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Abstract 
Following thesis will examine the creation of brand equity within the market of eSports in Denmark. 
It is customarily recognized that the concept of brand equity can be assessed through two respective 

definitions; a consumer-based definition and a financial definition. This thesis will solely utilize the 

consumer-based definition, conveying that brand equity is represented by the added value perceived by 

consumers in relation to a specific brand. This added value is constructed by a number of underlying 

dimensions. The preliminary purpose of this thesis is, hence, to reveal and quantity these dimensions in 

relation to the consumer market of eSports in Denmark. This is particularly interesting at the moment, as 

eSports are experiencing tremendous growth internationally as well as in Denmark, and can, thus, be 

regarded as an attractive field of doing business. 
 

In order to become successful within the market, it is imperative that you can comprehend the driving forces 

of the consumers, as well as understanding how value is constructed and perceived. In regards to 

accommodating this, a conceptual model in relation to brand equity in eSports has been constructed. The 

model was initially based upon a theoretical framework, which underwent a simple revision as the results of 

primary qualitative data was included. Subsequently, the conceptual model was statistically tested based 

upon quantitative data gathered throughout a questionnaire. The model appeared to being capable of 

conveying a significant relationship between brand equity and the vast majority of the recognized variables. 
 

It was, additionally, discovered that the variables perceived quality and brand loyalty are of crucial 

importance in the consumers’ perception of brand equity. In relation to increasing perceived quality there are 

two main variables, which particularly influence the consumers’ perception - star player and success. Within 

brand loyalty it was discovered that the consumer’s own consumption consisted of vital importance. 
 

The statistical analysis allowed for the creation of four respective consumer segments. It presented two 

segments (3 and 4) both scoring high in own consumtion, however, possessing different interests in 

spectating eSports. Companies, thus, need to incorporate areas that can activate the interest of the indifferent 

segment. In relation to the interested segment the focus should revolve around making efforts improving the 

overall retention. One segment (2) conveyed a generally interested attitude, but could imply the need of 

eSports being simplified and more comprehensible. The last segment (1) may also benefit from this, as they 

appeared to possess a moderately low overall interest, though being more attentive when a geographical 

aspect is present. 
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1. Indledning 
Historien for videospil går helt tilbage til 1950’erne, hvor akademiske computer specialiserede 

videnskabsfolk, begyndte at designe simple spil og simulationer, enten som del af forskning eller blot for 

underholdningens skyld. I løbet af 1960’erne tog professorer og studerende på M.I.T fænomenet til sig, og 

begyndte at programmere og konkurrere internt i simple spil.  

Videospil blev ikke alment kendt og benyttet før midt 70’erne, hvor arkadespil, spillekonsoller og computere 

blev introducerede til den generelle offentlighed. Det var ligeledes også i disse år, at man begyndte at se de 

første organiserede konkurrencer (primært inden for arkadespilsgenren), som dog var væsentligt mere 

primitive end hvad der opleves i dag. Selvom der i Danmark også florerede disse arkadespils konkurrencer 

dengang, var det ikke før start 00’erne, at fænomenet for alvor kom til Danmark, da spil som Counter Strike 

og Half Life blev introduceret.  

 

Siden da, er dét at spille og se videospil, lige meget hvilken konsol det gøres på, nu alt sammen dækket 

under fænomenet eSport. ESport eller “gaming” som det også ofte refereres som, er nu blevet en af de mest 

populære former for underholdning, og har fået en solid plads i den moderne kultur i det meste af verden. 

ESporten har derved på få år, gået fra at være en hobby for hovedsageligt unge mennesker, til et globalt 

mangfoldigt økosystem af professionelle klubber, organisationer, sponsorer, virksomheder, fans og 

mennesker på tværs af alle aldre (Kulturministeriet, 2019).  

 

Inden for eSport i Danmark, er det særligt Counter Strike holdet, Astralis, som har stået for 

opmærksomheden de seneste par år. Astralis består af fem danske spillere, og er lige nu det bedste Counter 

Strike hold i verden, og har holdt denne plads i mere end et år (HLTV, 2019). Gennem afhandlingen vil 

Astralis løbende bruges til eksempler inden for eSporten, samt i forhold til tydeliggørelse af pointer og 

situationer, hvor det findes relevant.    

 

Væksten for eSport har gennem det seneste årti derfor været enorm, og er gået fra denne undergrunds 

prægede industri, til noget som de fleste mennesker har en eller anden form for berøring med. Denne enorme 

vækst, er prognosticeret til at fortsætte i de kommende år. Ses der blot på udviklingen siden 2012, er 

markedet for eSport vokset med 665%, og er gået fra en global omsætning på 130 mio. US dollars til 865 

mio. US dollars i 2018. Den globale omsætning forventes at være 1,79 mia. US dollars frem mod 2022 

(Statista, 2019). Ifølge data fra investeringsbanken, Bank of America Merril Lynch, kommer der i 2019 til at 

være omkring 2,6 milliarder mennesker, der spiller eller ser eSport, holdt op imod 100 millioner tilbage i 

1995 (Danske Bank, 2019).  
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En af de drivende faktorer i denne udvikling, kan altså findes i den stigende popularitet i at overvære andre 

personer spille. Da finalen i verdensmesterskaberne i spillet “League of Legends” blev afholdt i 2018, var 

der mere end 200 millioner af seere, der så med. Denne enorme tilskuerinteresse har derfor medført, at der i 

hele verden afvikles turneringer (3765 officielle turneringer i 2017), med store tilhørende pengepræmier 

(Medium, 2018). Da eSportsholdet, OG, eksempelvis vandt turneringen “The International” i spillet Dota 2, 

kunne de fem spillere fra holdet gå derfra med 11,2 mio. dollars i præmiepenge til deling (Danske Bank, 

2019).  

 

Det bør samtidig noteres, at det ikke kun de bedste hold i verden til de store turneringer, der formår at 

tiltrække seere. Mange mennesker bruger tusindvis af timer, på at se videoer af andre gamere spille, som 

eksempelvis streamer på kanaler som YouTube og Twitch. Disse streamere, som det kaldes, kan have enorm 

berøringsflade med deres seere, og det ses ofte, at der skabes sociale fællesskaber omkring disse personer. 

Eksempelvis findes streameren, Richard Blevins, der på Twitch har mere end 13 millioner følgere, og som 

ved en opgørelse i foråret 2018, var - målt på omfanget af interaktioner på sociale medier - mere populær end 

stjerner som Cristiano Ronaldo og Neymar (Danske Bank, 2019).  

 

Ses disse tendenser ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt, vidner det i høj grad om et marked med nye 

muligheder for vækst, iværksætteri og beskæftigelse. Disse områder skal og bliver allerede nu blandt andet 

drevet frem af sponsorater til professionelle hold, et øget salg af reklame, eSportsudstyr, merchandise og 

billetsalg til store eSportsevents (Kulturministeriet, 2019). Som forskere i denne afhandling, vurderes eSport 

i særdeleshed interessant for erhvervslivet, da den åbner muligheder for virksomheder, både i form af 

markedsføring af deres produkter på nytænkende måder, henvendt købestærke målgrupper, samt udvikling af 

flere potentielle forretningsmodeller (Kulturministeriet, 2019).  

Med henblik på at kunne imødekomme markedet og dets muligheder på bedste vis, bør virksomheder 

besidde dybdegående kendskab til forbrugerne og deres respektive adfærd. En adfærd som i højere grad end 

nogensinde baseres på længerevarende forhold virksomheden og kunden imellem, frem for en interaktion 

som udelukkende er transaktionsbaseret som tidligere set.  
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1.1 Problemstilling 
Grundet eSportens enorme udvikling gennem de seneste år, samt dens fremtidige potentiale, er der vidner 

om et marked med utallige muligheder at udfolde sig på for virksomheder. For at kunne begå sig på 

markedet og opnå succes som virksomhed, er det essentielt at forstå hvad der driver forbrugerne i markedet, 

samt hvordan værdi skabes i deres opfattelse. Derfor har denne afhandling til formål at undersøge, hvordan 

brand equity inden for eSport konstrueres, og derudover hvilke respektive områder den, i forbrugerens 

opfattelse, er opbygget af.  

Ligeledes har afhandlingen til formål at udfærdige en række strategiske handlingsforslag, som virksomheder 

i markedet kan drage nytte, i forbindelse med udnyttelse af på bedst mulig vis. 

Derfor er følgende problemformulering udformet:  

 

Hvordan skabes brand equity inden for eSport, blandt privatforbrugere på det danske 

marked? 

