombinati-

onerne med de forventede værdier (expected counts) under antagelse om uafhængighed. De forventede vær-

dier udregnes ved: 
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De forventede værdier er således et udtryk for den naturlige proportionelle fordeling ved total tilfældighed. 

Differencen mellem de forventede værdier og de faktisk observerede værdier viser da afvigelsen fra total 

tilfældighed. χ
2
-test-størrelsen udregnes da ved: 

   ∑
(     )

 

  
           

 

En høj χ
2
-værdi angiver således lille sandsynlighed for at bekræfte en nulhypotese om uafhængige variable. I 

dette tilfælde henviser en χ
2
-værdi på 139,5 ved 7 frihedsgrader, at der vil være <1% sandsynlighed for at 

finde en lignende fordeling under antagelse om at variablenes uafhængighed (Bilag 6). Med andre ord, vil en 

så høj χ
2
-værdi med 99% sikkerhed afvise H0-hypotesen om uafhængighed mellem variablene; tesen om 

uafhængighed må da afvises. 

Efter at kunne afvise uafhængighed bliver det da aktuelt at teste styrken af en given statistisk sammenhæng; 

dette kan udregnes ved en Phi(ϕ)-koefficient: 

  √
  

 
 

ϕ-koefficienten korregerer da χ
2
-værdien for stikprøvestørrelsen, eftersom store stikprøvestørrelser vil resul-

tere i højere værdier. Grundet at χ
2
-testen udelukkende tester statistisk signifikans, er det netop muligt at 

opnå signifikante niveauer ved tilsvarende store teststørrelser, det er derfor essentielt at teste styrken af 

sammenhængen (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Eftersom ϕ-koefficienten er en specialtilfælde ved tabel-

størrelsen 2x2, benyttes Cramer’s V til at korregere ϕ-værdien til en større tabel (Malhotra et al., 2012). 

Denne justeres således i forhold til enten antallet af rækker eller kolonner i tabellen (den mindste af de to): 

  √
  

   (   )  (   )
 

Både ϕ-koefficienten og Cramers V varierer da mellem 0 og 1, hvor 1 beskriver en perfekt korrelation. Ef-

fekten at V-værdierne må da vurderes i forhold til størrelsen af tabellen. V-værdier vil indikere en stærkere 

sammenhæng hvis denne er korregeret overfor en stor tabelstørrelse, end overfor en mindre tabel. En V-

værdi på 0,27 vurderes da i dette tilfælde at være en moderat sammenhæng (Møller Jensen & Knudsen, 

2014, p. 88). 

Det ses i datamaterialet at der forekommer en stærk tendens til at festivalens gæster kommer fra hovedstads-

området; ud af de 1933 respondenter bor 72,5% af disse i hovedstadsområdet. Dernæst har 13,3% beskrevet 

at de bor i eller omkring Tisvildelejeområdet. 9,3% kommer fra det øvrige Nordsjælland (Bilag 5). Således 
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betyder dette at mere end 95% af gæsterne kumulativt kommer fra Nordsjælland eller Københavnsområdet. 

Med andre ord er MiL en relativt lokal festival som trækker størstedelen af sine gæster fra nærområdet og 

hovedstaden. 

Hvad angår uddannelsesniveau, ses det at godt 40% af respondenterne har færdiggjort en lang videregående 

uddannelse, 29% har færdiggjort en kort videregående uddannelse og 13% har færdiggjort en gymnasial 

uddannelse. Dette vidner således om at MiLs gæster som helhed repræsenterer det højtuddannede samfunds-

lag (Bilag 5). Ydermere, qua gæsternes aldersniveau, vurderes et stort antal af festivalens gæster at være 

fortsat studerende. 

Høj gennemgående udtrykt tilfredshed & loyalitet 

Ud af de 1933 respondenter har 1675 vurderet at de vil besøge festivalen igen til næste sommer svarende til 

86,7% (heraf 111 som frivillig). Blot 0,4% har klart udmeldt at de ikke kommer igen. Ligeledes har 1855 af 

disse tilkendegivet at de er villige til at anbefale MiL til deres bekendte (96%). Blot 0,8 % har meldt ud at de 

decideret ikke vil anbefale festivalen (Bilag 5). Ud fra respondenternes svar vurderes der da at være en ten-

dens til festivalens gæster har et stort ønske om at gentage deres besøg på festivalen, samt et ønske om at 

tiltrække flere af deres bekendte til denne. 

Spørgeskemaresultaterne viser omvendt at et højt antal af festivalens gæster i 2017 var nye. Mere end 25% af 

årets gæster deltog i festivalen for første gang, 23% deltog herudover for anden gang. Dette påpeges som en 

klar indikation af et stort ønske fra gæster om at deltage i festivalen, og netop flere end festivalen er i stand 

til at huse. Dette stemmer da også overens med hvor hurtigt MiL måtte melde udsolgt på deres billetter til 

festivalen 2018 (Munch, 2017). 

Frivilliges indsats vurderes overordnet at være en essentiel drivkraft for festivaler (Allen et al., 2010), hvilket 

ligeledes vurderes at være tilfældet for MiL. Det påpeges da at 291 af respondenterne har engageret sig selv i 

festivalen som frivillig i 2017, hvorimod blot 111 af respondenterne udtrykker et ønske om at være frivillige 

i 2018. Der påpeges derfor en udfordring ved at få festivalens frivillige til at vende tilbage som frivillige ved 

næste festival. Dette sammenkobles hertil at der blandt de udførte interviews blev gjort udtryk for at arbejds-

byrden for de frivillige var for omfattende i forhold til gevinsten. De frivilliges indsats er da nødvendigvis en 

faktor som festivalen bør være bevidste omkring, og dermed hvorledes gæsternes ønske og lyst til at være 

frivillige kan understøttes. 

Ved at anskue de i spørgeskemaet adspurgte spørgsmål som er inddelt på en fem-punkts Likert-skala er det 

muligt at skabe en forståelse for de relative tilfredsheder ved festivalen. Det kan i Figur 9.1 ses at den gene-

relle tilfredshed på tværs af de 21 Likert-skalerede spørgsmål er høj. Den laveste gennemsnitlige score er 

angående prisen på drikkevarer, hvilket gennemsnitligt er vurderet til 3,4 ud af 5 mulige, samt prisen på mad, 
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som er vurderet til 3,5. Det ses at de praktiske foranstaltninger for festivalen, såsom lys på pladsen, rengø-

ring, toiletforhold og scenestørrelse alle er rangeret højt. Disse er af respondenterne alle blevet vurderet til en 

gennemsnitlig score på over 4,4. 

Figur 9.1: Gennemsnitlige Tilfredshedsscorer 

 

Ud fra en krydstabulering mellem den overordnede tilfredshed med musikprogrammet (surrogat for overord-

net tilfredshed) og hvor vidt respondenterne vil anbefale festivalen samt vende tilbage til næste års festival 

ses en signifikant tendens både angående lysten til at anbefale festivalen (χ
2
=343,4, df=18, p<0,001, 

V=0,303) og lysten til at vende tilbage (χ
2
=360,8, df=27, p<0,001, V=0,253). Undersøges mønsteret yderli-

gere, ses det at der forekommer større usikkerhed i om respondenterne vil anbefale festivalen for de respon-

denter som er mindre tilfredse med musikprogrammet. Omvendt ses det at de respondenter som har været 

mere tilfredse med musikprogrammet er mere villige til at anbefale festivalen. Angående spørgsmålet om 

respondenterne har tænkt sig at vende tilbage, ses der hertil en klar tendens til at de respondenter, der har 

været mere tilfredse med musikprogrammet er sikre på at vende tilbage, hvorimod de som er mindre tilfredse 

med musikprogrammet er mere skeptiske (mange vælger ”ved det ikke endnu”-kategorien). Disse fund un-

derstøtter den i empirien fremlagte opfattelse af at tilfredshed korrelerer med gæsternes loyalitet. 

Motivationsfaktorer 

I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af respondenternes udtrykte motivationsfaktorer for at besøge 

MiL. Det ses hertil at flere faktorer er rangeret højt blandt gæsterne. Musikken, bruge tid/feste med venner 
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og familie samt atmosfære og omgivelser er alle faktorer som er vægtet højt når festivalens formål bliver 

beskrevet. Det ses omvendt at møde nye mennesker, støtte festivalen samt at maden på festivalen spiller en 

relativt lille rolle når gæsterne vurderer hvorfor de har valgt at deltage. 

Figur 9.2: Motivation for at deltage i Musik i Lejet 

 

Tilfredshed – forskelle mellem køn 

Ved at foretage krydstabulering mellem de forskellige tilfredshedsfaktorer i forhold til de mandlige og kvin-

delige respondenter respektivt, bliver det muligt at anskue variationer herimellem. Det ses hertil at der mel-

lem størstedelen af de adspurgte tilfredshedsspørgsmål forekommer statistisk signifikante sammenhænge 

(Bilag 6.2). Det ses ydermere at den samme tendens gentager sig for samtlige tilfredshedsparametre: de 

mandlige gæsters tilfredshed er ikke i top, hvorimod langt flere kvinder vælger den mest tilfredse svarkate-

gori. Det pointeres da at de tilfredshedsparametre som udviser de stærkeste sammenhænge er: ”Priser på 

mad” (V=0,118), ”Kvalitet af drikkevarer” (V=0,123), ”Udvalget i baren” (V=0,126), ”Opdagede ny musik” 

(V=0,134) og ”Madens smag” (V=0,162). For disse tilfælde (samt flere øvrige) konkluderes der da at være 

signifikante χ
2
-teststørrelser (p<0,01), samt Cramers V-værdier, som indikerer at testens styrke gør sig gæl-

dende på trods af store stikprøvestørrelser. 

Tilfredshed – forskelle mellem alder 

Ved samme fremgangsmåde som ved de anskuede forskelle på køn, foretages en tilfredshedssammenligning 

på forskellige aldersgrupper; dette foretages ud fra de tidligere definerede aldersgrupper. Det kan i bilag 6.3 

ses hvorledes der forekommer en række signifikante tendenser til at de respektive aldersgrupper vurderer det 

adspurgte forhold forskelligt. Angående barforholdene ses en tendens, på baggrund af flere variable, at de 
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ældre aldersgrupper (41-50-årige samt +50-årige) er mere tilfredse end de yngre gæster. De stærkeste ten-

denser ses angående prisniveauet for henholdsvis barerne (χ
2
=90,5, df=16, p<0,001, V=0,111) og madboder-

ne (χ
2
=86, df=16, p<0,001, V=0,108). Anskues disse forhold nærmere, ses det at de yngre aldersgrupper (13-

20-årige samt 21-30-årige) er markant mere utilfredse med prisniveauet end de øvrige gæster, især er de æl-

dre (41-50-årige samt +50-årige) mere tilfredse. Dette forhold vurderes at være et udtryk for at købekraften 

hos de yngre er markant lavere end de ældre aldersgrupper. Herudover ses en tendens til at de ældre alders-

grupper (41-50-årige samt +50-årige) er mere enige i at de lærer ny musik at kende, end de øvrige alders-

grupper (χ
2
=71,3, df=16, p<0,001, V=0,098). Sidst men ikke mindst ses en interessant tendens til at de ældre 

aldersgrupper (41-50-årige samt +50-årige) er godt tilfredse med størrelsen af festivalpladsen, hvor de yngre 

aldersgrupper (13-20-årige samt 21-30-årige) er markant mere utilfredse hermed (χ
2
=51,3, df=16, p<0,001, 

V=0,083). 

9.5 Strukturanalyser 

Følgende afsnit har til formål at foretage en komprimering af datamængden og således skabe en mere over-

skuelig præsentation af spørgeskemaresultaterne. Strukturanalyserne vil benytte sig af henholdsvis en ek-

splorativ faktoranalyse (EFA), som har til formål at undersøge muligheden for at reducere antallet af de ad-

spurgte variable. Ved at undersøge de underliggende sammenhænge mellem de adspurgte spørgsmål bliver 

det muligt at skabe en sammenhæng mellem en række påvirkende servicedeterminanter. Dertil vil der blive 

foretaget en klyngeanalyse, der modsvarende faktoranalysen, har til formål at undersøge grupperingsmulig-

hederne hos de adspurgte respondenter. Ved at afsøge de underliggende strukturer i datamaterialet er det 

muligt at anskue de mere abstrakte dimensioner af undersøgelsen. 

9.5.1 Faktoranalyse 

Formålet med denne analyse er som beskrevet at teste de underliggende sammenhænge i svarmønstre mel-

lem de adspurgte spørgsmål. Det er således interessant at undersøge om en række spørgsmål samvarierer; er 

dette tilfældet, kan man med fordel gruppere disse i faktorer. Der er tale om en eksplorativ undersøgelse, 

hvorimod den modsvarende konfirmative faktoranalyse tester soliditeten af en given tese, og derfor benytter 

en deduktiv tilgang (Møller Jensen & Knudsen, 2014). 

Der foreligger tre grundlæggende fordele ved at foretage en gruppering af datamaterialets variable: reducere 

dataets omfang, identificere de underliggende dimensioner samt at reducere risikoen for multikollinearitet 

(ibid.). Ved at reducere antallet af variable i analysen, bliver det overordnede billede forenklet, og den fore-

liggende regressionsanalyse vil oftest resultere i en pænere tilfredshedsmodel. Ved at foretage denne gruppe-

ring af variable vil regressionen samtidigt være baseret på disse overordnede faktorer (servicedeterminanter), 

hvilket vil gøre de underliggende dimensioner af spørgeundersøgelsen mere klare. Sidst men ikke mindst, er 
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faktorgrupperingen baseret på de uafhængige variables indbyrdes sammenhænge. Hvor der ellers vil opstå 

stor grad af multikollinearitet mellem disse variable, at underlægge dem en fælles faktor vil medvirke til at 

minimere problemer med multikollinearitet i analysen. 