  

For at besvare ovenstående problemstilling vil følgende undersøgelsesspørgsmål undersøges: 

 

• Hvilke områder inden for eSport, har størst påvirkning på privatforbrugerens opfattelse af brand 

equity? 

 

• Hvordan kan brand equity inden for eSport måles? 

 

• Hvordan kan virksomheder i eSportsmarkedet segmentere de danske forbrugere, så individuelle 

præferencer imødekommes mere tilfredsstillende?  

 

• Hvilke specifikke tiltag, kan virksomheder inden for eSporstmarkedet foretage, i forbindelse med at 

øge den forbrugerbaserede brand equity?  
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1.2 Afgrænsning 
ESport er et internationalt marked med fans, events og virksomheder over hele verden, og det vil overordnet 

være det internationale marked der analysere. Dog vil det primære fokus i denne afhandling, blive med de 

danske forbrugere i fokus. Af denne grund bliver markedet kun holdt op imod de danske forbrugeres 

holdninger, og dermed hvordan de opfatter værdien være skabt i eSportsmarkedet. Da eSport er et 

forholdsvis nyt fænomen for den almene dansker, er der endnu ikke skabt meget videnskabeligt empiri, som 

udelukkende vedrører Danmark, og majoriteten af det sekundære data vil derfor omhandle hele verden.  

 

ESporten repræsenterer et marked, hvor der findes enorm berøringsflade med private forbrugere, og som 

derfor har medført, at markedet også er blevet mere attraktiv for virksomheder i et business-to-business 

(B2B) regi. Gennem afhandlingens forløb, vil de private forbrugere være i højsædet, både i forhold til den 

benyttede teori, samt under arbejdet med det primære data. Det vil sige, at fokusset udelukkende rettes mod 

business-to-consumer (B2C) markedet, og derved afgrænser sig fra B2B markedet. Selvom B2B markedet 

også har en masse interessante aspekter at undersøge, vurderes en inkludering af disse, ikke at kunne lade sig 

inden for projektets ramme. Samtidig vurderes det, at hvis der på det private forbrugermarked opnås en høj 

brand equity, vil det automatisk aflede en styrket position overfor mulige B2B samarbejdspartnere. Det vil 

sige, at selve undersøgelsen foretages på baggrund af en B2C analyse, men effekten af det, ville kunne 

opleves på begge markeder. 

 

Som indledningsvis præsenteret, findes der mange forskellige grene inden for markedet af eSport. For at 

gøre begrebet mere konkret, vil eSport i gennem projektets forløb hovedsageligt være i forhold til det at 

overvære det. Det vil sige, se det i fjernsynet, streame det på tjenester, eller se det live til events. Dog vil der, 

eksempelvis i den konceptuelle model, være tilfælde, hvor det at spille selv også inkluderes. Dette er primært 

for at undersøge om der findes mønstre, i forhold til brand equity hos en forbruger, der spiller selv, fremfor 

at undersøge hvordan brand equity skabes hos personer, der selv spiller.   

 

Som det også vil fremgå af teoriafsnittet, kan værdien af et givent brand vurderes ud fra en række forskellige 

metoder. Inden for brand equity er det typisk at skelne mellem den forbrugerbaserede tilgang, og den 

finansielle tilgang. Ses der på den finansielle tilgang inden for brand equity, stræbes der efter at kunne 

kvantificere én enkeltstående værdi, som mål for et helt brands samlede økonomiske værdi. Jævnfør 

projektets problemstilling afgrænses der fra denne finansielle opgørelse, da det vigtigste for besvarelsen, 

vurderes at kunne findes i forbrugernes opfattelse af eSport, samt hvordan den kan påvirkes og udnyttes.  
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1.3 Videnskabsteori 
Afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt har gennem hele processen været præget af vores 

overordnede antagelser om verdenen, vores holdninger til hvordan viden bør fortolkes, samt vores tilgang til 

indsamlingen af data og de dertilhørende teknikker. Afhandlingens anvendelse af metoder, er derfor også i 

høj grad korreleret til det videnskabsteoretiske afsæt, og besvarelsen af afhandlingens problemformuleringen 

vil både understøttet af primære og sekundære data. 

  

Afhandlingen vil gennem den indledende del hovedsageligt præges af en tilgang baseret på det 

konstruktivistiske paradigme. Her argumenteres det, at data ikke blot venter på at blive indsamlet, men at det 

derimod skabes af i samspil mellem forskerne og de(t) undersøgte (Voxted, 2006). Det vil sige, at selvom 

virkeligheden fremstår objektiveret, er den forsaget af menneskers samfundsskabte fortolkninger (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010). Inden for dette paradigme findes følgeligt en relativistisk ontologi, samt en subjektiv 

epistemologi.  

 

Afhandlingens kvalitative data er derfor konstrueret som en kollaboration mellem os og vores respektive 

respondenter. Denne interaktion medfører, at forskerne og de(t) undersøgte ikke kan undgå at påvirke og 

blive påvirket af hverandre. Dette samspil fordrer følgeligt en kompleks metodologi, og gør det umuligt for 

forskere at adskille følelser, værdier og videnskab, fra det der ønskes undersøgt. En række teoretikere 

referere derfor til dette paradigme i form af socialkonstruktivisme og ikke blot konstruktivisme. Ved 

benyttelse af det sociale begreb, tydeliggøres det, at der bruges en teoretisk tilgang, der fokuserer på 

konstruktionen af virkeligheden blandt sociale individer - nemlig os mennesker. Da denne tilgang har gjort 

sig gældende gennem den kvalitative dataindsamling, har opfattelsen derfor i denne del af projektet været, at 

der ikke kan skabes absolutte sandheder. I forlængelse af den erkendelse, vil den kvalitative del basere sig på 

en fortolkende tilgang, som anerkender, at forbrugernes holdningskonstruktioner vedrørende opfattelsen af 

brand equity er af subjektiv karakter. Virksomheder, brands og branchers symbolske betydning, bliver derfor 

ikke opfattet som entydige dimensioner, men som menneskeskabte, relative virkeligheder, da disses 

betydninger kan variere alt afhængig af det undersøgte individ. 

Derfor vil den konstruerede viden forekomme subjektiv, og fortolkes og analyseres i al dens kompleksitet, 

for at kunne skabe en forståelse (Voxted, 2006). 

 

Efter den kvalitative del af projektet afrundes, vil det videnskabsteoretiske udgangspunkt skifte. Der vil i den 

anden del af opgaven benyttes kvantitative data til videre analyse, hvorfor et 

positivistisk paradigme i den forbindelse vil være afsættet. I positivismen er udgangspunktet præget af, at det 

menes muligt at skabe eksakt viden om virkeligheden. Denne sandhed anses som eksisterende og kan 

fremfindes, hvis man udforsker den korrekt og objektivt (Voxted, 2006). Dette medfører, at ontologien inden 
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for positivismen er realistisk og at epistemologien er objektiv, hvis ovenstående kriterier imødekommes. 

Modsat pointer foretaget under gennemgangen af det konstruktivistiske paradigme, menes der i positivismen, 

at følelser og værdier er uvidenskabelige, da de medfører begrænsninger på forskerens objektivitet, og i den 

forbindelse muligheden for at skabe konkret viden om virkeligheden. Vi som forskere, skal derfor under den 

kvantitative del, forholde hos værdineutralt til det objekt, der undersøges (Voxted, 2006). Måden hvorpå 

virkelighedens sande tilstand findes, er gennem akkumulering af samtlige data, og det er først herefter, at 

man i positivismen kan sige at have skabt eksakt viden om virkeligheden. I forhold til dataakkumuleringen, 

er opstillingen af hypotesetest meget anvendte inden for det positivistiske paradigme. Dette vil ligeledes gøre 

sig gældende igennem afhandlingen, hvor de opstillede hypoteser be- eller afkræftes gennem den indsamlede 

data. I situationer hvor en hypotese be- eller afkræftes, menes man inden for dette paradigme at komme 

tættere på den objektive sandhed om, hvordan virkeligheden forholder sig.  

 

I tilfælde hvor forskere belyser samme empiriske emme, ved hjælp af en kombination af eksempelvis 

multiple teoretiske perspektiver, datakilder, metodologier mm., eksisterer metodetriangulering (Denzin, 

1989). Ved brugen af de førnævnte videnskabsteoretiske tilgange, i forbindelse med det kvalitative og 

kvantitative data, er denne afhandlingen ligeledes præget af metodetriangulering. Denzin (1989) 

argumenterer, at metodetrianguleringen er den mest raffinerede metodiske strategi, da den sammenkobler de 

brugte metoders respektive fordele til en undersøgelsesform, der overgår potentialet som metoderne besidder 

enkeltstående (Denzin, 1989). Med henblik på afhandlingens overordnede problemstilling, vurderes denne 

tilgang ligeledes attraktiv, eftersom der ikke blot ønskes at forstå forbrugernes generelle opfattelse af 

eSportsmarkedet, men lige såvel tilstræbes at analysere og interpretere denne.  