EFA undersøger sammenhængene mellem variablenes underliggende dimensioner udtrykt som en række 

lineære vektorer; disse latente forhold kaldes også for principale komponenter. Undersøgelsen går således 

på, i hvor høj grad varianserne i variablene er ensartede. Den andel af varians hos en variabel, som deles med 

alle øvrige variable i analysen betegnes som variablens communality (Malhotra et al., 2012). Der udregnes 

for de standardiserede variable i analysen, hvor stor grad af deres variation, som er fælles med de øvrige 

variable, og de tildeles hertil en faktor med de bedste matches mellem disse øvrige variable. 

Forudsætninger 

Førend faktoranalysen kan udføres foreligger en række krav som skal være opfyldte. Der stilles et krav om at 

data skal være normalfordelt og som minimum intervalskaleret (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Som tidli-

gere beskrevet, kan de behandlede variable ikke beskrives som værende normalfordelte, hvorfor der fore-

kommer et brud på dette vilkår. Eftersom alle data er målt på en fem-punkts Likert-skala, er forudsætningen 

for intervalskaleret data opfyldt. Da alle variable er fordelt på samme skala, samt at denne skala er smal, 

minimeres risikoen for stærke outliers i data. På dette grundlag vurderes det stadig som værende hensigts-

mæssigt at foretage faktoranalysen, da der ikke er risiko for stærke afvigelser blandt variablenes fordelinger. 

Eftersom faktoranalysen er baseret på gruppedannelse blandt variablene ud fra deres sammenhænge, er vari-

ablenes indbyrdes korrelationer essentielle for dataets egnethed til en faktoranalyse (Malhotra et al., 2012). I 

bilag 7 ses en korrelationsmatrice for de benyttede 21 variable i faktoranalysen. Det kan indledningsvis vur-

deres om der forekommer korrelationer mellem variablene. For at være egnet til faktoranalysen bør der kun-

ne påvises moderat stærke korrelationer på mere end 0,3 mellem mindst to af dataets variable, altså forelig-

ger der en minimumsgrænse for hvor lille en del af disses varians variablene har til fælles. Omvendt bør in-

gen variabel have stor korrelation med samtlige øvrige variable, eftersom dette vil resultere i at denne varia-

bel vil placere sig i samtlige mulige faktorløsninger (Møller Jensen & Knudsen, 2014). I korrelationsmatri-

cen kan det ses at der eksisterer stærke korrelationer mellem en række inputvariable. Samtidigt ses en høj 

grad af korrelation mellem mange variable, hvorfor det forventes at en del af variablene vil være villige til at 

indgå i flere faktorgrupper. Der vurderes at være en række underliggende korrelationsmønstre, som vil være 

hensigtsmæssige at undersøge nærmere. 

Udover at anskue korrelationsmatricen kan variablenes egnethed til faktoranalysen anskues ud fra Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) teststatistikken, som netop tester brugbarheden af data i en faktoranalyse. Det ses i 

bilag 7 at den udregnede KMO-værdi ligger på 0,935, hvilket er langt over den kritiske grænse på 0,5 

(Møller Jensen & Knudsen, 2014). Ligeledes viser Bartlett’s test sig signifikant (p<0,001), hvorfor det sik-
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kert kan afvises at inputvariablene er ukorrelerede, hvilket understøtter hensigtsmæssigheden af en faktor-

analyse. 

Fremgangsmåde 

Metoden hvortil variablens tilhørsforhold vurderes ud fra, er en principal komponentanalyse (PCA), som 

især anbefales når faktoranalysen udføres med henblik på at opnå et minimalt antal faktorer, der udgør størst 

mulig andel af variablenes varians (Malhotra et al., 2012). PCA vurderer den totale varians i datasættet (hen-

holdsvis common, unique og error variance). Målet er at skabe en række faktorer, som er i stand til at forkla-

re mest mulig at datasættets samlede variation. 

Måden hvortil faktordannelsen finder sted, afgøres ud fra Kaiser-Guttman’s eigenvalue kriterium. Tilgangen 

er da at den første faktor dannes, således at denne udgør mest mulig at datasættets totale varians, og derfor 

har størst forklaringskraft. Denne proces fortsættes indtil der ikke kan dannes faktorer med en eigenvalue 

(EV) på >1. Faktorens EV beskriver hvor stort et antal variable denne faktor i gennemsnit er i stand til at 

redegøre for. Med andre ord, vil en faktor med en EV på 1 blot være i stand til at redegøre for en enkelt vari-

abels varians, hvorfor denne ikke kan betragtes som stabil eller hensigtsmæssig (da vil en enkelt variabel 

anses som mere formålsdygtig)(Girden & Kabacoff, 2011). 

Efter at en række faktorer er dannet, må dernæst foretages en subjektiv vurdering af brugbarheden af faktor-

løsningen. Denne beror på om de producerede faktorer er fortolkningsvenlige samt og der foreligger en em-

pirisk argumentation for sammensætningen af variable. Fortolkning af den angivne faktorløsning foretages 

ud fra komponentmatricen (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Eftersom faktoranalysen danner faktorerne 

således at disse forklarer mest mulig af dataets variation, vil resultatet i komponentmatricen oftest være, at en 

lang række variable viser høje loadings med de først dannede faktorer (ibid.). Ved at foretage en rotation af 

den initiale faktorløsning, bliver det muligt at skabe et mere fortolkningsdygtigt billede. Ved rotationen bli-

ver det muligt at omfordele variablenes varians så disse maksimeres i forhold til en enkelt faktor, og om-

vendt minimeres i forhold til de øvrige faktorer (minimerer crossloadings). 

For at skabe en klarere faktordannelse kan den initiale PCA roteres ud fra to metoder: ortogonal og oblik 

rotation (Field, 2013). Ved den ortogonale rotation (Varimax, Quartimax og Equamax) vil de respektive 

faktorer roteres vinkelret over for hinanden, hvorfor faktorerne kan anses som ukorrelerede og uafhængige 

ved denne rotationsmetode. Den oblikke rotationsmetode (Oblimin og Promax) forudsætter omvendt ikke at 

faktorerne er uafhængige (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Valget af rotation bunder således i hvor vidt de 

dannede faktorer forventes at have en indbyrdes korrelation (Brown, 2009). Eftersom det ikke antages 

usandsynligt at de dannede faktorer kan have en indbyrdes kolleration, kan der argumenteres på valg af den 

oblikke metode. Omvendt giver den ortogonale metode, ved at holde faktorerne indbyrdes ukorrelerede, den 

fordel at multikollinearitet elimineres. Eftersom de dannede faktorløsninger senere i analysen vil blive an-



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 55 af 174 

 

vendt i en regression, vurderes det hensigtsmæssigt at sikre så lav grad af korrelation mellem de uafhængige 

variable som muligt. Der vælges da en Varimax-rotation af den initiale faktorløsning. 

I nedenstående figur ses en illustration af de to rotationstyper. Akserne repræsenterer således to initiale fak-

torløsninger, og koordinatpunkterne en række inputvariables loadings med de to faktorer. 

Figur 9.3: Ortogonal og oblik rotation af faktorløsninger 

 

Kilde: (Field, 2013) 

Det er i EFA ikke hensigtsmæssigt at blande de teoretisk begrundede afhængige og uafhængige variable, 

eftersom denne analyse ikke er i stand til at tage stilling til kausale forhold, og dermed vil danne faktorer 

uden denne viden (Hansen, 2017). Ligeledes vil en videre regressionsanalyse ikke være i stand til at finde 

korrelationer mellem faktorerne, som følge af den ortogonale rotation. Eftersom spørgsmål 23
4
 i spørgeske-

maet er udvalgt som surrogat for gæsternes overordnede tilfredshed, og dermed antages at være den af-

hængige variabel, udelades denne af faktoranalysen. PCA vil således blive udført ud fra spørgsmål 14-21, 

24-30 samt 32-37 (bilag 3). 

I bilag 7 ses en række dannede faktorløsninger med henholdsvis 4,5,6 og 7 dannede faktorer. Ud fra den 

roterede Varimax-løsning, vil faktorernes EV, altså deres evne til at forklare inputvariablene, stige over for 

den uroterede løsning, hvorfor antallet af faktorer ud fra netop EV fra den roterede løsning (Møller Jensen & 

Knudsen, 2014). Det ses i bilag 8, at samtlige faktorløsninger overholder kriteriet om EV på minimum 1, for 

sidst dannede faktor. Ligeledes ses det at den samlede forklaringsgrad af variansen blandt samtlige 21 vari-

able øges, desto flere dannede faktorer. 

                                                           
4
 ”Hvor tilfreds er du overordnet med musikprogrammet for 2017?” 
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Ud fra den ortogonalt roterede løsning, vurderes hvilken faktorløsning, der giver den mest præcise gruppe-

ring af variable. Der må her nødvendigvis foretages en subjektiv vurdering, af om den dannede faktorer til-

byder en teoretisk begrundet sammensætning. Det vurderes at den klareste faktorløsning, som ligeledes har 

det mindst problematiske indhold af crossloadings, er en 5-faktorløsning. En variables tendens til at crosslo-

ade med flere faktorer, angiver tegn på at denne variabel ikke har et naturligt tilhørsforhold blandt de danne-

de variable. I projektet er sat en grænseværdi for crossloadings på at en given variabels primære loading skal 

antage en værdi som minimalt er 50% højere end dens sekundære loadings, eftersom dette vurderes at være 

tilstrækkeligt argument for en variabels primære tilhørsforhold. Det ses i figur 9.4 at samtlige variable ved en 

5-faktorsløsning overholder dette krav. Dén variabel, som udviser den største crossloading ved denne faktor-

løsning er ”Sigtbarhed til koncerterne”, dennes primære loading er dog 75% højere end dens sekundære loa-

ding mod første faktor, hvilket fint overholder grænseværdierne. Havde dette ikke været tilfældet ville de 

respektive variable forsøges fjernet fra løsningen efter hierarkisk orden; dette vurderes dog ikke tilfældet, 

hvorfor faktorløsningen på denne baggrund accepteres. 

Anskues faktorløsningens communality-værdier, ses ligeledes at samtlige af disse overholder den minimale 

grænseværdi på 0,5 (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Variablenes communality-værdier indikerer, hvor 

stor en andel af variablens varians, som er bevaret ved den givne faktorløsning. Grænseværdien på 0,5 viser 

således at en given variabel bør have en større andel af sin totale variation bevaret under den foretagne PCA, 

end den har afgivet. Det ses i bilag 7.2, at den laveste communality-værdi findes ved variablen ”Opdagede 

ny mad” (0,546). Der vurderes på dette grundlag ej heller at være behov for at fjerne variable fra faktorløs-

ningen. 
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Figur 9.4: Den fundne 5-faktorløsning 

 

I bilag 7.2 ses det at 5-faktorløsningen samlet set er i stand til at redegøre for 66,38 % af datamaterialets 

samlede varians. Selvom den foretagne PCA har afgivet en relativt stor andel forklaringskraft i forhold til 

variablene uden faktordannelser, vurderes en forklaringsgrad på godt to tredjedele som værende tilfredsstil-

lende på baggrund af den reduktion i data, som er foretaget. Eftersom 21 variable er blevet reduceret til blot 

5 faktorer, vurderes det acceptabelt at afgive en forklaringsgrad eftersom denne reduktion af parametre vil 

være effektfuld for en videre regressionsanalyse. 

Der er således dannet fem faktorer blandt de uafhængige variable; disse er beskrevet i figur 9.5. Under hver 

dannet faktor ses de underliggende variable, samt deres respektive loadings i forhold til den givne faktor. 

Denne loading er da et udtryk for hvilke variable, som har den største indflydelse på faktoren. Denne faktor-

løsning er testet på et tilfældigt udvalg af datasættet, hvorved et tilsvarende mønster ses, hvorfor faktorløs-

ningen vurderes som værende robust (bilag 7.5). Ligeledes ses det ud fra en test af Cronbach’s alpha, som 

tester faktorspørgsmålenes interne konsistens, at samtlige faktor opnår høje værdier, den laveste heraf 0,767 

(Bilag 7.6) hvorfor klyngeforholdene vurderes hensigtsmæssige. 
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Figur 9.5: Oversigt Over Faktorer Og Deres Underliggende Variable 
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Det bemærkes ud fra ovenstående at de dannede faktorer stemmer godt overens med den gruppering af 

spørgsmål, som er tilstedeværende i spørgeskemaet. Denne overensstemmelse kan i nogen grad tiltænkes at 

skyldes et order bias (Malhotra et al., 2012), hvor respondenterne svarer ensartet på spørgsmål efterfølgende 

hinanden. Den eneste adskillelse mellem opdelingen af spørgsmål i spørgeskemaet, og de dannede faktorer, 

findes ved opdelingen af forhold relaterede til musikken. Det ses hertil at der forekommer en forskellighed 

mellem henholdsvis spørgsmål 24-27 og 28-30. Der ses her at forekomme en forskellig korrelation mellem 

vurderinger angående ”kvaliteter ved musikken” og ”praktiske forhold angående musikken” (faktor 4 og 5). 

Hertil ses at variablen ”koncerttider” korrelerer med begge disse faktorer, deraf højest med faktor 4. Ligele-

des forekom en række crossloadings mellem faktoren for ”praktiske forhold angående musikken” og de ge-

nerelle ”praktiske forhold” på festivalen. At disse respektive faktorer kan ses at indeholde grader af ensartet 

varians, vurderes at være i logisk overensstemmelse med de mønstre, som måtte forventes. Denne korrelation 

er som beskrevet matematisk elimineret via den udførte ortogonale rotation. Disse fundne faktorer vil i pro-

jektets regressionsanalyse blive undersøgt som forklarende servicedeterminanter for MiLs gæsters samlede 

tilfredshed og samlede musikoplevelse. 
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9.5.2 Klyngeanalyse 

Klyngeanalysen har til formål at undersøge ensartetheden mellem analysens respondenter, og er med andre 

ord en fremgangsmåde til at kortlægge mulige markeds- og kundesegmenter (Malhotra et al., 2012). Det 

undersøges om der forekommer tendenser mellem de adspurgte, for hvorledes en række af analysens 

spørgsmål er besvaret. Dette bidrager med information omkring festivalens gæster, ved at tydeliggøre mulige 

forskelligheder i disses præferencer. Ligesom den ovenfor udførte faktoranalyse er tilgangen til klyngeanaly-

sen eksplorativ; gruppetilhørsforhold mellem respondenterne er ikke forud kendt. Til at vurdere graden af 

ensartethed hos respondenterne benyttes et afstandsmål. 

Forudsætninger 

Afstandsmålene er et udtryk for afstanden mellem respondenternes svar til de respektive variable, og kan 

regnes ud fra en række metoder. Under anvendelse af kategoriske variable anvendes matching coefficients-

metoden. Ved denne metode måles antallet af variable som er identiske for parvise respondenter. Afstanden 

mellem respondenterne måles således kun ud fra ens besvarede variable, men forholder sig ikke til andre 

forhold. Benyttes der i klyngeanalysen metrisk skaleret data er det muligt at skabe en mere udført sondring i 

besvarelserne, eftersom afstandene kan beregnes ud fra de egentlige forskelle i besvarelserne (Møller Jensen 

& Knudsen, 2014). Den hyppigst anvendte metode hertil, er squared euclidean distance (SED), som også vil 

blive anvendt i denne opgave. 

    √∑(     )
  

Modsat faktoranalysen forelægger der ikke kriterier til skalaniveauet af variablene i klyngeanalysen. Dette 

påvirker dog hvilke metoder, der kan benyttes til at fordele respondenterne i klynger, samt med hvilken præ-

cision afstande mellem respondenterne kan måles. 

Fremgangsmåde 

Som udgangspunkt for klyngedannelsen benyttes de i afsnit 9.5.1 dannede faktorer samt variablen for over-

ordnet tilfredshed med musikprogrammet. Undersøgelsens formål er at analysere om der forekommer grup-

pedannelser blandt MiLs gæster, som vurderer de nævnte servicedeterminanter forskelligt, og derunder deres 

vigtighed for den samlede tilfredshed med musikprogrammet. Eftersom klyngeanalysen er en strukturanalyse 

vil denne, ligesom faktoranalysen, ikke producere en objektivt bedste løsning. Det vil derfor være hensigts-

mæssigt at vurdere en række klyngeløsninger, for derefter på et teoretisk grundlag vurdere om disse tilbyder 

en øget indsigt i respondenternes grupper. 
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Måden hvorpå klyngedannelsens proces foregår, er ved en hierarkisk agglomerativ klyngedannelse: 

”A hierarchical clustering procedure where each object starts out in a separate cluster. Clusters 

are formed by grouping objects into bigger and bigger clusters” (Malhotra et al., 2012, p. 808) 

Hver enkelt respondent grupperes med andre i klynger, én ad gangen, efter en måling hvor de mest identiske 

respondenter grupperes først. Metoden, som benyttes til at afgøre klyngedannelsen er Ward’s procedure. 

Måden hvorpå Ward’s metode måler hvilke klynger, som dannes, er ud fra en minimering af SED-målet. 

Dette gøres først ved at måle gennemsnittet af de respektive inputvariable i en klynge. Da måles SED fra 

hvert objekt til gennemsnittet for den nævnte klynge, hvorefter disse summeres. For hvert trin i processen vil 

de to klynger, hvis summerede afstandsmål, som stiger mindst muligt ved en sammenlægning, blive gruppe-

ret (Malhotra et al., 2012). Den primære fordel ved at benytte Ward’s metode, er at denne til klyngedannel-

sen benytter kriteriet om mindst mulig varians inden for klyngerne, hvorfor resultatet vil være de mest ho-

mogene grupper. 

I bilag 8 ses klyngedannelsens sidste trin, indtil de sidste to klynger samles ved trin 1423 (i alt 1424 respon-

denter er medtaget i klyngeanalysen ud fra listwise-kriteriet). Her ses ligeledes SED-målet mellem de sam-

menlagte klynger for hvert trin. Nedenfor i Figur 9.6 ses ændringen i SED for de sidste trin i klyngedannel-

sen; disse indikerer hvornår klyngedannelse ikke længere er attraktiv, som følge af den relative stigning i 

afstandsmålet. 

Figur 9.6: SED-Ændringer Ved Klyngedannelse 

 

(Ændringer målt ud fra SED-koefficienter i Bilag 8) 
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Det ses at ændringen i afstandsmålet stiger væsentligt efter trin 1420, hvilket tyder på at det ikke vil være 

ønskværdigt med en løsning med færre end 4 klynger ud fra de valgte variable. Det er vurderes at være rele-

vant at undersøge løsningerne for 2-5 klyngedannelser, og dermed anskue de forskelligheder som præsente-

res i de forskellige klynger. 

I bilag 8.1 ses ved den 5-klyngede løsning at være en nuancering i gæsternes svarmønstre. Det ses her at 

klynge 2 og 4 ud fra en måling af SED vil være de først sammenlagte. På trods af forskelligheder i disse to 

klynger er det de relative forhold ensartede, hvorfor disse vurderes at kunne grupperes. Den næste mulige 

klyngedannelse er mellem 1 og 3; der vurderes hertil at være en væsentlig forskel i deres svarmønstre, hvor-

for det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at sammenlægge disse to. Dermed accepteres en 4-klynget 

løsning som den mest optimale. 

Figur 9.7: Svarmønstre Ved Den 4-Klyngede Løsning 

 

Det ses blandt de fire dannede klynger at der forekommer forskellige opfattelser af de analyserede forhold 

blandt respondenterne. Det ses hvorledes klynge 1 er de markant mest utilfredse med musikprogrammet, 

hvorimod de er tilfredse med de øvrige forhold (marginalt mindre ang. musikforhold). Klynge nummer 2 

angiver en middelmådig vurdering af samtlige forhold, hvor klynge 3 vurderer samtlige forhold som gode. 

Klynge 4 er da klart den mest utilfredse med samtlige fem vurderede faktorer, hvorimod de er jævnt tilfredse 

med musikprogrammet. Det påpeges at klynge nummer 4 ligeledes er markant dårligere repræsenteret (n=56, 

eller godt 4% af stikprøven) end de øvrige. 

For at teste reliabiliteten og validiteten af de fundne klynger forsøges initialt at gentage klyngeanalysen ud 

fra et andet afstandsmål (Malhotra et al., 2012); hertil benyttes først euclidean distance (ED). Det ses i bilag 

8.1 hvorledes dette afstandsmål ligeledes foreslår en 4-klynget løsning. Ved en nøjere analyse af disse klyn-

ger ses at de gennemsnitlige vurderinger varierer marginalt fra de fundne ved SED. Ligeledes er andelen af 

respondenter i hver klynge anderledes (klynge nummer 4 stadig væsentlig mindre end de øvrige). Det ses 

dog samtidigt at tendenserne blandt de respektive fire klynger er tilsvarende de tendenser, som blev fundet i 

den initiale analyse. For at teste robustheden yderligere foretages en analyse på en tilfældigt udvalgt halvdel 

af datasættet. Resultatet heraf er tilsvarende ved det alternative afstandsmål: fordelingen af respondenter er 
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marginalt anderledes, ligesom middelværdierne afviger marginalt, fra den initiale løsning. Det ses dog igen 

at tendenserne i de fire klynger er bibeholdt. Det konkluderes herudfra at klyngefordelingerne og de tenden-

ser, som fremkommer, er robuste på tværs af de forskellige metoder. 

Kundesegmenter og klyngetilhør 

Det vurderes hertil at være interessant at undersøge om de fundne klyngedannelser har noget signifikant til-

hørsforhold af gæsternes aldersgrupper og køn. Dette vil bidrage med information omkring hvor vidt der 

eksisterer en mulighed for at segmentere klyngerne herudfra. 

I bilag 8.3 kan ses en tabel over fordelingen af aldersgrupper over for de dannede klynger, der ses at der ek-

sisterer en sammenhæng (χ
2
=31,035, df=12, p=0,002, V=0,086). Anskues matricen, vurderes der ikke at 

være nogen klar tendens for at nogle aldersgrupper er markant højere repræsenteret end andre. Der ses en 

marginal tendens til at de ældre aldersgrupper 4+5 (+41 år) er mere repræsenteret blandt de meget tilfredse 

gæster (klynge 3). Der vurderes dog ikke at være noget klart billede af alderspåvirkningen blandt klyngerne. 

Dernæst undersøges om der eksisterer et mønster blandt klyngerne og gæsternes køn. I bilag 8.3 ses at være 

en signifikant sammenhæng mellem gæsternes køn og klyngetilhør (χ
2
=25,551, df=3, p<0,001, V=0,134). 

Anskues matricen nærmere, ses det at der forekommer markant flere mænd i klynge 2, og omvendt markant 

flere kvinder i klynge 3 (end forventet under antagelse om ukorrelerede variable). Det ses med andre ord en 

tendens til at kvinderne er meget tilfredse på de adspurgte parametre, hvorom de mandlige gæster kun er 

jævnt tilfredse. Det påpeges hertil at de gennemsnitlige vurderinger i klynge 2 ikke er kritiske, men blot mere 

jævne end hos eksempelvis klynge 3. Dette stemmer overens med fundne i afsnit 9.4, hvor netop de mandli-

ges tilfredshed blev vurderet lavere på en række parametre. Selvom de mandlige gæster af denne grund ikke 

skal opfattes som utilfredse, vil det være i MiLs interesse er undersøge hvorledes deres tilfredshed han for-

bedres. Jones & Sasser (1995) påpeger en langt højere sandsynlighed for at jævnt tilfredse kunder udviser 

illoyalitet end meget tilfredse kunder. 

For at undersøge hvor vidt de enkelte aldersgrupper og køns gennemsnitlige vurderinger af de analyserede 

parametre adskiller sig fra hinanden foretages en række ANOVA’er. Det kan i bilag 8.4 ses at middelværdi-

erne viser sig signifikant forskellige mellem mandlige og kvindelige gæster på 95%-konfidensniveau på alle 

parametre, undtagen de praktiske forhold. Dermed understreges igen en tendens til at kvindelige gæster er 

mere tilfredse på de målte parametre end de mandlige. Ved at anskue aldersgrupperne ses det i denne ANO-

VA at der ligeledes forekommer en signifikant forskel mellem disses tilfredshed på samtlige parametre und-

tagen ”musikforhold” samt ”praktiske forhold til musikken”. Gennem Scheffé’s PostHoc-test (Møller Jensen 

& Knudsen, 2014) undersøges de enkelte aldersgrupper overfor hinanden. Der ses en klar tendens til at al-

dersgruppen 31-40-årige er mindre tilfredse med musikprogrammet overordnet end de øvrige aldersgrupper. 

Ligeledes ses det at den yngste aldersgruppe 13-20-årige er mindre tilfreds med festivalens praktiske forhold 



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 63 af 174 

 

end de øvrige aldersgrupper. Afslutningsvis ses det at den ældste aldersgruppe +50-årige er markant mere 

tilfredse med barforholdene end de øvrige aldersgrupper. 

9.6 Regressionsanalyse 

Regressionsanalysen foretages med henblik på at undersøge korrelationer mellem en afhængig intervalskale-

ret variabel og en række uafhængige variable ved at undersøge om de uafhængige variable kan forklare den 

variation, som forekommer i den afhængige variabel. Om end korrelation ikke bør forveksles med kausalitet 

(Zhu & Lakhani, 2015), vil en korrelation mellem uafhængige og den afhængige variabel indikere et muligt 

kausalt forhold. Ud fra de kvalitativt udførte interviews, er samtlige af de undersøgte parametre nævnt som 

påvirkende faktorer af de adspurgte gæsters oplevelse. Ud fra dette antages således en forventning om et 

kausalt forhold mellem variablene, hvor regressionsanalysen har til formål at undersøge styrken af disse. 

Gennem en multipel regressionsanalyse vil det blive undersøgt hvorvidt de i faktoranalysen fundne faktorer 

er i stand til at forklare den variation, som forekommer i den afhængige variabel, den overordnede musiktil-

fredshed. 

Forudsætninger 

Forud for selve analysen, undersøges hvorledes en række forudsætninger er mødt, for at kunne udføre en 

valid analyse. Først og fremmest kræves at den undersøgte afhængige variabel er metrisk, således ratioskale-

ret eller som minimum intervalskaleret. Grundlaget for dette ligger i at regressionsanalysen netop undersøger 

hvorledes den afhængige variabel bevæger sig i forhold til de uafhængige, hvorfor variablene logisk kan 

bevæge sig inden for et kontinuerligt spektrum. Af denne grund bør de benyttede uafhængige variable ligele-

des være intervalskaleret, medmindre der er tale om dummy-variable (Malhotra et al., 2012). Disse kan da 

være nominalskaleret, og dermed gøre modellen i stand til at forholde sig til tilstedeværelsen af kategoriske 

effekter, såsom eksempelvis køn. 