 

1.4 Metode 
I forbindelse med det videnskabsteoretiske udgangspunkt, vil følgende afsnit afklare den metodiske tilgang, 

som vurderes mest anvendelig i henhold til en fyldestgørende besvarelse af den overordnede problemstilling. 

Afhandlingens informationsbehov afdækkes ved brug af en række forskellige kilder, som både tager form 

som sekundære og primære data.    

 

Sekundært data 

Det sekundære data er både opbygget af faglitteratur og forskningsprojekter inden for samme felt. Det 

teoretiske udgangspunkt er baseret på en lang række forskellige artikler og teorier, og er løbende brugt i 

varierende grad. 

 

Inden for den generelle teori vedrørende brand equity, er det i særdeleshed Aaker (1991; 1996; 2010), Keller 

(1993) samt Martensen & Grøndholdt (2003), der sætter rammen. På baggrund af afhandlingens emne, 
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forbindes disse til et sportsligt afsæt, hvor artikler fra Gladden & Milne (1999) samt Pifer & Zhang (2015) i 

særlig grad fremhæves.  

Ovenstående danner fundamentet for afhandlingens teoretiske udgangspunkt, men vil løbende suppleres af 

andre relevante artikler og teorier. Dette gør sig ligeledes gældende i de præsenterede begrebsdefinitioner, 

samt i den senere opstillede konceptuelle model.  

 

I forlængelse af kortlægningen af hvordan brand equity, gennem afhandling vurderes at være konstrueret, vil 

der ligeledes være et afsnit, der omhandler hvordan målingen af brand equity forekommer. Her vil der også 

gøres brug af forskellige teoretiske artikler, men vil hovedsageligt læne sig op af udgivelser fra Aaker 

(1996), Keller (1993) samt Martensen & Grøndholdt (2003).  

 

Et kritisk aspekt angående denne metodiske tilgang, vurderes at kunne findes i, at afhandlingens teoretiske 

fundament, i høj grad er baseret på få (men anerkendte) teoretikere. Helhedsbillede kan på den baggrund 

være truet af at forekomme en kende unuanceret, og der vil antageligt være øvrige kilder, med opponerende 

holdninger til en række af udsagnene.  

Dog argumenteres det, at de valgte teorier er i overensstemmelse med majoriteten af det empiriske grundlag, 

der findes inden for afhandlingens emne. Derudover er den benyttede teori valgt, fordi den er testet gennem 

tidligere forskning, og derved efterlader en vis operationalitet, som afhandlingen senere kan drage fordel af.  

 

Den sekundære data ender slutteligt ud i en konceptuel model, hvor hovedfundene fra det teoretiske grundlag 

inkluderes. 

 

Primært data:  

Den primære data er i denne afhandling indsamlet af forfatterne selv, med henblik på at bidrage til en 

potentiel revidering af den konceptuelle model, og senere hen den endelige besvarelse af projektets 

overordnede problemstilling. Primære data kan indsamles i form af både kvantitative og kvalitative 

metodiske tilgange. Den væsentligste forskel i de to respektive indsamlingstilgange, findes i måden hvorpå 

de konstrueres og præsenteres. De kvantitative data fremstilles i form af rå tal, som derefter kan opstilles og 

struktureres i forskellig kategorier. 

Ses der på de kvalitative data, er det modsatte definition, der gør sig gældende. De repræsenteres nemlig af 

komponenter, som intet med tal har at gøre. Dette kunne eksempelvis være tekst, film, billeder etc. 

(Andersen, 2013). 

Den primære data af kvalitativ format brugt gennem denne afhandling, udfolder sig i form af et 

fokusgruppeinterview. Den benyttede kvantitative primære data, er indhentet ved hjælp af et spørgeskema.   
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Ved brug af fokusinterview som indsamlingsmetode, bliver de interviewede stillet en række spørgsmål og 

områder, som de skal forholde sig til (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

Der er en række fordele ved brugen af fokusgruppeinterviews. En af disse er, at de deltagende personer får 

mulighed for at forholde sig til hinandens synspunkter (Andersen, 2013). Dette kan potentielt skabe en mere 

alsidig dialog, hvor deltagerne får mulighed for at ytre egne holdninger, holdt op i synsvinkler fremlagt af 

medrespondenterne. Her kan der potentielt forekomme synspunkter, der argumenteres mod hinanden, men 

også holdninger som følges op eller suppleres af hinanden (Malhotra, Birks, & Wills, 2012). I nogle tilfælde, 

afhængig af emnerne samt deltagernes karakter, kan gruppeinterview udvikle sig til noget nær en 

gruppediskussion.  

 

En af faldgruberne ved benyttelsen af fokusgruppeinterview er, at selve interviewguiden er nødt til at være 

forholdsvis restringeret i henhold til antal spørgsmål og emner. Derudover kan det i nogle tilfælde være 

vanskeligt at besidde fuld kontrol over samtalen, specielt hvis modstridende holdninger blandt deltagere 

ytres (Andersen, 2013). Under udførelsen af fokusgruppeinterviewet til denne afhandling, agerede vi selv 

som både moderator og ordstyrer, med henblik på at sørge for, en fremadskridende opretholdelse af 

diskussionen, samt at alle forberedte emner blev dækket. Fokusgruppeinterviewet blev optaget ved brug af 

iPhone, hvorefter et referat blev udfærdiget, som kan findes i Bilag 1.   

 

Den kvantitative del af det primære data, er som sagt indsamlet gennem et spørgeskema. Det primære formål 

er her at teste styrken af den konceptuelle model, og derved give et kvalificeret svar på den overordnede 

problemstilling. Hvordan dette spørgeskema konkret er opbygget, hvilke målevariable der er medtaget mm., 

kan findes i afsnit 8.4. 

Når spørgeskemaer bruges som dataindsamlingsmetode, skal man være særlig opmærksom på imødekomme 

praksisser, der sikre at validiteten af undersøgelsen er høj. Dette er ligeledes noget der har gjort sig gældende 

i denne afhandling, og en uddybning af imødekommelsen af dette, kan findes i afsnit 8.2 omhandlende 

validitet og reliabilitet. 

 

I forlængelse af det positivistiske paradigme, nævnt i det videnskabsteoretiske afsnit, opstilles en række 

hypoteser, som vil være mulige at af- eller bekræfte, på baggrund af dataet indsamlet fra spørgeskemaet.  

 

Efter den primære data til den kvantitative undersøgelse er indsamlet kan analysen påbegyndes. På denne 

måde kan det identificeres hvilke variable der har indflydelse på brand equity i eSporten. Indledningsvist vil 

frekvenstabeller og krydstabeller blive benyttet til at skabe et umiddelbart overblik over datasættet. Når der 

er blevet redegjort for en respondentprofil vil en faktoranalyse blive brugt til at reducere antallet af variable. 

Herefter benyttes simple og multipel regression til at undersøge sammenhængene mellem de afhængige og 
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uafhængige variable. Dette vil fortælle hvilke af de opstillede sammenhænge og hypoteser der er fremsat i 

den konceptuelle model der er signifikante. Herefter benyttes en klyngeanalyse til at inddele respondenterne 

i segmenter hvor de hver især ligner hinanden. Formålet med disse analyser er at se hvordan brand equity 

skabes i eSportsbranchen samt kan fungere som et værktøj for at blive klogere på hvilke marketing tiltag der 

kan benyttes for at fremme den forbrugerbaserede brand equity. Disse analyser vil blive udarbejdet i 

statistikprogrammet SPSS.  

 

Afslutningsvis vil der blive udarbejdet en konklusion, som vil konkludere de resultater, som denne 

afhandling har fundet frem til og andre vigtige hovedpunkter i forbindelse med problemstillingen, 

litteraturgennemgangen og den endelige undersøgelse.  

 

2. ESport som produkt 
Produktet i denne afhandling er bliver defineret som det at se eSport. Dette er som sådan ikke et produkt, der 

nødvendigvis købes af forbrugeren, da produktet er let tilgængeligt på TV og internet. Produktet skal derfor 

igennem afhandlingen ses om et objekt, der skaber interesse og værdi hos forbrugerne, således at 

virksomhederne og de pågældende hold i branchen kan skabe et brand, som interessenter kan finde attraktive 

at blandt andet sponsorere og/eller købe rettighederne til at vise deres kampe mm.  