En øvrig forudsætning i den multiple regression er at de uafhængige variable, ikke må indeholde høj indbyr-

des korrelation. Hvis denne forudsætning overtrædes, vil det være svært at skabe mening i de korrelationer 

som måles, eftersom de uafhængige variable, ud over at påvirke de afhængige variabel, ligeledes vil påvirke 

hinanden indbyrdes. Denne forudsætning imødegås da ved at benytte de i EFA dannede faktorer. Eftersom 

disse er ortogonalt roterede, hvorved indbyrdes korrelation elimineres, kan disse med sikkerhed siges ikke at 

udvise multikollinearitet. Denne antagelse kan testes ud fra en anskuelse af regressionens Collinearity Stati-

stics. Det ses da at både Tolerance-værdien (TOL) og Variance Inflation Factor (VIF)(Møller Jensen & 

Knudsen, 2014) for modellen antager værdien 1 i alle tilfælde. Denne værdi angiver hvor stor en andel af den 

givne faktors varians, som er unik for variablen, og derfor ikke er korelleret med de øvrige variable. En 

TOL- og VIF-værdi på 1 angiver da et perfekt ukorreleret forhold. I bilag 9.2 er præsenteret en korrelations-
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matrice mellem inputvariablene i regressionen, hvortil det ligeledes kan ses at de uafhængige variable ude-

lukkende korrelerer med den afhængige variabel, og altså ikke indbyrdes. 

 En forudsætning under lineær regressionsanalyse, er at regressionens residualer er normalfordelte med gen-

nemsnit 0, samt en konstant varians (Møller Jensen & Knudsen, 2014). Det kan hertil ses i bilag 9.1 at histo-

grammet for modellens residualer viser en pæn klokkeform centreret omkring gennemsnittet 0, hvorfor den-

ne antagelse vurderes overholdt. Ligeledes bør regressionens residualer udvise varianshomogenitet ved at 

variere ensartet på alle niveauer af den afhængige variabel, hertil ses hvorledes regressionens residualer er 

homoskedastiske med nogenlunde konstant variation ved alle forventede værdier (lille indsnævring i præci-

sionen ved høje forventede værdier), hvilket med andre ord beskriver at modellen er lige præcis på alle ni-

veauer af forventede værdier. Der ses lineære træk i residualplottet, hvilket skyldes at den afhængige variabel 

er adspurgt på en Likert-skala. 

At regressionens residualer er normalfordelte og homoskedastiske angiver om det er hensigtsmæssigt at gøre 

brug af en lineær model. Forekommer der en underliggende struktur eller tendens i fejlledende er dette tegn 

på at modellen ikke er i stand til at fange en optimal andel af den afhængige variabel. 

Fremgangsmåde 

Udgangspunktet for den lineære regression er at modellen udarbejdes efter Ordinary Least Squares regressi-

on (OLS). Denne metode forholder sig til datasættets plottede værdier i et koordinatsystem, hvor et lineært 

fit vil blive lagt således at dette matcher udviklingen i datapunkterne. Hensigten er da at minimere summen 

af de kvadrerede fejlled, målt som afstanden mellem det lineære fit (forventet værdi) og de observerede vær-

dier. 

Til udarbejdelse af en regressionsmodel benyttes initialt enter-metoden (Møller Jensen & Knudsen, 2014), 

som tester muligheden for en regressionsmodel med samtlige input-variable. Eftersom regressionsanalysen 

har til formål at teste en teoretisk model, hvor samtlige input-variable forventes at have en mulig effekt på 

den afhængige variabel, er det hensigtsmæssigt at undersøge en model med flest mulige uafhængige variable. 

Den testede hypotese vil hertil være hvorvidt der eksisterer en signifikant indflydelse mellem minimum én 

uafhængig input-variabel og den afhængige variabel. 

I regressionen vil den testede afhængige variabel være gæsternes udtrykte tilfredshed med musikprogram-

met, hvortil de anvendte prediktorer vil være de fem fundne faktorer (afsnit 9.5.1). De anvendte faktorer 

repræsenteres ud fra disses standardiserede z-scorer, hvorved vægtningen af de respektive faktorers indehol-

dende variable bibeholdes. 

Det kan i bilag 9.2, ud fra den foretagne ANOVAs f-test, ses at denne er kraftigt signifikant, hvorfor nulhy-

potesen om at ingen af faktorerne har forklaringskraft overfor den afhængige variabel kan afvises. Ydermere 
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kan det ses at Durbin-Watson-testen (DW) antager en pæn størrelse, tæt på 2, hvilket indikerer uproblemati-

ske forhold angående 1-ordens autokorrelation (Chatterjee & Simonoff, 2013). Den fundne initiale model 

indeholdende alle fem faktorer er da i stand til at forklare 29,7 % (R
2
 adj.) af den samlede variation i den 

afhængige variabel. Til sammenligning kan det i bilag 9.4 ses hvorledes en regression på samtlige inputvari-

able kun resulterer en i marginalt bedre forklaringsgrad på 36,2 %. Reduceringen af variable fra 21 til 5 fak-

torer vurderes derfor at være tilfredsstillende. 

Ved at anskue koefficienterne for de respektive faktorer i regressionsmodellen bliver det muligt at vurdere 

deres korrelationer overfor den afhængige variabel. Først og fremmest ses det i Bilag 9.2 at faktor 5, de prak-

tiske koncertforhold ikke viser sig signifikant (t=0,253, p=0,8). Ud fra data foreligger der således ingen sig-

nifikant sammenhæng mellem gæsternes samlede tilfredshed med musikken og en faktor bestående af lyd-

kvalitet, scenestørrelse og sigtbarhed til koncerterne. Det forekommer ikke intuitivt at disse forhold ikke 

skulle have nogen indvirkning på den samlede musikoplevelse, hvorfor det da vil være interessant at under-

søge denne tendens yderligere. 

Hernæst ses det at de fire øvrige faktorer alle har en signifikant påvirkning på den overordnede tilfredshed 

med musikprogrammet. Det ses hertil at den klart mest indflydelsesrige uafhængige variabel er faktor 4 (std. 

β=0,526, t=23,644, p<0,001), hernæst 2 (std. β=0,137, t=6,146, p<0,001) da 3 (std. β=-0,046, t=-2,075, 

p=0,038) og 1 (std. β=0,044, t=1,981, p=0,048). På trods af at både faktor 3 og 1 udviser signifikans, angiver 

disses koefficienter at deres reelle indflydelse er marginal. Det konkluderes derfor at festivalens praktiske 

forhold samt madboder ikke har nogen effekt på gæsternes samlede tilfredshed med musikprogrammet. Til-

bageværende som eneste påvirkende faktorer er da musikkens forhold og forhold vedrørende barerne. Det 

ses i bilag 9.5 at forklaringskraften kun bliver marginalt forringet (R
2
 adj.=29,4%) ved blot at inkludere disse 

to faktorer. De underliggende spørgsmål under disse to faktorer er: variation i musikken, musikkens match, 

mulighed for at opdage ny musik, koncerttider, kvalitet af drikkevarer, priser i baren, udvalget i baren samt 

betjening i baren. Hertil ses at den klart mest effektfulde faktor, som det kunne forventes, er musikkens for-

hold. 
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Figur 9.8: Prioriteringskort over faktorer 

 

I ovenstående figur ses et prioriteringskort (Palmer, 2014), hvor de respektive faktorer er grafisk fremstillet i 

forhold til deres vigtighed overfor den overordnede tilfredshed med musikken samt den gennemsnitlige vur-

dering i spørgeskemaet. 

Eftersom de ustandardiserede koefficienter er udregnet på baggrund af standardiserede faktorer giver disse 

ikke megen intuitiv forståelse for hvorledes de påvirker den afhængige variabel. Derfor dannes en række nye 

faktorer ud fra en sammensat skala; dette gøres ved et simpelt gennemsnit af hver faktors variable. I bilag 9.3 

er foretaget en regressionsanalyse på baggrund af disse sammensatte faktorer. Ligeledes er den afhængige 

variabel for musiktilfredshed tranformeret til, ligesom den sammensatte faktorer, at være på en 5-punkts-

skala. Eftersom de dannede faktorer er sammensat på baggrund af en simpel vægtning af alle inputvariable, 

er vægtningen fra de standardiserede faktorer ikke bibeholdt. Dette resulterer i at resultaterne varierer margi-

nalt i forhold til den initiale analyse (R
2
 adj.= 26,7%). Det påpeges hvorledes TOL- og VIF-værdierne ligele-

des er mere problematiske eftersom den ortogonale rotation fra faktordannelsen ej heller er bibeholdt. Den 

laveste TOL-værdi er her 0,5, hvilket indikerer en højere grad af multikollinearitet; ud fra en grænseværdi på 

0,25 (Møller Jensen & Knudsen, 2014) vurderes dette dog ikke problematisk (DW=1,992).  Det ses at fakto-

ren for musikkens forhold har en β-koefficient på 0,64, hvilket indikerer at en stigning på 1 på en 5-punkts 

skala vil resulterer i en stigning på 0,64 på den overordnede musiktilfredshed. 

Ved at foretage en regressionsanalyse ud fra stepwise-metoden (ibid.), testes regressionens robusthed. Da 

tilføjes hver enkelt faktor enkeltvis, ud fra en vurdering om tilføjede faktorer tilbyder øget forklaringsgrad 

samt at der ikke forekommer høj indbyrdes korrelation mellem faktorerne. I bilag 9.5 ses at denne metode 

opnår samme løsning som under enter-metoden. 
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Det påpeges ud fra bilag 9.6, hvorledes to variable hver især udviser meget stærk korrelation med den af-

hængige variabel. Disse er henholdsvis ”musikkens match”(std. β=0,536, t=26,939, p<0,001) og ”musikkens 

variation”(std. β=0,546, t=27,913, p<0,001), hvilket da også intuitivt giver mening, eftersom den testede 

variabel er den samlede tilfredshed med musikprogrammet. Ved at teste disse to respektive variables effekt 

på den afhængige variabel ses at disse hver især tilbyder omtrent samme forklaringskraft som den samlede 

faktormodel. Det er i disse tilfælde derfor oplagt at overveje en simpel bivariat regressionsanalyse frem for 

de mere komplekse løsninger. Ligeledes ses det at en kombination af disse to variable til sammen angiver en 

forklaringsgrad på 34,7% (R
2
 adj.), samt overholder de kritiske grænser for DW-, TOL- og VIF-test. Disse to 

variable lader af denne grund til at være i stand til at forklare den største andel af variationen i den afhængige 

variabel. 

I bilag 9.7 er udarbejdet en Multiple-Group Analysis (MGA)(Byrne, 2004) på baggrund af en opstillet struk-

turel model (SEM), hvorudfra det undersøges om der forekommer signifikante ændringer i variablenes koef-

ficienter for regressionen på baggrund af køn, alder samt de i afsnit 9.5.2 dannede klynger. Testen foretages 

ved at estimere to modeller frit, hvortil en χ
2
-test begrænses til at undersøge en enkelt korrelation ad gangen. 

Der ses hertil at være en signifikant forskel mellem de to modeller for henholdsvis mænd og kvinder angåen-

de variablen ”praktiske musikforhold” (χ
2
=5,02, p=0,025, std. β=-0,12). Denne påvirkning lader dog til at 

være negativ hvilket ikke vil være intuitivt ud fra en teoretisk overvejelse. Dette indikerer at den nævnte 

faktors evne til at forklare den afhængige variabel er begrænset. 

Ved en MGA på baggrund af de opdelte aldersgrupper, ses en signifikant tendens til at faktoren for musik-

ken, herunder musikkens variation og match til festivalen, opnår en højere vigtighed hos de ældre alders-

grupper (std. β=0,42 for 13-20-årige,0,70 for 41-50-årige). Anskues variablen for barforhold, ses det at denne 

er markant mere indflydelsesrig på den samlede musikoplevelse for de 13-20-årige (std. β=0,34) end de øvri-

ge aldersgrupper. 

10.0 Præsentation af Resultater 

Ud fra opgavens analyser vil det afrundingsvis være muligt at belyse en række af de indledende tematikker 

og problemstillinger. I afsnit 9.2.1 er opstillet en række hypoteser angående gæsternes samlede tilfredshed 

med musikprogrammet. Der vil i dette afsnit blive taget stilling til om disse kan be- eller afkræftes. 

Hypotese H1 angående musikkens evne til at matche MiLs stemning er blevet belyst ud fra både kvalitativ og 

kvantitativ analyse. Der blev i de udførte interviews lagt vægt på at musikken burde være i stand til at om-

favne den sommerlige strandstemning, som respondenterne forbandt med MiL. Gennem en bivariat regressi-

onsanalyse blev det belyst hvorledes musikkens match havde en positiv påvirkning på den overordnede til-
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fredshed med musikprogrammet (t=26,939, p<0,001, std. β=0,536) hypotese H1 kan herudfra bekræftes. Li-

geledes viste variation i musikken sig at være en essentiel faktor for den overordnede tilfredshed (t=27,913, 

p<0,001, std. β=0,546). Omvendt viste en multivariat analyse at de praktiske forhold for musikken, såsom 

lydkvalitet, scenestørrelse og sigtbarhed til koncerterne, ikke havde signifikant indflydelse på den overord-

nede tilfredshed hermed (t=0,253, p=0,8). 

For hypotese H2, angående barernes påvirkning af den samlede musikoplevelse, blev det gennem den multi-

variate analyse påvist at der forekom en positiv sammenhæng mellem tilfredsheden med barerne og den 

overordnede tilfredshed med musikken (t=6,146, p<0,001, std. β=0,137). Både kvalitet, priser, udvalg og 

betjening i baren er inkluderet i faktoren for tilfredshed med barerne. Ud fra dette kan H2 da bekræftes. 

For hypotese H3, angående madbodernes påvirkning på musikoplevelsen, blev der gennem regressionsanaly-

sen fundet en grænse-signifikant sammenhæng mellem en faktor for madboderne og den afhængige variabel 

(t=-2,075, p=0,034, std. β=-0,046). Effekten af denne viste sig dog negativ, og kun med marginal effekt. Der 

vurderes på dette grundlag ikke at være argumentation for en kausal sammenhæng mellem disse variable, 

hvorfor hypotese H3 afkræftes. 

For hypotese H4, angående festivalens praktiske forholds effekt på musikoplevelsen, sås i den multivariate 

regression ligeledes en grænse-signifikant sammenhæng (t=1,981, p=0,48, std. β=0,044). De praktiske for-

hold er blevet analyseret ud fra den overordnede faktor, indeholdende en række variable angående praktiske 

forhold på festivalpladsen. Denne faktor udviste ej heller nogen reel effekt på den afhængige variabel. Ud fra 

dette kan der ikke argumenteres for et kausalt forhold, hvorfor hypotesen afkræftes. 

Besvarelse af problemstillinger 

Den indledningsvist stillede problemstilling a) omkring hvilke parametre, som påvirker gæsternes samlede 

tilfredshed mest, er som tidligere beskrevet analyseret ud fra den samlede tilfredshed med musikprogrammet 

som surrogat. Af denne grund forekommer der nødvendigvis en tilpasning af de fundne resultater, ligesom 

det ikke forventes at overordnet musiktilfredshed kan substituere egentlig overordnet tilfredshed. De fundne 

variable, der har vist den største vigtighed mod musiktilfredsheden er en række forhold angående musikken, 

her især variation i musikprogrammet samt musikkens evne til passe til MiLs identitet. Dernæst har barerne 

udvist signifikant effekt på den samlede tilfredshed med musikprogrammet. I de udførte kvalitative analyser 

har der vist sig en række øvrige parametre, som blev vurderet at være essentielle for gæsternes tilfredshed, 

her især antallet af gæster, omgivelserne/atmosfæren samt nattelivet. 
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Den stillede problemstilling b) angående hvorvidt gæsternes tilfredshed med festival øger sandsynligheden 

for at de vil være loyale over for festivalen, og vende tilbage, er blevet anskuet ud fra spørgsmålene 4
5
 og 44

6
 

(Bilag 3). Der er hertil blevet fundet et mønster mellem surrogatvariablen for overordnet tilfredshed og de to 

anvendte loyalitets-variable (χ
2
=360,79, df=27,p<0,001, V=0,253). Disse fund indikerer en positiv korrelati-

on mellem overordnet tilfredshed og den dertilhørende loyalitet hos festivalens gæster. Dette stemmer 

overens med tidligere beskrevne forståelse af begreberne i empirien. Der foreligger dog en begrænsning i 

muligheden for at analysere tilfredsheds effekt på loyalitet ud fra det indsamlede datamateriale, eftersom 

denne variables effekt ikke kan inkluderes i en regressionsmodel. Der forestår dermed en opgave for fremti-

dige studier til at undersøge den egentlige effekt og indvirkning mellem de to parametre. 

I opgavens analyseafsnit er en række segmenteringsmuligheder blevet behandlet; disse er primært foretaget 

ud fra gæsternes demografiske forhold samt på baggrund af klyngeanalysens grupperinger. Overordnet ses 

en tendens til at de kvindelige gæster er mere tilfredse med de adspurgte forhold end de mandlige. Ligeledes 

er fundet en tendens til at de ældre gæster på MiL udviser en større tilfredshed end de yngre. De ældre gæster 

har vist sig at have en signifikant højere betalingsvillighed end de yngre gæster, ud fra at netop de ældre 

gæster er mere tilfredse med prisniveauet. Angående de respektive variable, er det fundet at de 31-40-årige er 

signifikant mindre tilfredse med musikprogrammet end de øvrige aldersgrupper. De 13-20-årige udviser en 

mindre tilfredshed med festivalens praktiske forhold, hvor de +50-årige udviser en større tilfredshed med 

barforholdene end de øvrige aldersgrupper. Faktoren for musikforhold, herunder variation og match af mu-

sikken, udviser en signifikant stigende vigtighed med respondenternes alder. Der lader således til at være en 

række segmenteringsmuligheder baseret på alder og køn, hvilke kan benyttes i MiLs fremtidige strategiske 

arbejde. Ved at målrette deres ressourcer til netop de serviceområder, der påvirker den målgruppe af gæster 

som festivalen ønsker at tilgodese, optimeres det mulige output. Disse er grafisk præsenteret i nedenstående 

figur 10.1 og 10.2. 

  

                                                           
5 ”Ville du anbefale Musik i Lejet til en ven?” 
6 ”Ses vi igen næste år?” 
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Figur 10.1: Segmenter på Køn 

 

Figur 10.2: Segmenter på Aldersgrupper 

 

11.0 Strategiske Implikationer 

Ud fra de ovenstående resultater er skabt et mere nuanceret billede af MiLs gæster, hvilket kan benyttes til at 

skabe en dybere forståelse af festivalens gæster, og dermed blive i stand til at arbejde mere målrettet ud fra 

disses behov. 

”Establishing an accurate demographic profile of the audience will enable marketing strategies 

to be refined and the spending of marketing funds to be better targeted” (Allen et al., 2010, p. 

494) 
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Først og fremmest er der blevet observeret en general høj tilfredshed på baggrund af de adspurgte forhold 

(figur 9.1). For at opretholde en høj tilfredshed og forbedre mulighederne for loyale gæster vurderes det es-

sentielt at festivalen forholder sig til de fundne variationer blandt gæsterne. Der påpeges hertil at være obser-

veret et meget højt churn (Østergaard Jacobsen & Ulka, 2012) blandt gæsterne, eftersom godt halvdelen af 

gæsterne i 2017 besøgte festivalen for første eller anden gang. 

Blandt de vurderede tilfredshedsparametre er det fundet at de kvindelige gæster samt de ældre gæster udviser 

den højeste tilfredshed. Omvendt ses tilfredsheden at være mere moderat blandt de mandlige og yngre gæ-

ster. Der er fundet en tendens til at de kvindelige gæster er mere tilfredse med mad såvel som drikke. Det 

anbefales hertil at MiL undersøger hvorledes det vil være muligt at forbedre de mandlige gæsters oplevelse 

af disse. 

Med udgangspunkt i den overordnede musiktilfredshed er det fundet at den primære påvirkningskraft er en 

række variable for musikken, her variation i musikken, musikkens match til festivalen og mulighed for at 

opdage ny musik. Det er hertil fundet at de kvindelige samt de ældre gæster er mest enige i at festivalen gør 

dem i stand til at opdage ny musik. Samtidigt er det fundet at musikforhold har stigende vigtighed for den 

overordnede musiktilfredshed i takt med stigende alder. Modsat er det fundet at de klart mest utilfredse med 

musikken overordnet er de 31-40-årige. Det anbefales dermed for MiL at undersøge muligheden for at til-

fredsstille de mandlige samt de 31-40-årige gæsters musikbehov i højere grad. 

For at opnå en højere tilfredshed hos de yngre gæster er det fundet at disse er væsentligt mere utilfredse med 

prisniveauet på festivalen. Med henblik på at øges dette segments tilfredshed vil det derfor være hensigts-

mæssigt at overveje et billigere udbud af mad samt drikkevarer. Der påpeges hertil at eksistere en tendens til 

at der i denne målgruppe er langt højere sammenhæng mellem vurderingen af barforholdene og den overord-

nede tilfredshed med musikken. 

For hernæst at vurdere MiLs mulighed for at blive bedre til at inddrage deres gæster til fremtidig værdiska-

belse, må nødvendigvis anskues den samlede proces for at skabe indsigt blandt gæsterne. Hertil har opgaven 

vist en overordnet struktur mod at bruge festivalens gæster til at skabe øget indsigt og til at vurdere en række 

key performance indicators (KPI), som er essentielle for den samlede oplevelse. I figur 11.1 er opstillet en 

proces svarende til den i opgaven udførte. Det ses hertil at processen er cyklisk, hvorved den gennemgående 

metode revalueres årligt. Processen omfatter både en induktiv og kvalitativ tilgang samt en hypotetisk deduk-

tiv og kvantitativ tilgang til festivalens gæster. Dermed vil det ultimativt være muligt at danne en ramme for 

hvorledes MiL klarer sig på en række KPI’er, samt skabe forståelse for deres indvirkning på gæsternes over-

ordnede tilfredshed. 
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Figur 11.1: Proces For Kontinuert Værdiskabelse Blandt Festivalgæster 

 

12.0 Diskussion 

Dette afsnit har til formål at evaluere opgavens begrænsninger samt hvilke konsekvenser afgrænsningerne i 

opgaven har for besvarelsen af opgavens problemformulering og problemstillinger. Ligeledes vil det blive 

diskuteret hvilke øvrige parametre, som vurderes at kunne have indflydelse på de frembragte resultater og 

hvilke alternative metodiske fremgange, som kan overvejes til benyttelse til de undersøgte forhold. 

Det blev i projektets kvalitative analyse fundet at tilfredshedsvurderingen for respondenterne var et kom-

plekst begreb, som var influeret af en lang række variable. Det vurderes derfor utopi at kunne forklare gæ-

sternes tilfredshed ud fra de enkelte serviceparametre fra spørgeskemaundersøgelsen. Der blev i de udførte 

interviews fundet en række øvrige parametre, som vurderes at være interessante at undersøge i fremtidige 

analyser. Disse vil forventeligt bidrage med yderligere forklaringskraft og derigennem en nuancering af til-

fredshedsbegrebet. 

I de fremstillede teoretiske modeller af blandt andet EPSI (2013), beskrives det hvorledes kundens overord-

nede tilfredshed har en stor indvirkning på dennes opfattede loyalitet. Det vurderes derfor at være interessant 

at undersøge denne effekt grundigere, ved at spørge ind til gæsternes vurdering af fremtidig loyalitet. Ligele-

des vil det være interessant at afsøge alternative metoder til måling af loyalitet. Eksempelvis benyttes i man-

ge brancher en måling af Net Promoter Score (NPS), der ud fra et enkelt spørgsmål om hvorvidt kunden vil 
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anbefale virksomheden (på en 10-punkts Likert-skala) vurderer niveauet af tilfredshed samt loyalitet 

(Østergaard Jacobsen & Ulka, 2012). Et argument for at anvende NPS-målingen, i stedet for andre tilfreds-

hedsmålinger lyder på at en kunde sagtens kan udvise tilfredshed, uden at dette medfører dennes loyalitet 

(Jones & Sasser, 1995). Af denne grund vil det ultimativt være i virksomhedens interesse at undersøge gra-

den af loyalitet, hvorfor det foreslås at prioritere et nuanceret spørgsmål angående villighed til at anbefale 

festivalen (dette er adspurgt dikotomisk via spørgeskemaets spørgsmål 4, bilag 3). 

Et område, der ikke behandles i de kvantitative analyser, er festivalens frivilliges oplevelse. Eftersom disse 

er essentielle for festivalens overlevelse, samt at et stort antal af festivalens gæster netop er frivillige, vurde-

res det vigtigt at undersøge disse gæster mere grundigt. At opretholde en høj tilfredshed blandt de frivillige, 

forventes at øge sandsynligheden for at disse vender tilbage som frivillige andre år. Det foreslås derfor i 

fremtidige studier at foretage en fokusering på at undersøge muligheden for at forbedre oplevelsen som fri-

villig på festivalen. 

I de udførte regressionsanalyser viste en række af de adspurgte inputvariable sig at være ikke-signifikante i 

forhold til den afhængige variabel. Det forventes ikke at være udtryk for at disse forhold ikke har en indvirk-

ning på festivalgæstens oplevede tilfredshed, men mere et udtryk for at den anvendte surrogatvariabel for 

overordnet tilfredshed har klare mangler. At eksempelvis festivalens praktiske forhold ikke har nogen ind-

virkning på tilfredshed med festivalen virker usandsynligt, hvilket forklares med at respondenterne i spørge-

skemaundersøgelsen ikke forbinder deres oplevelse af musikken med praktiske forhold. Analysens resultater 

påpeges derfor at være dybt afhængige af valget af surrogatvariabel. I fremtidige studier opfordres denne 

variabel i stedet at kunne bidrage til analyser som prediktorvariabel. 

12.1 Projektets Begrænsninger og Perspektiver 

Der er gennem projektet beskrevet en række begrænsninger i de udførte analyser. Den primære begrænsning 

i projektet hæfter sig til det anvendte datamateriale. Strukturen på det dertilhørende spørgeskema har vist en 

række mangler i forhold til at foretage en optimal analyse, eftersom der forekommer en mangel på spørgsmål 

omhandlende primært overordnet tilfredshed samt loyalitet og sekundært en række øvrige serviceparametre. 

Eftersom analyse af overordnet tilfredshed er foretaget ud fra en surrogatvariabel herfor, forekommer natur-

ligt en række effekter på de frembragte resultater. I fremtidige undersøgelser anbefales det kraftigt at tilpasse 

den kvantitative dataindsamling til de betragtede mangler, for at skabe en undersøgelse med optimalt poten-

tiale. 