 

Før vi går endnu mere i dybden med alle de forskellige aspekter, der hører til brands, synes det vigtigt at 

definere og diskutere hvor denne undersøgelse adskiller sig fra de traditionelle. Af denne grund synes det 

interessant at identificere sport som et produkt, og undersøge dets særegenskaber.  

 

Det første interessante spørgsmål i denne diskussion er, om hvorvidt eSport er en sport eller ej. Dette er et 

spørgsmål, der er blevet debatteret længe, og som der stadig ikke er entydig enighed om (Forbes, 2017). 

 Oxford dictionary definerer sport som “An activity involving physical exertion and skill in which an 

individual or team competes against another or others for entertainment.” (Oxford, 2019).  

 

Specielt det fysiske element af sport er op til debat, når eSport diskuteres. Med tiden er denne diskussion 

blevet af mindre karakter, da det er blevet mere anerkendt, at de fysiske aspekter finder sted, bare i mindre 

traditionel form. Her er det elementer som reaktionsevne, koncentration over tid, og øje-til-hånd 

koordination, der er i højsædet. Ligeledes er der flere andre parametre, der indikerer, at eSport kan blive 

betragtet som en sport. Det udspiller sig som en konkurrence, hvor målet er at vinde. Derudover bør 

aktiviteten være organiseret og fungere i en institutionaliseret ramme, hvor resultaterne nedskrives og 

tillægges betydning. Derudover er spillet styret af et regelsæt, som ideelt styres af en fuldstændig upartisk 



 13 

dommer (Eriksen, 2017). Alle disse parametre synes at være opfyldt og være gældende for eSport. Af denne 

grund menes det fair at betragte eSport på lige fod med traditionel sport. Derfor synes det ligeledes oplagt at 

trække på litteratur, som har med traditionel sport at gøre og bruge det i en i sammenhæng med eSport.  

 

Inden for kommerciel holdsport er det overordnede produkt kampene holdene imellem, og derved den værdi 

der skabes omkring disse. Dette kan generelt ses som den underholdning der forbindes til kampene. 

Produktet kan blive konsumeret af forbrugere ved af være til stede i arenaen hvor kampen spilles, gennem 

forskellige medier som TV og streaming på internettet, eller ved at læse nyheder og se highlights efter 

kampen (Gladden & Funk, 2002). I eSport og traditionel sport er der ikke nogen kontrol over kvaliteten af 

produktet fra kamp til kamp. Som ved alle sportsgrene har professionelle atleter og hold gode og dårlige 

dage. Der er derfor ikke til at forudsige hvordan produktet udfolder sig (Shilbury et al., 2009). 

 

Selve kampen og det at se kampen på TV, streaming eller anden vej vil blive karakteriseret som det 

grundlæggende produkt, hvor en række af andre aktiviteter knytter sig op af. Kvaliteten af de tilknyttede 

produkter kan virksomhederne bedre styre, modsat selve kampene hvor kvaliteten er umulig at forudsige 

(Shilbury et al., 2009).  

 

Det er velkendt at pengene i eSport over de seneste år er steget, og har udviklet sig til at være en 

milliardforretning. Dette ses også i kraft af de sponsoraftaler, der indgås i markedet. Eksempelvis indgik   

Astralis i efteråret 2018 en sponsoraftale med bettingfirmaet Unibet, som står til at indbringe Astralis et 

tocifret millionbeløb over en flerårig aftale (TV2, 2018). En type aftale som denne, synes meget svær at opnå 

for Astralis, uden den sportslige succes som de har haft. Dette indikerer, at der kan være en sammenhæng 

mellem sportslige resultater og brandets værdi og dermed også brand equity. Desmarais (2014) har udviklet 

en ”success to value model”, som giver et billede af netop denne sammenhæng. Ifølge denne model er den 

sportslige succes direkte korreleret med størrelsen på de sponsorater en atlet kan opnå. Denne model 

fokuserer primært på den enkelte atlet, men det synes fair at antage, at det samme gør sig gældende for 

holdsport og dermed også inden for eSport. Dette parameter er svært at kontrollere. De sportslige resultater 

er op til spillerne og trænerne alene, og kan som sagt variere meget i kvalitet. Den kommercielle afdelings 

opgave er at sørge for, at forholdene er i top, således spillerne kan præstere deres bedste, som derfor vil 

tilføje ny kapital og øge deres sponsor værdi.  

 

Netop dette aspekt synes interessant. Flere og flere virksomheder synes, at det skaber værdi for netop deres 

brand at blive associeret med virksomheder som Astralis, og kan bruge deres brand for at styrke sit eget. I 

forhold til virksomheder inden for eSport, er det specielt de sociale medier, der bruges til at skabe værdien 

mellem sådanne samarbejde. Over de seneste 10 år, er de sociale medier blevet en større og større del af 
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vores liv. Facebook, Twitter og Instagram er blandt de medier der bruges mest, med mange og meget aktive 

brugere. For eksempel havde Facebook i januar 2019 næsten 2,3 milliarder aktive brugere og den online 

billeddelingstjeneste, Instagram, havde omkring en milliard i januar (Statista, 2019).  

Dette er et element, der allerede bliver, men som i stigende grad kan udnyttes i eSportsbranchen. 

Derudover er disse sociale medier en oplagt platform, for atleterne at interagere med deres fans. De 

forskellige Astralis spillere er alle aktive på de sociale medier. For eksempel har Astralis spilleren Nicolai 

Reedtz, også kaldet ”dev1ce”, 166.000 følgere på Instagram (Instagram, 2019). 

På denne platform kan han nå ud til mange forbrugere som sympatiserer med ham og måske også ser op til 

ham.  

 

Produktet skal derfor i denne afhandling ses om et objekt, der skaber interesse hos en gruppe af befolkningen 

som følger eSport og de omkringliggende spillere tæt. Her har vi en forventning om, at holdene har grupper 

af meget passionerede fans, som støtter dem og følger holdet tæt. Derfor tænkes det også, at disse fans som 

forbrugere tager det givne holds mening og værdier til sig. Hvis et eSport hold eller de individuelle spillere 

vælger indgår et sponsorsamarbejde og repræsenterer og anbefaler et specifikt brand, vurderes dette at have 

stor indflydelse på forbrugernes opfattelse. Inden for eSport er der ofte tale om hvilket hardware der bruges 

(mus, keyboard, headphones osv.), hvilket tøj de spiller i, samt hvilket proviant der forbruges undervejs.  

 

3. Teori 
Flere og flere virksomheder har ligeledes anerkendt, at et af deres, hvis ikke det mest værdifulde aktiv, er 

deres brand (Keller, 2013). Derfor bør det være en meget høj prioritet for alle virksomheder at forsøge at 

realisere det fulde potentiale af deres brand. 

  

Som forbruger og som forretningsfolk i en kompleks verden, står man hele tiden overfor flere valg med 

mindre tid til at træffe beslutningerne. Derfor er et stærkt brand et altafgørende parameter for en virksomhed, 

da det kan hjælpe med at simplificere beslutningsprocessen, da forbrugerne allerede har en forudindtaget ide 

om det pågældende brands produkter (Keller, 2013). Dette gør sig specielt gældendende, når der er flere 

udbydere, som tilbyder lignende produkter. Når man som forbruger eller forretningsmand allerede kender et 

brand og har indledt et forhold med denne virksomhed, har man dermed også opbygget et bånd til denne 

virksomheds produkter og deres brand (Aaker & McLoughlin, 2010). For inden for eSporten vurderes det i 

høj grad at handle om, at de respektive hold formår at skabe loyale fans, der over tid vil følge holdene 

nærmere end de andre hold. Nøglen til at skabe loyale fans, bunder i høj grad om at skabe værdi for 

forbrugeren. Derfor er vurderes det enormt relevant at identificere hvilket aspekter, der skaber værdi hos 

forbrugerne inden for eSportsmarkedet.  



 15 

 

Det konkrete brand bliver ofte anset som et af de vigtigste områder, i forbindelse med at skabe succesfulde 

forhold til fans, sponsorer osv. (Bauer & Sauer, 2005). Eftersom brands har vist sig, at kunne fungerer som 

fundamentet for langsigtet succes for sportshold, bør klubber stræbe efter at udnytte den følelsesmæssige 

forbindelse til fansne, og derved skabe associationer, som potentielt vil styrke den opfattede brand equity.   

  

Et brand bliver af American Marketing Association (AMA) defineret som:  

 

”A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these that identifies the goods or services of one 

seller or group of sellers and differentiates them from the competition.” (Keller, 2013).  

 

Derfor kan man noget firkantet sige, at hvis man skaber et nyt navn, logo eller et nyt symbol for at et nyt 

produkt har man skabt et nyt brand. Denne definition må derfor siges at være meget overordnet da den ikke 

tager de følelsesmæssige med i overvejelserne.    

  

I takt med, at litteraturen har indset at brands spiller en afgørende rolle i de traditionelle brancher er 

forskningen blevet udvidet de seneste årtier til en langt bredere type af brancher og organisationer (Aaker, 

1991). Tidligere forskning har understreget vigtigheden af branding også inde for sportsbranchen. De 

sportslige resultater er ikke nok alene. Branding er ligeledes en kritisk succesfaktor for en succesfuld 

sportsvirksomhed (Richelieu, et al., 2011). 

 

3.1 Brand Equity 
For at blive klogere på hvordan værdi inden for eSporten skabes, synes det passende at bruge begrebet brand 

equity som udgangspunkt. Med begrebet brand equity har vi et redskab, som kan bruges til at måle styrken af 

et brand. Umiddelbart kan det virke lige til at vurdere, hvorvidt at brand er stærkt eller svagt. Der hvor det 

bliver mere kompliceret er, når man vil måle styrken mere specifikt, samt hvilke tiltag en virksomhed kan 

gøre for at påvirke styrken af sit brand. Til denne problemstilling er brand equity et nyttigt værktøj.  

 

Helt konkret ser brand equity på hvilke faktorer, der har en indflydelse på hvorvidt et brand er stærkt eller 

svagt. Denne problemstilling er i nyere tid blevet en endnu mere vigtig overvejelse for ledelser rundt 

omkring i verden, da det er anerkendt at virksomhedens brand er en nøglefaktor for succes og overskud. I 

gennemsnit står en virksomheds brand for mere end 50 procent af virksomhedens samlede værdi (Martensen 

& Grønholdt, 2003).  
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Formålet med at inddrage brand equity som udgangspunkt, er for at blive klogere på elementer, der er med til 

at skabe et stærkt brand. Vi er interesserede i at undersøge hvordan man som virksomhed kan skabe et stærkt 

brand i eSportsbranchen, samt hvordan positionen fastholdes og udvides. For at kunne dette, er man nødt til 

at forstå brand equity som begreb, og derefter etablere et system for hvordan man som virksomhed 

administrerer det (Aaker & Joachimsthaler, 2010). For at kunne arbejde aktivt med brand equity, er 

virksomhederne ligeledes nødsaget til at foretage en dybdegående gennemgang af egne aktiviteter, da der her 

skabes indblik over virksomhedens stærke og svage sider, samt muligheder og trusler. Denne information 

kan være afgørende for en virksomhed, for at fastholde eller udbygge sin position på markedet.  

Brand equity er som begreb i marketing litteraturen blevet brugt tilbage fra 1980’erne, men blev specielt i 

90’erne et kerneelement da David Aaker, som foregangsmand gik i dybden med brand equity og 

understregede dets vigtighed. Aaker beskriver brand equity således: 

 

”Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to 

(or substracts from) the value provided by a product or a service to a firm and/or that firm’s 

customers” (Aaker, 1991). 

 

Af disse aktiver som Aaker beskriver indgår; Brand Awareness, Brand Loyalty og Brand Associations 

(Aaker & McLoughlin, 2010). Disse vil blive beskrevet nærmere senere.  

 

En anden vigtig forfatter i relation til brand equity er Kevin Keller. Han defininere brand equity således:  

 

”Brand equity represents the added value endowed to a product as a result of past investments in the 

marketing activity for a brand” (Keller, 2013). 

 

Denne definition minder meget om Aakers, men lægger mere vægt på de tidligere aktiviteter en virksomhed 

har gennemført. Dette vil sige, at det er svært for en virksomhed fra den ene dag til den anden at tillægge 

deres brandværdi over for forbrugerne, men at det er noget der sker over tid med baggrund i virksomhedens 

marketing aktiviteter.   

 

Det skal siges, at disse to definitioner langt fra er de eneste. Mange definitioner og ændringer er blevet 

fremlagt gennem tidens løb. Dog synes disse to af være de mest sigende, og af den grund bliver disse 

præsenteret.  
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Ved brand equity ses der typisk på to hovedelementer. Den finansielle brand equity samt den 

forbrugerbaserede brand equity. Den finansielle brand equity har vi tidligere afgrænset os fra. Derfor vil den 

finansielle brand equity ikke blive beskrevet nærmere.  

 

3.2 Consumer-based Brand Equity 
Den primære tilgang til denne opgave bliver gennem den forbrugerbaserede brand equity. Modsat finansiel 

brand equity tager forbruger baseret brand equity sit udgangspunkt i hvad forbrugeren tillægger brandet af 

værdi. Først synes det væsentligt at kommentere og diskutere hvilke særlige forhold, der gør sig gældende, 

når det er eSportsbranchen, der analyseres.  

 

Sportshold har evnen til at skabe en følelsesmæssigt reaktion fra deres fans (kunder), der er større end i 

nogen anden industri (Underwood, Bond, & Baer, 2001). Dette forventes også at være gældende for et 

eSportshold.  

Dette er en af hovedårsagerne til, at sportshold bør arbejde hårdt for at forbedre deres fans opfattelse af deres 

brand, til at udnytte denne følelsesmæssige tilknytning for at skabe tillid og en loyal fan base (Holt, 1995). 

For sportshold er der derfor også en række aspekter, der skal tages i betragtning for at skabe og styrke brand 

equity. Disse foranstaltninger tages i betragtning i de modeller, der senere præsenteres. 

 

Indledningsvis vil den klassiske tilgang blive præsentereret, hvorefter der følger en gennemgang af de 

særlige forhold, der gør sig gældende for et sportsbrand.  

 

Inden for consumer-based brand equity, er en af de mest benyttede definitioner udarbejdet af Aaker i 1991. 

Den forklarer brand equity ud fra en forbruger tilgang som følgende:   

 

“Brand equity er den værdi forbrugerne associerer med et brand, gennem brand awareness, brand 

associationer, opfattet kvalitet og brand loyalitet.” 

  

Det vil sige, at selve consumer-based brand equity bør opfattes som et mål for et givent brands evne til at 

skabe værdi, gennem fire dimensioner. De fire dimensioner som Aaker i særdeleshed har fokus på, og som 

argumenteres at være primære kilder til værditilførsel, er følgende; brand awareness, brand associations, 

perceived quality og brand loyalty. Disse fire dimensioner er blevet fællesnævneren som fundamentet i 

mange modeller omhandlende brand equity. Ifølge Aaker (1991), så kan de samlet set anses som styrken af 

et brands tilstedeværelse i forbrugerens tanker. Dimensionerne illustreres i nedenstående model:  
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Figur 1 - Inspireret af (Miller, et al., 2004) - egen tilvirkning 

 

Udover Aakers fire-dimensionsmodel, ses det også hos Keller (1993), at nogle helt fundamentale områder er 

i fokus i relation til brand equity. Keller centrerer i særdeleshed brand awareness og brand associations, som 

ifølge ham samlet set udgør brand knowledge. Keller forklarer disse mekanismer i hans model Customer-

based Brand Equity, hvilken oftest blot refereres som CBBE.  

CBBE er udformet med henblik på at udpensle værdien af et givet brand, i kundernes bevidsthed. Formålet 

er derfor at identificere aspekter, der gør et brand stærkt, samt måder hvorpå man etablerer et stærkt brand. 

Selve essensen af CBBE findes i antagelsen om, at et brands reelle styrke findes i forbrugerens opfattelse. 

Denne opfattelse vil antagelsesvis udforme sig forskelligt, hvorvidt der er tale om et konkret håndgribeligt 

forbrugerprodukt, eller der som i denne case er tale om eSport, som i højere grad tiltænkes at være opbygget 

af et følelsesmæssigt aspekt.  

Keller definerer overordnet Customer-based brand equity som følgende (Keller, 2013): 

  

”The differential effect that brand knowledge has on consumer response to the marketing of a brand”. 

  

CBBE opstår når en kunde har en høj grad af brand awareness og kendskab til et brand, og samtidig besidder 

stærke, favorable og unikke brand associationer i hukommelsen (Keller, 2013). Grundlæggende opfordre 

CBBE-modellen virksomheder til at definere deres brand, i forhold til et hierarki af kundeindtryk. Dette 

hierarki tager ofte form som en pyramide, og kan eksempelvis illustreres i nedenstående figur.  