Herudover forekommer der en række begrænsninger ud fra opgavens praktiske omfang. Hvorom det kvanti-

tative datamateriale vurderes at være statistisk repræsentativt, er den foretagne kvalitative dataindsamling 

baseret på interview af otte tidligere gæster mellem 20-30 år. I fremtidige analyser vurderes det at være for-
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målsdygtigt at søge et bredere udsnit af festivalens gæsters demografiske opdeling, for at skabe indsigt i så 

mange holdninger til festivalen som muligt. Der vurderes ydermere at forekomme en række metodiske kon-

sekvenser, hvilke påvirker udfaldet af de foretagne analyser. Det påpeges derfor at den metodiske fremgang i 

analyserne bør medtages i en vurdering af eventuelt afvigende udfald ved fremtidige studier. 
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13.0 Konklusion 

I opgaven er tilfredshed blandt gæsterne på MiL blevet undersøgt og analyseret. Gennem en række analyti-

ske faser er der blevet præsenteret en metodisk tilgang til hvordan kundetilfredshed kan tilgås. Gennem et 

eksplorativt studium af en række gæster på festivalen er initialt fundet en række parametre, der betegnes som 

relevante for gæsternes samlede positive oplevelse: ”Musikprogrammet”, ”Antallet af gæster og størrelse af 

pladsen”, ”Omgivelser og placering”, ”Campingområdet”, ”Prisniveau”, ”Mad og drikke”, ”Nattelivet” samt 

”Håndtering af frivillige”. Der er således identificeret en række elementer, som vurderes at være essentielle i 

en videre analyse af kundetilfredshed. 

Grundet en af projektet autonom kvantitativ dataindsamling er regressionsanalysen foretaget på baggrund af 

parametrene ”Praktiske forhold” ”Madboder”, ”Barer”, ”Musikforhold” og ”Praktiske forhold ang. Musik” 

som uafhængige variable overfor ”Overordnet tilfredshed med musikprogrammet” som surrogatvariabel for 

den overordnede tilfredshed. Det er hertil fundet at musikkens variation og match til festivalen er de klart 

mest influerende elementer for tilfredsheden med musikken, ligeledes udviser barforholdene en signifikant 

effekt. Omvendt har ingen af de praktiske forhold, ej heller scenestørrelse og lydkvalitet, vist sig at påvirke 

tilfredsheden med musikken. Ved at prioritere de anskuede parametre ud fra deres statistiske effekt, vurderes 

det hensigtsmæssigt at lægge vægt på musikbookingen således at der forekommer tilfredsstillende variation i 

denne, samt at musikken passer til den stemning som MiL repræsenterer. 

I opgaven er foretaget en klyngeanalyse af potentielle grupperinger og demografisk segmentering af MiLs 

gæster. Der er hertil fundet en tendens til at de yngre samt de mandlige gæster er markant mere utilfredse 

med de adspurgte forhold. Det anbefales dermed MiL at undersøge muligheden for at forbedre disse grup-

pers oplevelse. Angående den overordnede tilfredshed med musikken, er det fundet at de 31-40-årige er mar-

kant mere utilfredse end de øvrige aldersgrupper. Det vurderes at være i MiLs interesse at undersøge, hvad 

som kan ligge til grund for dette, og om disses tilfredshed han forbedres. Med henblik på de yngre gæsters 

tilfredshed, er der observeret en klar utilfredshed med det lagte prisniveau på festivalen. At overveje et billi-

gere udbud af mad og drikke på festivalen vurderes derfor at være en mulighed for at forbedre de yngste 

deltageres tilfredshed. 

Afslutningsvis påpeges det at der gennemgående i de udførte analyser er observeret en meget høj tilfredshed 

blandt respondenterne, ligesom der udvises en eksemplarisk grad af velvilje for at vende tilbage til festivalen 

og anbefale denne til bekendte. Det foreslås MiL at foretage kontinuerlige målinger på gæsternes tilfredshed 

samt loyalitet ved fremtidige festivaler, og derigennem sikre at det høje tilfredshedsniveau opretholdes. Op-

gaven har hertil foreslået en metodisk proces for at undersøge disse forhold, hvorudfra det er muligt for MiL 

at sikre et solidt strategisk arbejde med festivalens gæster i fremtiden. 
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Bilag 1: Interviewguide 

 

Spørgsmål til interview angående Musik i Lejet 

- Kan du præsentere dig selv? 

- Hvornår besøgte du sidst MiL? 

- Hvorfor valgte du at tage til MiL? 

- Hvad er din oplevelse som gæst på MiL? 

o Hvad synes du om musikken? 

o Hvad synes du om festivalens placering? 

o Hvad synes du om mad/drikke? 

o Hvad synes du om pladsens indretning og faciliteter? 

o Hvad synes du om festivalens priser? 

- Hvad var det vigtigste for din oplevelse (hvad gør dig tilfreds)? 

- Hvad fungerede godt? 

- Var der noget, som ikke fungerede? 

- Var der noget du ville ønske var anderledes? 

- Synes du MiL adskiller sig fra andre danske festivaler på nogen måde? 

- Har du tænkt dig at besøge MiL igen? 

- Har du andre kommentarer til festivalen og din oplevelse? 

Tak for hjælpen! 
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Bilag 2: Udvalgt transskription af kvalitative interviews 

 

Mad & Drikke – Placering & omgivelser – Musik – Priser – Antallet af Gæster/størrelse af festivalpladsen – Camping-

område - Efterfesten 

Interview - udvalgt transskription 

Christoffer (interview 1) 

”Det ligger ret belejligt i forhold til hvor man bor (jeg bor i København)”(1:05) 

”Det er mere en udvidet sommerhustur, end det nødvendigvis er en festival hvor man skal ligge i telt”(1:55) 

”Den location der er, og den stemning der er, er jeg ikke sikker på kan bære at der kommer 5.000 mennesker mere, og 

gør festivalen så stor. ”(4.20) 

”Charmen ville forsvinde hvis man skulle stå tæt hele tiden, og kæmpe med at komme rundt”(6:05) 

”Man tog Medina, Mads Langer og Suspekt, som er sådan nogle Grøn Koncert- og Skanderborgfestival-kunstnere, som 

har en bred mainstream appeal, frem for at finde noget der har en lille smule kant, og som måske ikke nødvendigvis 

tiltaler alle, men som til gengæld kan være med til at udfordre folks musikhorisont”(8:35) 

”Det er jo vildt fedt at den ligger ned til stranden, jeg tror det er noget af det der gør den så unik og så anderledes i for-

hold til de mange andre festivaler der er”(9:50) 

”Det er farligt at begynde at inddrage stranden for meget i selve festivalen, men det her med at den er der som et ele-

ment til efterfesten, til før man går ind eller som en pause, det synes jeg er ret fedt. Jeg synes lokationen er super 

god”(10:25) 

”Der blev sådan lidt food-court stemning over det, der var lidt ulækkert, fordi folk smider deres affald som det passer 

dem. Der har det været hyggeligere da man har lavet nogle isolerede øer. […] Det var lidt et tegn på at man havde luk-

ket lidt for mange ind, hvilket ikke klædte festivalen”(11:10) 

”Sandheden er at jeg ikke spiser derinde så tit, fordi vi altid spiser i det sommerhus vi bor i”(12.52) 

”Maden er lidt dyr, og det sådan noget der har gjort at man har tøvet med at tage derned og spise aftensmad. Der er ikke 

så mange muligheder for at købe noget billig mad.”(14:18) 

”Jeg synes musikken er vigtig, det er trods alt en musikfestival. Det kan både være nogle navne man har glædet sig til at 

se, som performer rigtig godt, men det kan også være nogen man kendte, men som leverer noget uventet godt”(15:50) 

”Noget af det der gør Musik I Lejet rigtig unikt og godt, er når det officielle musikprogram lukker, at der mulighed for 

at blive på pladsen og hænge ud og for at feste igennem. Det har gjort meget for min samlede oplevelse”(16:35) 

”Musikken, og oplevelsen af at være der, kommer helt klart i første række”(17:15) 

”Musikken og selve stemningen er det vigtigste for mig”(17:55) 

”Den location den [festivalen red.] har, er rigtig fed. Det ville slet ikke være det samme hvis man lagde den på en mark 

eller inde i byen. Den skal ligge dernede på stranden.”(19:50) 

”Campingområdet er ikke en integreret del af festivalen, det er mere et sted for er af nød. Det har jeg ikke indtryk af 

fungerer særlig godt.”(20:30) 
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”Jeg synes man har nået et limit, i forhold til hvor mange mennesker man kan lukke ind”(20:55) 

”Det er ikke en festival hvor jeg drømmer om at ligge i telt, blandt andet fordi campingområdet ligger hvor det 

gør”(22.35) 

”Det er sjovt at de prøver at ændre opsætningen på pladsen hvert år. […] At infrastrukturen skifter lidt, det synes jeg er 

fedt. Også fordi pladsen ikke er så stor, så man skal nok finde ud af hvor ting er. Så er det fedt når man har været der et 

par gange at der er lidt variation.”(25:00) 

 

Simon (interview 2) 

”Fordi pladsen ikke er større end den er, kunne jeg godt synes, sidste år i hvert fald, at der godt kunne være for mange 

mennesker”(2:12) 

”Musik i Lejet var for mig en mere positiv oplevelse fordi det både var nyt, vejret var godt og der ikke var så mange 

mennesker som der var sidste år”(2:55) 

”Musik i Lejet er for mig, modsat så mange andre festivaler, ikke kun for musikken. Jeg tager ikke til musik i lejet for 

musikken, på trods af at jeg er ret musikinteresseret”(3:40) 

”På musik i Lejet kommer jeg for at bo i sommerhus med nogle venner, grille, få god mad og drinks og så tage ind til 

festivalpladsen”(6:33) 

”Det er et relativt småt område til de mennesker som har fået billetter, dét antal billetter er meget optimistisk i forhold 

til den plads, der er. Jeg har kunnet mærke at der var lidt for mange mennesker i forhold til de steder man kunne købe 

mad og drinks”(8:30) 

”Jeg tror flere drikke-boder end mad-boder ville være en god ting. Mad har du ikke lige så travlt med at få, så jeg ville 

prioritere salget af drikkevarer”(10:25) 

”Man kunne godt overveje at flytte medarbejderpladsen et andet sted hen. […] Det var lidt mærkeligt at placere det som 

en del af pladsen, fordi der var rigtig meget plads der gik til spilde ved det”(12:05) 

”For mange mennesker på for lidt plads skaber en klaustrofobisk fornemmelse”(15:30) 

”Hvis ikke jeg kan få et sommerhus, så tager jeg ikke til Musik i Lejet. Jeg har det sådan at jeg tager til Musik i Lejet 

om aftenen, og jeg er i sommerhus om dagen.”(17:25) 

”Det er meget udefinerbart, hvad der giver en god oplevelse. Det er nok bare det samlede indtryk, der giver den gode 

oplevelse”(23:45) 

”Der skulle være lidt mere mulighed for at placere mennesker under halvtag forskellige steder. Jeg oplevede en konflikt 

da det regnede, med at der blev trangt alle steder”(25:52) 

 

Simon (interview 3) 

”Det er en unik festival, det er en strandfestival. Den oplevelse har jeg ikke fået på andre festivaler”(2:35) 

”Når jeg tænker Musik i Lejet, tænker jeg en hyggelig strandfestival, med det sociale, dansk sommer og fadøl”(2:45) 
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”Musik i Lejet har dét at den er hyggelig. Det er fedt at den ikke er større. Det er en helt anden stemning [end større 

festivaler red.]”(3:20) 

”Musik i Lejet er det hyggelige med vennerne, i sommerhus, cykle ned på stranden, kolde fadøl og dansk musik”(4:20) 

”De har været gode til at ramme de danske navne, der var den sommer”(4:40) 

”Det er ikke min personlige følelse på Musik i Lejet at jeg krydser af at ’jeg skal se dem, og dem og dem’. For mig er 

det mere sådan at jeg ser det, der lige passer med mine venner, for måske har jeg set nogle af navnene på andre festiva-

ler allerede.”(5:30) 

”Jeg bruger også meget tid på at sidde i sommerhuset og grille og sådan noget inden jeg tager ned til festivalplad-

sen”(5:55) 

”At få lov til at stå og høre Phlake, mens der er solnedgang bagved.. Scenemæssigt er det noget af det flotteste jeg har 

set”(6:45) 

”Maden er god, og der er tilpas mange muligheder […] men det er ikke maden der driver mig”(8:00) 

”Det var en kæmpe gave at den der tribune blev bonget op og blev meget større. Det kunne godt være at der skulle være 

nogle flere hyggelige steder, hvor man kan sidde og slappe af. Problemet sidste år var måske, at der var regn, og så 

bliver det enormt crowded it de telte, der er”(9:05) 

”Jeg synes billetprisen er blevet for dyr, men jeg synes generelt at festivalbilledet vi ser i Danmark er meget 

dyrt”(11:32) 

”Jeg bruger også meget tid i et sommerhus, jeg er ikke på festivalen hele tiden. For mig er det et sted at gå ud hver aften 

for at se koncerter og gå ud og danse.”(12:10) 

”Hvis solen brager i tre dage, så bliver det bare vildt hyggeligt”(13:10) 

”Hvert år har jeg haft nogle navne, som jeg har glædet mig til”(14:10) 

”De har virkelig ramt det der med, at det er dansk sommer, med strand og sol og fadøl. Den indkapsler de enormt godt 

med deres indretning og de mennesker, som kommer på Musik i Lejet”(14:50) 

”Jeg synes virkelig Musik i Lejet er noget for sig, når man kigger på det danske festivalbillede”(15:45) 

”Jeg synes Musik i Lejet skal holde fast i at de er en strandfestival. Det skal ikke gå hen og blive alt for artsy og alt for 

fint.”(16:20) 