 

 



 19 

 
Figur 2 - Brand Resonance Pyramid (Keller, 2013) 

 

Disse fire trin repræsenterer hver især fire fundamentale spørgsmål, som en forbruger vil spørge sig selv om 

– ofte i underbevidstheden – angående et brand.  

 

Det første trin i modellen omhandler Salience, der kan anses som en udvidet version af den definition, som 

tidligere er nævnt angående brand awareness. Salience afbilder både dybden og bredden af brand awareness, 

som aggregeret udgør sandsynligheden for, at brandet fremkommer i forbrugerens hukommelse, samt 

rækkevidden af situation hvori det sker. Her skal virksomhederne ikke kun adskille sig, det skal også gøres 

på en måde så kunden lægger mærke til det, samt er klar over det.   

 

I trin to handler det for virksomheden om at kommunikere hvad brandet “kan”, og hvad det står for.  Der 

findes her findes to blokke, performance og imagery. Disse relateres til, om hvorvidt kundernes funktionelle 

og psykologiske behov afdækkes. De respektive blokke anses som værende fundamentale i afgørelsen af 

brandet, det vil sige kundens evaluering og mening om brandet. Inden for eSport kunne det tænkes, at 

performance blev vurderet i forhold til om forbrugeren føler sig underholdt eller ej, når de eksempelvis 

streamer eSport. Her skal de involverede udbydere naturligvis gøre alt for, at gøre oplevelsen så interessant 

som overhoved muligt. I forhold til imagery kan der måske i højere grad være en udfordring for eSporten. 

Lige nu befinder den sig på et relativt nyt stadie, og der formodes at en del af det potentielle marked endnu 

ikke ser sig selv som “en der ser andre folk spille videospil”. Her bliver opgaven i høj grad, at eSporten 

udvikler sig fra det lidt “nørdede” ry det tidligere har haft, og prøver at henvende sig til en bredere gruppe, 

som er mere socialt acceptabelt.  

 

Tredje trin omhandler kundernes følelser i forhold til brandet, hvordan de responderer og reagerer. Keller 

argumenterer, at disse konstante evalueringer om brandet inddeles i fire følgende nøglekategorier: Quality, 
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Credibility, Consideration og Superiority. I forhold til projektets vinkel, kan det argumenteres, at disse 

konstante evalueringer ikke nødvendigvis forekommer på samme niveau i relation til eksempelvis et 

specifikt sportshold. Følelserne er naturligvis i høj grad påvirket, men inden for sport og antageligt eSport, 

vurderes disse nøglekategorier løbende at blive evalueret aktivt i mindre grad. Når først en “forbruger” har 

valgt en specifik organisation at følge, vil personen i de fleste tilfælde holde ved dette valg. Naturligvis vil 

der blive evalueret på præstationerne mm., men det menes i sjældnere tilfælde at diktere, at der nu skal 

følges en ny organisation/hold (Pifer & Zhang, 2015). Graden af dette, kan selvfølgelig variere, og vurderes 

at være stærkt korreleret til pointerne i næste trin af modellen.  

 

Fjerde trin vedrører resonans, altså forholdet mellem kunden og brand, samt den grad af identifikation som 

kunden opnår i relation til brandet. Trinnet afdækker ligeledes intensiteten af forholdet, hvilket omhandler 

hvor vedhæftet kunden er til brandet, samt aktivitetsniveauet i forholdet, der afspejler den loyalitet og 

engagement som forekommer i handlinger udover selve brugen of købet af brandet (Keller, 2013).  

 

Blandt forskere inden for dette felt, hersker der ingen tvivl om, at customer-based brand equity i stigende 

grad bliver anset som en nøglefaktor i en virksomheds opnåelse af succes. Det er derfor nødvendigt, at 

virksomheder udarbejder strategiske tiltag, der forstærkere den opfattede værdi af brandet. For at kunne 

identificere hvorvidt ens virksomhed er på rette spor i relation til dens brand equity, anbefales det af Lassar, 

et al. (1995), at virksomheder måler deres brand equity med jævne mellemrum.  

 

3.3 Brand equity i holdsport 
Mange af de førnævnte teoretikeres tilgang til brand equity, har været udformet på baggrund af et 

overvejende generelt udgangspunkt. Med henblik på at imødekomme afhandlingens overordnede tema, 

vurderes det oplagt at inddrage aspekter af brand equity inden for sportens verden. Ligesom for 

kommercielle brands, er det nøjagtigt lige så nødvendigt at måle, administrerer og styrke brand equity i 

indenfor sportsbranchen.  

 

Selve brandet bliver ofte anset som værende et af de vigtigste aktiver i forhold til at skabe succesfulde 

relationer til fans, sponsorer samt andre fremstående interessenter (Bauer, et al., 2005). Eftersom brands har 

påtaget sig rollen som fundamentet for en langsigtet levedygtighed for sportshold, bør klubber kapitalisere 

den følelsesmæssige forbindelse til deres fans, med henblik på at skabe langsigtede associationer, der i sidste 

ende vil styrke den opfattede brand equity.   

 

I artiklen ”Examining the importance of brand equity in professional sports” af Gladden og Milne (1999), 

udviklede de en konceptuel ramme, der først og fremmest definerer tre forudgående kategorier, der hver især 
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indeholder variable som kan have påvirkning på den opfattede brand equity. Disse tre kategorier er 

henholdsvis; Produktrelateret, Organisationsrelateret og Markedsrelateret. Kategorierne peger derefter mod 

den opfattede brand equity, bestående af fire variable, hvilke svarer til de tidligere nævnte fire kategorier i 

Aakers brand equity model, som derefter kan følge til flere forskellige positive følgeeffekter som resultater 

af en given klubs brand equity (Gladden & Milne, 1999). Dette dækker blandt andet over øget medieomtale. 

Modellen ses i figur 3 nedenfor:   

 

 
Figur 3 – Framework for Assessing Brand Equity in Professional Sport (Gladden & Milne, 1999). 

 

Artiklen er i overensstemmelse med tidligere nævnte teorier (f.eks. Aaker, 1991; Keller, 2013), der forklarer, 

at brand equity dannes af talrige områder, som derfor er vigtige for organisationer på tværs af discipliner, da 

brands med høj grad af brand equity, formår at tiltrække samt fastholde kunderne på bedre vis (Aaker, 1991). 

Gladden og Milne (1999) forklarer, at professionelle sportsorganisationer ikke er nogen undtagelse til dette 

fænomen, da tiltrækningen og fastholdelse af forbrugende tilskuere og fans er kritiske i forhold til den 

finansielle og efterfølgende ydeevne af klubberne. Konsekvenser som portrætteres i sidste del af modellen, 

spiller en afgørende rolle i forhold til at øge klubbernes værdi, både på og ude for ”banen”. Hvis en 

sportsorganisation formår at skabe en høj grad af brand equity, kan de medfølgende konsekvenser være 

lukrative i relation til profitmaksimering og ”sejrsmaksimering” (Pifer & Zhang, 2015). Selvom mange 
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eSportsgrene endnu er meget ustruktureret i forhold til de fleste traditionelle sportsgrene, vurderes disse 

variable på identisk vis at være kritiske.  

 

Gladden og Milne (1999) analyserede det positive forhold mellem brand equity og opnåelsen af merchandise 

salg i NHL og MBL (National Hockey League og Major Baseball League), hvilket viste at brand equity var 

mere vigtig end kortsigtet succes. Et interessant fund bevidnede dog, at kortsigtet succes viste sig at være 

den primære salgskraft i NBA (National Basketball Association).  

 

Generelt ser det ud til, at den kortsigtede økonomiske succes for en klub, er afhængig af både den atletiske 

succes og den respektive brand equity, eftersom begge er blevet påvist at influere områder såsom 

merchandise omsætning og tilskuerantal (Bauer et al., 2005). 

 

Pifer og Zhang (2015) kommer med et tydeligt eksempel på dette, i henhold til den engelske fodboldklub, 

Leeds United. Selvom de forgangne år har været præget af nedrykninger til lavere divisioner, utroværdige 

ledelsesbeslutninger og finansielle vanskeligheder, anses Leeds United stadig som et af de største brands i 

engelsk fodbold, og har merchandisesalg og gennemsnitligt tilskuertal, der er bedre end mange klubber i 

Premier League (den største engelske fodboldliga). Noget kan tyde på det findes en specielt type af loyalitet 

inden for sportsbranchen. Selvom Leeds United ikke længere præsterer på det højeste niveau som de gjorde 

tidligere, har de formået at holde fast i en stor base af fans som ser deres kampe og støtte op om klubben. 

Denne type af fans, eller kunder, er særdeles værdifulde for klubberne. Selvom der findes mange andre 

klubber som præstere på et højere niveau, er det de færreste fans der skifter klub. Der er her tale om en sand 

loyalitet.  

 

Inden for sport findes der derudover også individuelle personer, som kan gøre markante forskelle. Disse 

personer refereres til som ”Stjerne-spillere” og har evner, der kan øge holdets ydeevne, tilskuertal, fjernsyns 

seertal og merchandise salg (Pifer & Zhang, 2015). Stjerne-spillere kan være centrale i at generere fordele, 

der differentierer et holds brand fra et andet. Dette skaber en mulighed for holdet af positionere sit brand i 

forhold til de andre.  

 

Med positionering menes det at skabe et tilbud, der er klart og karakteristisk i forhold til konkurrerende 

tilbud i kundernes bevidsthed (Kotler, Amstrong, Wong, & Saunders, 2008). På grund af de diskuterede 

serviceegenskaber af sport hævder Blankson og Kalafatis (1999), at for servicebrands er etableringen af en 

klar og differentieret identitet afgørende for at kunne positionere brandet på markedet og være i stand til at 

fremme værdien af brandet til kunderne. 
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Dette kan også være vigtigt for almindelige produkter, men på grund af produktets immaterielle karakter i 

sportsbranchen, hvor kunden ikke får meget mere end en oplevelse er det afgørende at skabe en klar identitet 

(Blankson & Kalafatis, 1999). 

  

For at imødegå disse udfordringer foreslår Richelieu (2003), at hold opdeler positionering i to dimensioner, 

nemlig (1) udvælgelse af markedssegmenter og målmarked og (2) differentiering af mærket på markedet. 

Gennem (1) markedssegmentering kan virksomheder opdele en større befolkning i mindre segmenter, der 

kan nås mere effektivt med et tilbud (produkter / tjenester), der matcher deres unikke behov (Kotler, 2008). 

Det betyder, at holdet skal identificere de kunder, der anses for at være mest modtagelige for klubbens Value 

Proposition, der blev udviklet i trin 1. Disse potentielle kunder ville repræsentere målgruppen for fremtidige 

udvikling af loyale fans og den langsigtede udvikling af brandet (Richelieu, Building the Brand Equity of 

Professional Sport Teams, 2003). 

  

For det andet kommer (2) differentieringen af mærket på markedet, hvilket betyder at sportsklubberne 

forsøger at differentiere sig og deres mærke på en unik måde for at overtale kunderne til, hvorfor de skal 

købe eller støtte deres klub i stedet for andre (Couvelaere & Richelieu, 2005). 

  

Det er også afgørende for virksomheder/klubberne at kunne differentiere fra konkurrenter, for at få en klar 

markedsoversigt over direkte og potentielle konkurrenter (Kotler, Amstrong, Wong, & Saunders, 2008). Det 

skal også nævnes, at sportsklubber konkurrerer ikke kun med andre sportshold, men også med mange andre 

tilbud om forbrugerunderholdning, som Netflix og andre former for underholdning. For at kunne konkurrere 

med andre tilbud skal klubber være innovative og konkurrencedygtige i, hvordan klubben engagerer sine 

fans for at sikre både engagement, overkommelighed og tilgængelighed for at overskride fans forventninger 

og hente nye såvel som at holde de "gamle" kunder (Couvelaere & Richelieu, 2005). Differentiering og 

positionering handler om virksomheden, eller i dette tilfælde holdet, der beslutter, hvordan forskellige 

kunder kan nås og kommunikationen hvordan klubben skaber værdi for kunden, hvilket betyder, at holdene 

skal kommunikere den fulde blanding af fordele, der adskiller mærket fra konkurrenterne. Til dette formål 

kan tilknytningen af “Stjernespillere” hjælpe til at differentiere klubben. 

 

Et eksempel på dette kan findes inden for basketball, i forbindelse med klubskifte for en af verdens største 

sportsstjerner. Da LeBron James skiftede til klubben Cleveland Cavaliers, kom de fra en sæson med blot 17 

sejre, klubben havde tilskuertal på 11.497 fans på hjemmekamp, hvilket er under liga gennemsnittet, samt 

havde en holdværdi på 258 millioner dollars (Pifer & Zhang, 2015). LeBron James fik hurtigt vendt hele 

organisationen om, fordoblede næsten tilskuertallet per kamp til 20.562 fans, ledte Cavaliers til sæsoner med 

60 sejre, samt fremdrev en overordnet holdværdi på 476 millioner dollars (Pifer & Zhang, 2015). Da LeBron 
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James annoncerede sin afgang til Miami Heat i 2010, faldt Cavaliers værdi næsten 26%, alt imens Miami 

Heats steg med 17% (Pifer & Zhang, 2015). Disse tendenser fortsatte ligeledes da LeBron James i 2018 

skiftede til LA Lakers.  

  

Alligevel bør det understreges, at de mest succesfulde brands i fodboldens verden, er typisk dem som er mest 

succesfulde på banen, og den atletiske succes må stadig anses som den fundamentale drivkraft i langsigtet 

finansiel succes (eksempelvis sponsoraftaler, adgang til internationale konkurrencer) (Pifer & Zhang, 2015).  

 

Her kan det diskuteres om der tales om et feedback loop, som både kan være positivt og negativt for en 

sportsklub. Positive feedback loops er selvforstærkende. Når en eSportsklub præsterer godt til de turneringer 

de stiller op i, er der en forventning om, at dette også skaber flere fans og dermed også flere indtægter. 

Denne positive udvikling kan så benyttes til at optimere den sportslige sektor, således at holdet fortsat 

præsterer godt og cirklen kan starte forfra. Dette “loop” må det antages at alle eSportshold forsøger at stræbe 

efter at befinde sig i. På den anden side hvis det er sandt, at den vigtigste driver er de sportslige resultater bør 

det modsatte også være gældende. En række dårlige resultater vil medføre færre præmiepenge, mindre 

opmærksomhed og dermed også færre indtægter. Men som tidligere diskuteret virker det til, at når først et 

sportshold har haft succes og opbygget en fanbase, forsvinder denne ikke med det samme. Hvorimod et 

produkt hvor forbrugerne ikke er så følelsesmæssigt involveret i købsprocessen ville kunden alt andet lige 

finde et nyt brand hvis kvaliteten på vedkommendes foretrukne brand blev forringet drastisk.  

 

Delkonklusion – Brand equity 

Brand equity er derfor et centralt begreb for at få en bedre forståelse for hvordan virksomheder arbejder med 

deres brand, for at styrke deres position på markedet. En stor del af virksomhedens værdi i kundernes øjne er 

forbundet med at have en stærk positionering og indarbejdelse på markedet. Jo stærkere branding, jo større 

markedsværdi. Brand equity kan defineres som et mix af egenskaberne kendskab, kvalitetsopfattelsen, brand 

associationer og loyalitet.  

 

Forbrugerbaseret brand equity vurderes derfor oplagt til at benytte for at analysere eSportens brand equity og 

dermed svare på problemstillingen for denne afhandling.  

I sportsbranchen er der til tider andre mekanismer end på de traditionelle fysiske og service produkter. 

Derfor er der inddraget teori med afsæt i sportens verden, som kan hjælpe med at afdække og analysere 

disse.   
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3.4 Begrebsdefinition 
Herefter følger en begrebsdefinition af de forskellige drivere, der menes at have indflydelse på skabelsen og 

forøgelse af brand equity for eSport branchen. Ved at blive klogere på de disse elementer, giver det mulighed 

for bedre at kunne vurdere mere præcist hvilke elementer, der er de bærende drivkræfter og dermed også 

giver et bedre grundlag for at kunne argumentere, hvordan en eSportsvirksomhed kan skabe brand equity.  

 

3.4.1 Brand awareness  

Både Aaker (2010), Keller (2013) samt Grønholdt og Martensen (2003) nævner brand awareness, som en af 

de grundlæggende drivere for brand equity. Customer-based brand equity forekommer, når forbrugerne har 

et højt niveau af “awareness” og genkender brandet, samt har stærke, unikke og favorable brand 

associationer (Keller, 2013).   

 

Aaker hævder, at brand awareness afspejler kendskabet til og synligheden af et brand. Altså evnen til at 

kunne genkende fra forbrugerens synspunkt. Niveauet af brand awareness er stærkt påvirket af synergien af 

brandet i sig selv, og de dertilhørende symboler, logoer, slogans og andre brand aktiver, der tilknytter sig 

brandet (Aaker, 1996). 