”Hvis pladsen ikke bliver udvidet, så skal der heller ikke sælges flere billetter”(18:50) 

”Det afskrækker mig ikke at skulle bo i telt, for mig er det vigtigt at vi [venner red.] er sammen. […] Det er ikke sådan 

noget med at hvis jeg synes musikken er dårlig, så gider jeg ikke arbejde frivilligt i 24 timer. Dét, der afskrækker mig er 

hvis mine venner ikke kommer, så gider jeg ikke bruge tid på det”(19:40) 

”Virkelig cadeau til deres bookere, for de ser det, som rører sig lige nu”(21:40) 

 

Frederik (Interview 4) 

”Jeg synes det er et rigtigt dejligt åndehul at komme op til i løbet af sommeren. Man får hele den der sommerhusstem-

ning på nordkysten men også den her festivalfølelse, man også får på andre festivaler”(2:08) 
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”Det der er fedt ved at komme på Musik i Lejet, er at der er flotte skove på den ene side og havet på den anden side. Når 

vejret er godt er der solnedgang, man hører musik samtidigt og man kan købe nogle gode drinks”(3:45) 

”Man kan altid finde noget nyt [musik red.] på Musik i Lejet, som man ikke kendte før”(6:10) 

”Det er meget romantisk [musikbooking red.], og det synes jeg også er settingen deroppe”(6:50) 

”Det er begyndt at gå hen i en retning af, at det skal være tartarburger og svampepasta, og sådan nogle halvfine ting på 

en festival. Der er ikke så meget Faaborg-postej over det længere”(8:32) 

”Maden er blevet for dyr, men det er også blevet tilsvarende lækrere”(9:30) 

”Jeg ville ikke synes det var en god ide at skulle ind og spise aftensmad på festivalpladsen, fordi det er så dyrt. […] Og 

så ved jeg at jeg har tre nætter der, hvor jeg i løbet af natten bliver sulten”(11:10) 

”Det der gør, at vi kommer så sent af sted [til festivalpladsen], det er jo at vi kan købe øl og mad meget billigere hjem til 

sommerhuset”(12:10) 

”Den [festivalen red.] har en vis eksklusivitet, i og med at der kun kan være så og så mange mennesker. Det er noget af 

det, der gør den fed. Og jeg synes faktisk allerede at den har mistet noget af det de senere år, da den er blevet større og 

større”(13:35) 

”Jeg synes der er kommet flere at sådan nogle typer, som slår på andre mennesker. Jeg synes det har været sådan en 

feel-good festival, hvor der så er begyndt at komme flere, der skal puste sig op, og det er ærgerligt. Og det tror jeg 

kommer i takt med at det bliver en mere og mere genkendt festival”(15:40) 

”Det vigtigste for mig, er sådan set at jeg har så mange af mine venner med deroppe som muligt, og så kan man altid 

finde noget musik som er meget sjovt”(17.30) 

”Jeg synes det har været ret fedt at man stort set aldrig spiller musik på scenerne samtidigt. Det betyder i princippet at 

man kan se al den musik man gerne vil se.”(18:20)  

”Jeg har hørt at det [campingområdet red.] ikke skulle være særlig fedt, og det skulle også være relativt dyrt, og man 

ligger lige så dårligt som man altid gør når man ligger i et campingområde”(20.35) 

”Det ku’ være sjovt hvis man begyndte at inddrage noget af Tisvilde Hegn, for det er fandeme så fedt inde i den 

skov”(22.20) 

”Jeg tror at mange af dem, som anchorer [sætter i forhold til red.] priserne til tidligere år, de synes det er dyrt, hvor 

nogen af os, der har været på andre festivaler tænkere ikke det er dyrt”(26:46) 

”Det er ikke nødvendigvis musikken, der er første prioritet. Jeg kan i hvert fald få en lige så fin koncert ud af en mindre 

kendt kunstner, som jeg kan få af for eksempel Medina”(27:45) 

 

Christoffer (Interview 5) 

”Det har været sådan en sommerhustur oveni […], Musik i Lejet er ligeså meget turen med drengene. Det er hygge på 

en anden måde fordi man har et sommerhus at være i”(0:52) 

”Det er lige så meget et fest-sted, det er ikke der jeg hører mest musik. Det handler nok også om at mange af de bands 

der er der, er nogen jeg har hørt før”(1:15) 
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”Det er en sommerfest også, og ikke kun en festival. Det jeg forbinder med Musik i Lejet, det er helt klart sommerhus-

hyggen med drengene, og det at man fester til klokken seks om morgenen.”(1:50) 

”Man har lidt mere energi fordi man kan få sovet ordentligt, få noget ordentlig mad at spise. Det er totalt luksusudgaven 

[af en festival red.]”(3:40) 

”[hvis jeg skal bo i telt red.]så skal jeg lige finde ud af hvor jeg står, hvor jeg havde været 100% sikker [på at tage af 

sted red.], hvis jeg havde et sommerhus”(4:22) 

”[hvis jeg skal bo i telt red.], så bliver det lidt det samme som noget jeg har gjort to uger inden, hvorimod når det bliver 

en sommerhustur, med musik oveni, så er det bare noget andet”(4:40) 

”Der er en mere afslappet stemning på Musik i Lejet, en lidt mere rolig stemning, som der er når man er i sommerhus. 

Men så har den også bare lige det der festlag.”(5:20) 

”Det gør det også sjovt, at man møder alle mulige man kender”(5:55) 

”Det er et plus at pladsen ikke er så stor, så man møder hinanden på kryds og tværs”(6:20) 

”Man kan godt mærke at festivalen er vokset. Der er helt klart kommet større bands til, og det gør at da at jeg er mere 

tilbøjelig til at tage mig sammen og komme op på festivalspladsen.”(7:30) 

”De der små bands, dem fik jeg ikke set på Roskilde, fordi der var noget, der var større der. Så kan jeg samle dem op nu 

på Musik i Lejet”(8:05) 

”Jeg har haft sådan nogle øl-billetter, fordi jeg har været frivillig. Det har fungeret ad helvedes til. Det har været fordi, 

der har været tre spots hvor man kunne få dem udleveret”(11:05) 

”Jeg synes der har været nogle gange hvor man har stået lidt for lang tid i kø.”(12:40) 

”Jeg kan huske man fik øl i sådan noget papholdere. Når man spildte lidt øl på dem, så gik der ti minutter, så fald den 

ene øl ud efter den anden.”(12:50) 

”Jeg har svært ved at se hvor der skulle være flere boder henne”(13:30) 

”Når jeg vil have en øl, så vil jeg gerne have den med det samme, så gider jeg ikke stå en halv time i kø.”(14:20) 

”Der er mange, der ikke køber noget nede på Roskilde på selve festivalpladsen, hvor alle køber noget på Musik i Le-

jet”(16:50) 

”Jeg husker det som om der var meget få toiletter. Der var helt vildt lang kø til pissoirerne”(17:20) 

”Jeg ved ikke engang hvad det kostede i år, men jeg købte det alligevel.”(19:05) 

”Jeg tror ikke det skal være meget dyrere end 1.000 kr. Dét der er dyrt er jo bandsne, og det er egentlig ikke rigtigt dem 

jeg hører.”(19:52) 

”Jeg købte jo også billet før jeg overhoved vidste hvad der kom og spillede”(20:25) 

”Det er alligevel lidt lang tid jeg skal være på en festivalplads og købe ting. Det bliver hurtigt 1.000 kr. på sådan en dag, 

det er meget hvis man er studerende.”(21:45) 

”Jeg tror det [priserne red.] er noget der kan gøre man kommer senere ned til festivalpladsen”(22.48) 

”Hvis nattelivet ikke var der, så ville jeg ikke tage derop”(23.22) 
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”Jeg kunne godt mærke der var kommet flere til sidste år end året inden. Jeg synes ligesom man når et maks i forhold til 

størrelsen.”(24:50) 

”Det er næsten mere en fest, end det er en festival”(29:35) 

Ida (Interview 6) 

”Det er en helt anden oplevelse [end andre festivaler red.]. Meget mere hyggelig og intim, omgivelserne er helt anderle-

des, det er så flot når man kan se solnedgangen gennem scenen og nede på stranden. Det er lidt mere en luksusfesti-

val”(1:25) 

”Det er en lille ferie, en lille get-away. Det betyder rigtig meget med omgivelserne, stranden og skoven og byen”(2:08) 

”Noget af det jeg allerbedst kan lide ved festivalen er at man har valgt at ligge den i en lille by så langt oppe nordpå. 

Virkelig charmerende at det ligger på stranden, det giver nogle fede muligheder at man kan kombinere naturen og festi-

valen”(2:48) 

”Jeg sidder ikke med en oplevelse af at jeg syntes det var mærkeligt det [musik red.] der var, eller at det ikke passede 

ind”(4:05) 

”I og med at det var mit første år, og det var en så anderledes en festival, har tiltalt mig så meget, uanset hvad der er 

blevet spillet”(4:58) 

”Musikken ville ikke være afgørende for om jeg tog af sted eller ej, men det ville være afgørende for, når jeg kommer 

hjem, om det har været en helt vildt fed oplevelse eller bare en fed oplevelse.”(5:32) 

”Der var vildt god mad og drikkevarer. […] Det var virkelig positivt, lækkert udvalg. Det har vi snakket meget om 

efterfølgende”(5:50) 

”Maden må godt spille sammen med omgivelserne i en større enhed. Det ville være ærgeligt hvis man for eksempel 

puttede Pizza Hut derind ville det ødelægge billedet fuldstændigt. Jeg synes man skal holde sig til gode råvarer og gode 

steder”(6:42) 

”Priserne betyder jo også at man vælger at gøre det lidt anderledes, og bruge lidt mere tid i sommerhuset og bruge mål-

tiderne i sommerhuset. Jeg ville nok vælge anderledes hvis det var lidt billigere.”(9:30) 

”Jeg kan huske at det var svært at komme ind og ud når det var prime time. Det var et problem på et tidspunkt hvor en 

venindes lillesøster var dårlig, der ville vi gerne hurtigt ud”(10:25) 

”Det er virkelig vigtigt med godt vejr. Især når det er sådan en sommerhusby, så tror jeg det betyder endnu me-

re.”(13:10) 

”Gode toiletfaciliteter er vigtigt for mig i hvert fald.”(13:35) 

”Jeg husker det som nogle helt vildt gode nætter, hvor man slutter af om morgenen med nøgenbadning nede på stran-

den. […] Festivalpladsen var hyggelig hele natten igennem”(14:45) 

”Underlaget blev holdt ordentligt, man trådte ikke rundt i alt muligt. Festivalpladsen var holdt godt. Det var læk-

kert.”(15:35) 

”Det er min yndlingsfestival her i Danmark, fordi den har meget mere charme. Det er en ’nydnings’-festival”(16:15) 

”Jeg synes det er virkelig hyggeligt at det er en lille festival, og at festivalpladsen er så afgrænset”(16:54) 
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”Det ville fjerne charmen [hvis festivalen voksede for meget red.]. Det ville ikke nødvendigvis blive dårligere, men det 

ville blive en anden festival. Så ville jeg ikke forbinde den med det hyggelige, charmerende, lille sted man kan komme 

op.”(17:16) 

”De var vildt gode til at tage hånd om de frivillige. Det var en god oplevelse”(18:25) 

”Jeg var overrasket, fordi det ikke er så stor en festival, og at det var et problem [med kø red.]”(19:05) 

”Jeg har virkelig ikke særlig meget negativt at sige om Musik i Lejet”(19:32) 

”Jeg synes man skulle lede længe efter en is”(19:46) 

”Det kunne være fedt hvis de udvidende ned mod stranden med sådan nogle hænge-områder. Det ville også være i den 

rette ånd. Det manglede man lidt faktisk, et sted hvor man kunne hænge ud”(20:10) 

”Det var ikke sådan, at jeg på et tidspunkt stoppede op og overvejede om jeg skulle af sted eller ej på grund af pri-

sen.”(21:23) 

”Det var kun fordi jeg valgte den [Roskilde Festival] fra, at jeg valgte at betale for Musik i Lejet”(21.54) 

”Hvis det var vokset for meget og det var gået for stærkt og de ikke kunne følge med, eller det var vokset og de godt 

kunne følge med, men de havde mistet den ånd godt ku li’[ville jeg ikke komme igen red.]”(23:05) 

Yas (Interview 7) 

”Det er lidt det dér nordsjællandske klientel. Jeg føler lidt det er nogle typer, der ikke er vant til at være på festival. Jeg 

synes ikke der er den samme gode stemning, jeg synes ikke der er den dér festival-hjælpsomhed”(2:00) 

”Jeg syntes ikke det var særlig rart at være der, det var lidt ligesom at være på klub på Gothersgade”(2:23) 

”Jeg synes de har et fedt program hvert år. Gode bookinger”(3:45) 

”Man skal lidt være en bestemt type for at tage til Musik i Lejet”(4:06) 

”En ting, som er ret fed, er den der strandstemning, som jeg helt klart synes er anderledes. Man er lidt til en strand-

fest”(5:00) 

”Settingen er fed. Det er anderledes”(7:20) 

”Vi var jo i sommerhus, så vi havde spist hjemmefra”(8:35) 

”På Musik i Lejet kan man jo altid gå hjem og lave mad. Så der er det måske ikke lige så vigtigt [med et stort udbud af 

madboder red.]”(9:08) 

”Der var en af vores veninder, som var frivillig, og jeg syntes det var rigtig mange timer man skulle arbejde i forhold til 

hvad man fik ud af det. Når det er en kort festival, og man arbejder så mange timer, så er det alligevel en ret stort andel 

af festivalen der går som frivillig.”(11:54) 

”Jeg synes det er en dyr festival i forhold til hvad det er man får for pengene”(12.20) 

”Når jeg betaler for en større festival, er det meget med henblik på at jeg kan få nogle koncertoplevelser […], der synes 

jeg at Musik i Lejet ikke har store nok bookings til at have den billetpris de har”(13:07) 

”Fede koncertoplevelser behøver ikke nødvendigvis være de mest kendte navne, men noget der er fedt at gå til koncert 

til”(15:24) 
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”Stemningen er meget dét med hvilke typer der kommer, og det tror jeg også handler rigtig meget om hvilken gruppe 

man identificerer sig med”(15:32) 

”Det jeg synes er det fede ved festivaler er at man har nogle dage, hvor alle ens venner lidt har det samme skema og 

man ved at alle er inden for rækkevidde […]. Det er friheden ved at det eneste du skal er at høre musik og have det 

sjovt”(16.20) 

”Den måde man opfatter festivalen på nu, er blevet etableret. Det tror jeg vil være svært for dem at ændre”(19:55) 

”Jeg tror det er blevet etableret hvem deres målgruppe er”(20:20) 

”Det er jo bare en prioriteringssag. Der er nogle andre festivaler, som tilbyder nogle større navne som jeg hellere vil se. 

Så der tager jeg hen”(21:15) 

”Det synes jeg er med til at gøre stemningen enormt dårlig på festivaler generelt, når folk tager hårde stoffer. Man kan 

virkelig mærke at folk bare er væk, folk kan ikke styre sig”(24:35) 

Linnea (Interview 8) 

”På Musik i Lejet kommer jeg ikke for musikken”(2:10) 

”Sidste år var jeg ikke specielt imponeret over hvad, der kom og spillede”(2:20) 

”Jeg ser det lidt som en sommerfest, og som en del af en sommerhustur hvor man tager hen om aftenen”(2:30) 

”Jeg synes det er lækkert at man kan komme til at høre musikken, hvis jeg har besluttet at jeg gerne vil høre noget, så 

kan jeg stille mig forrest ti minutter før […] det behøver ikke være sådan jeg skal ligge i kø i tre timer for at høre en 

kunstner”(3:05) 

”Der er meget festligt om natten. […] andre steder hører man musikken, og tager hjem når dét er slut. Det er også noget 

at det man ser frem til når man kommer der”(3:35) 

”Jeg kan også godt lide at høre noget nyt, jeg ikke har hørt før. Det jo altid fedt når det er større [kunstnere red], så er 

der måske flere der gerne vil høre det, men jeg kan meget god lide at der er noget som ikke er stort også”(6:14) 

”Den ligger et sted hvor det er latterligt dyrt at leje et sommerhus. ”(7:00) 

”Det er til at komme til, jeg synes ikke jeg har stået i så lange køer som jeg har andre steder.”(8:16) 

”Det er meget fedt at det ligger samlet [madboderne red.], så man kan godt være fem veninder der går tre forskellige 

steder hen. Og det er til at finde et sted at sidde”(9:52) 

”Jeg synes det er lækkert at det er så småt. Man kan nærmest blive væk og finde hinanden igen”(10:34) 

”Det giver virkelig et eller andet at man lige kan gå ned på stranden og være der en halv time”(10:42) 

”Hvis der på nogen måde bliver flere mennesker, skal den være større [festivalpladsen red.], men jeg synes den passer 

ret fint til de mennesker der har været sidste og forrige år”(12:15) 

”Det der festtelt bliver lidt småt midt om natten, det kan godt blive sådan at man ikke kan holde ud at være der”(12:38) 

”Festivalen måtte godt blive lidt større, men jeg synes også det er en del af den at den er lille, og at det hele er samlet. 

Det har virkelig sin charme”(13:05) 

”Jeg ser det lidt som en sommerfest, så når der ikke kommer alt muligt jeg mega gerne vil høre, så gider jeg heller ikke 

betale mere for det”(14:24) 
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”Det er ikke det billigste festivalmad, men det er også god festivalmad […] jeg husker det som fair i forhold til hvad 

man får”(15:00) 

”Hvis billetten steg i pris, tænker jeg at jeg skulle have den der fornemmelse af at der kom noget jeg gerne ville høre, 

men det ved man jo ikke når den bliver sat til salg”(16:25) 

”Ved andre festivaler jeg har taget på, har det handlet meget om festivalen, hvor her er det også meget det rundt 

om”(18:50) 

”Der er vildt hyggeligt. Når man kommer ind er der lyskæder, det gør noget for pladsen for at gøre den hyggelig og pæn 

synes jeg ”(19:50) 

”Den har sådan en lækkerhed over sig, i forhold til hvad man måske tænker på når man siger ordet ’festival’”(22:42) 

”jeg synes den er lidt svær at sammenligne med andre festivaler, fordi jeg ser den meget anderledes”(23:48) 

”Det er netop en del af det at jeg ikke skal ligge i et lille iglo-telt […] det er en del af det at jeg kan grille op aftenen, gå 

på toilettet, gøre mig klar på et badeværelse og komme i bad hver dag. Andet ville jeg ikke gide”(24:20) 

”Dem jeg tager af sted med, de nærmer sig 30, og de begynder at synes det er et for ungt publikum”(25:10) 

”Her er der jo kun et sted man er, så derfor skal man kunne identificere sig med dem, der er der”(26:00) 

”Der er mange polerede typer i deres skjorter og høje hæle. Der passer vi bare ikke ind tror jeg”(26:40) 
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Bilag 3: Spørgeskema 

 

1. Hvilket armbånd havde du på Musik i Lejet? 

2. Hvad er de vigtigste årsager til, at du var på Musik i Lejet? 

3. Hvor mange gange har du været på Musik i Lejet? (Antal år) 

4. Ville du anbefale Musik i Lejet til en ven? (Dikotomisk) 

5. Hvor overnattede du under festivalen? 

6. Hvordan kom du til og fra Tisvilde? 

7. Hvordan kom du hovedsageligt ned til festivalpladsen? 

8. Hvor ofte benyttede du dig af shuttlebusserne til og fra festivalpladsen? 

9. Hvor ofte benyttede du dig af det lokale erhvervsliv under dit ophold i Tisvilde (fx restauranter, 

købmænd og butikker) 

10. I år er Musik i Lejet blevet kontantløs. Hvordan oplevede du at det påvirkede betjeningen? 

11. Har du under festivalen benyttet dig af Musik i Lejets app? 

12. Hvor finder du hovedsageligt informationer om Musik i Lejet? 

13. Hvilke af Musik i Lejets officielle partnere lagde du mest mærke til på pladsen? 

14. Hvor enig er du i følgende udsagn om barerne? [Betjeningen i barerne var god] (5-punkts Likert) 

15. Hvor enig er du i følgende udsagn om barerne? [Udvalget i barerne levede op til mine forventninger] 

(5-punkts Likert) 

16. Hvor enig er du i følgende udsagn om barerne? [Priserne på drikkevarer var rimelige] (5-punkts Li-

kert) 

17. Hvor enig er du i følgende udsagn om barerne? [Kvaliteten af drikkevarerne var god] (5-punkts Li-

kert) 

18. Hvor enig er du i følgende udsagn om madboderne? [Der var nok variation i maden] (5-punkts Li-

kert) 

19. Hvor enig er du i følgende udsagn om madboderne? [Betjeningen var hurtig nok i madboderne] (5-

punkts Likert) 

20. Hvor enig er du i følgende udsagn om madboderne? [Prisen for mad var acceptabel.] (5-punkts Li-

kert) 

21. Hvor enig er du i følgende udsagn om madboderne? [Maden smagte godt.] (5-punkts Likert) 

22. Har du nogen kommentarer til maden eller barerne på Musik i Lejet? 

23. Hvor tilfreds er du overordnet med musikprogrammet for 2017? (10-punkts Likert) 

24. Hvor enig er du i følgende udsagn om musikken på Musik i Lejet? [Programmet passer til Musik i 

Lejets identitet] (5-punkts Likert) 

25. Hvor enig er du i følgende udsagn om musikken på Musik i Lejet? [Der var tilpas variation i musik-

programmet] (5-punkts Likert) 

26. Hvor enig er du i følgende udsagn om musikken på Musik i Lejet? [Jeg opdagede ny musik, jeg ikke 

kendte i forvejen] (5-punkts Likert) 

27. Hvor enig er du i følgende udsagn om musikken på Musik i Lejet? [Koncerterne lå hensigtsmæssigt i 

forhold til hinanden] (5-punkts Likert) 

28. Hvor enig er du i følgende udsagn om scenerne på Musik i Lejet? [Lydkvaliteten på de forskellige 

scener var god] (5-punkts Likert) 

29. Hvor enig er du i følgende udsagn om scenerne på Musik i Lejet? [Størrelsen på scenerne var pas-

sende] (5-punkts Likert) 
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30. Hvor enig er du i følgende udsagn om scenerne på Musik i Lejet? [Sigtbarheden ved koncerterne var 

god] (5-punkts Likert) 

31. Har du nogen ønsker til næste års musikprogram? 

32. [Toiletforholdene var acceptable] (5-punkts Likert) 

33. [Håndteringen af trafikken gennem hovedgaden var god] (5-punkts Likert) 

34. [Der var nok siddepladser] (5-punkts Likert) 

35. [Rengøringen på pladsen var acceptabel] (5-punkts Likert) 

36. [Der var nok lys på pladsen om aftenen] (5-punkts Likert) 

37. [Størrelsen på pladsen var tilpas i forhold til mængden af mennesker] (5-punkts Likert) 

38. Har du nogen kommentarer til pladsens indretning? 

39. Hvad er dit køn? 

40. Hvor gammel er du? 

41. Hvad er din sidst færdiggjorte uddannelse? 

42. Hvad er din årlige indkomst? 

43. Hvor bor du? 

44. Ses vi igen næste år? (Dikotomisk) 

45. Indtast din E-mailadresse for at deltage i konkurrencen om to partout-armbånd til Musik i Lejet 2018 

 

Rød = Intervalskalerede spørgsmål 

Lilla = Surrogat for opfattet tilfredshed 

Grøn = Spørgsmål angående opfattet loyalitet 

Orange = Spørgsmål angående faktisk loyalitet 
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Bilag 4: Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 93 af 174 

 

   

   

   

  



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 94 af 174 

 

   

   

  

 



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 95 af 174 

 

Bilag 5: Frekvenstabeller 
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Bilag 6: Krydstabeller 

Bilag 6.1: Krydstabeller på Demografi 
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Bilag 6.2: Krydstabeller på Tilfredshed og køn 
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Bilag 6.3: Krydstabeller på tilfredshed og aldersgrupper 
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Bilag 6.4: Krydstabeller på overordnet tilfredshed og loyalitetsvariable 

Overordnet musiktilfredshed overfor sandsynlighed for anbefaling 
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Overordnet musiktilfredshed overfor sandsynlighed for at vende tilbage næste år 

  

 



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 137 af 174 

 

Bilag 7: Faktoranalyse 
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Bilag 7.1: Løsning med 4 faktorer 
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Bilag 7.2: Løsning med 5 faktorer 
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Bilag 7.3: Løsning med 6 faktorer 
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Bilag 7.4: Løsning med 7 faktorer 
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Bilag 7.5: Test af 5-faktorløsning på opdelt stikprøve 
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Bilag 7.6: Reliabilitetsanalyse af faktorer ud fra Cronbachs Alpha 

 

Faktor 1: Praktiske Forhold 

 

Faktor 2: Bar & Drikkevarer 

 

Faktor 3: Mad & Madboder 

 

Faktor 4: Musikforhold 

 

Faktor 5: Praktiske Koncertforhold 

 



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 147 af 174 

 

Bilag 8: Klyngeanalyse ved Wards metode 
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Bilag 8.1: Klyngefordelinger ved 2-5 klynger 
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Bilag 8.2: Test af klyngernes robusthed 
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Bilag 8.3: Test af klyngernes fordeling af køn og aldersgrupper 
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Bilag 8.4: ANOVA på alder og køn over for tilfredshedsparametre 
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Bilag 9: Regressionsanalyse på faktorer 

Bilag 9.1: Test af varianshomogenitet 
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Bilag 9.2: Regression på baggrund af faktorernes z-scores 
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Bilag 9.3: Reggresion på baggrund af faktorer på sammensat skala 
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Bilag 9.4: Reggresion på baggrund af samtlige inputvariable 
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Bilag 9.5: Regression ud fra stepwise fremgang på baggrund af faktorer 
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Bilag 9.6: Regression ud fra enkelte variable 
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Bilag 9.7: Multiple-Group Analysis ud fra Strukturel Modellering 

 

Overordnet Model: 

 

Model for Mænd: 
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Model for Kvinder: 

 

Chi-square tests på forskel i sammenhænge med afhængig variabel: 

Fpraktisk: 

 

Fbarene: 

 

Fmadboder: 

 

Fmusikken: 
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Fpraktiskmusik: 

 

 

Model for 13-20-årige: 

 

Model for 21-30-årige: 

 

Model for 31-40-årige: 
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Model for 41-50-årige: 

 

Model for +50-årige: 

 

Chi-square tests på forskel i fBarene mellem 13-20-årige og +50-årige: 

 

Chi-square tests på forskel i fMusikken mellem 13-20-årige og +50-årige: 

 

  



Jonatan W. Trock Cand. Merc. EMF Maj 2018 

Side 173 af 174 

 

Model for klynge 1: 

 

Model for klynge 2: 

 

Model for klynge 3: 
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Model for klynge 4: 
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