  

Aaker definerer tre niveauer af brand awareness (Aaker, 1996). Brand recognition, brand recall og top-of-

mind. Keller fokuserer ligeledes, i hans gennemgang af brand awareness, på brand recognition og brand 

recall som en forklaring på, hvad brand awareness består af (Keller, 2013). 

  

Brand recognition 

Recognition afspejler kendskab og sammenkædning skabt fra tidligere eksponering. At man som forbruger 

husker på et brand mellem flere. Man er som forbruger muligvis i stand til at genkende et bestemt brand, da 

man tidligere er blevet eksponeret for dem, i en anden tidligere situation (Keller, 2013).   

   

Brand recall 

Brand recall eller genkendelse afspejler opmærksomheden om et brand, når det kommer i betragtning, så 

snart produktkategorien er nævnt. Et eksempel på dette kan være, når snakken falder på eSport, at 

forbrugeren straks kommer i tanke om Astralis. Eller når en forbruger på en afslappet lørdag aften, genkalder 

eSport som underholdningskilde, og vælger at streame eSport, fremfor at se en film fra eksempelvis Netflix.  

 

Top-of-mind. 

Dette vurderes som højeste bevidsthedsniveau, og brandet dominerer sindet og dukker op som det første, når 

det er muligt. Aaker vælger at beskrive dette begreb mere i dybden. To væsentlige underkategorier til 
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brand recall er top-of-mind og brand dominance. Top-of-mind er som beskrevet det dominerende brand, som 

er det første en forbruger kommer i tanke om, ved en given situation, hvor en forbruger tænker på brands i en 

produktkategori (Aaker & McLoughin, 2010). For eksempel nævner Aaker Google. Når en forbruger skal 

bruge en almindelig søgemaskine, vil langt størstedelen af forbrugerne kun tænke på Google. Dette er en 

yderst fordelagtig position for et brand at befinde sig i.  

 

Aaker anser også brand opinion som havende stor indflydelse på brand awareness. Dette begreb omhandler, 

hvorvidt en forbruger har holdning om det pågældende brand (Aaker, 1996). Derudover nævnes også brand 

knowledge. På dette område er Aaker og Keller ikke enige i deres definitioner. Aaker mener, at brand 

knowledge skal identificeres som værende en del af brand awareness, hvorimod Keller argumenterer for, at 

brand knowlegde består af to komponenter; nemlig brand awareness og brand image (Keller, 2013).  

 

Der vil i det kommende afsnit, blive lagt vægt på brand recognition og brand recall, da både Aaker (1996) 

og Keller (2013) nævner disse som parametre, der er afgørende for forståelsen af den samlede brand 

awareness.  

 

Effekten af de specifikke aktiviteter, der har til formål for at øge niveauet af brand awareness, afhænger af 

flere ting. Hvor i købs- og beslutningsprocessen er forbrugeren, og specielt også den pågældende forbrugers 

involveringsgrad. Awareness bunder i forbrugere, der føler sig tiltrukket af og interesseret i et brand, og ikke 

kun når de har været udsat for et højt niveau af eksponering, gennem diverse kanaler. Det handler om at styre 

selektive opfattelser, eksponering, opmærksomhed og hukommelsen hos forbrugerne (Kapferer, 2008). Både 

brand recognition og brand recall skal være i balance for, at brandet kan udnytte brand awareness fuldt ud. 

 

Den relative kraft af recall mod recognition er vist i Graveyard-modellen nedenfor, som er udarbejdet af 

Young og Rubicam Europe og som der også bliver refereret til i Aaker (1996). Denne model synes særdeles 

interessant at inddrage i forhold til et hold som eksempelvis Astralis, da det antages, at Astralis har 

forholdsvis høj recognition, men noget lavere recall. Det antages at navnet Astralis er alment kendt blandt de 

danske forbruger, men vi kan have en mistanke om, at mange forbrugere ikke genkalder Astralis, en lørdag 

aften, når sætter sig foran fjernsynet eller computeren og leder efter underholdning. 
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Figur 4 - The Graveyard model (Aaker, 1996). 

  

Brands i en given produktkategori har en tendens til at følge den kurvede linje, som viser forholdet mellem 

recognition og recall. Det er to undtagelser for denne regel, og begge disse undtagelser viser tydeligt 

vigtigheden af recall. Den første undtagelse relaterer sig til sunde veldrevne niche brands, som befinder sig 

under der kurvede linje. Selvom brandet måske ikke er almen kendt blandt befolkningen, brandet har altså en 

lav recognition, har de derimod et højt recall blandt deres loyale kunder. Har de derfor en base af loyale 

kunder, som altid vil tænke på deres brand i købsbeslutningen, er der mulighed for salg. Derfor er lav 

recognition ikke altid ensbetydende med dårlig performance. Her kunne man forestille sig, at den gruppe af 

meget dedikerede fans af eSport befinder sig. De følger det hold de støtter tæt og holder sig opdaterede med 

hvornår de spiller, så de ikke misser nogle kampe.  

 

Den anden undtagelse findes i det øvre venstre hjørne, hvor et brand har høj recognition og lav recall. Dette 

er en problematisk position for et brand at befinde sig i. Forbrugerne kender til det pågældende brand, men 

de tager ikke dette brand med i deres overvejelser, når de står i købsbeslutningen (Aaker, 1996). Denne 

model fortæller os derfor flere ting. Høj recognition er ikke lig med et stærkt brand. Dette er en svær 

situation for en marketingafdeling at stå i. Hvis forbrugerne allerede kender til brandet, har de måske derfor 

ikke så stor interesse i at høre en ny historie om dette brand, som har til formål at øge brand recall.  

 

I sidste ende hjælper Graveyard modellen med at diagnosticere nedgangen i brands til ”The Graveyard” 

(faldende salg og markedsandel), og kan derfor være en opfordring til, at virksomheden bør tage action, for 

at vende den nedadgående tendens.  

 

Brand awareness, som er en af de fundamentale elementer i en virksomheds brand equity, er afgørende for 

om en virksomhed har succes på et givent marked. Det repræsenterer en bærende faktor for, at et brand 
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bliver inddraget i forbrugernes købsbeslutningsrejse, da de fleste forbrugere foretrækker at konsumere 

produkter fra en virksomhed eller et brand, som de kender eller i det mindste har hørt om (Moisescu, 2009). 

 

Brand awareness har ligeledes en stor indflydelse på forbrugerens risikovurdering i forbindelse med et køb. 

Ved at købe et produkt fra en velkendt virksomhed, føler forbrugerens sig mere sikker på kvaliteten på deres 

produkt eller tjeneste (Moisescu, 2009). 

 

Brand awareness er bredt anerkendt for dets indflydelse på brand equity. Af denne grund synes det 

interessant at undersøge nærmere i forbindelse med. I eSportsbranchen og i sportsbranchen arbejdes der 

typisk med høje involveringsgrader. Det hold en forbruger støtter, fylder en del i denne persons hverdag. For 

disse dedikerede tilhængere er en høj grad af eksponering muligvis ikke den rigtige vej at gå, da det 

forventes, at de selv holder sig opdaterede med, hvornår det hold de støtter spiller næste gang, og selv 

opsøger muligheder for at interagere med holdet. Det vigtigste tænkes her, at muligheden for at indhente 

denne information, er til stede. For denne gruppe fans kan deres foretrukne eSportshold tænkes at være top-

of-mind, og derfor det første og eneste, som de tænker på i given købssituation. Vi har derfor stor interesse i 

at finde ud af, hvor stor forståelse for eSportsbranchen forbrugerne har.  

 

Blandt de forbrugere, som endnu ikke betragter sig selv som eSport fans, vil skabelsen af højere brand 

awareness forventeligt have større effekt. Denne type forbruger genkalder ikke i ligeså høj grad eSport i 

købsøjeblikket, som kan være lørdag aften foran fjernsynet. Med en effektivt strategi for at øge eSportens 

brand awareness, kan der derfor være mulighed for at skabe flere fans, som måske bedre vil genkalde 

eSport, og muligvis have eSport som top of mind.  

 

3.4.2 Brand Loyalitet 

Som udgangspunkt vurderes det, at der i sportsindustrien findes en høj grad af loyalitet blandt holdenes fans. 

Dette forventes derfor også at gøre sig gældende i eSportsbranchen. Loyaliteten i eSportsbranchen vurderes 

derfor meget interessant at undersøge nærmere, da den umiddelbart synes at differentiere sig fra de 

traditionelle industrier, hvor typisk fysiske produkter handles. Mange brands, som tilbyder almindelige 

brands, må tænkes at være meget interesserede i at have en så loyal fan base, som det synes være gældende 

blandt sportshold (Wilkens, 2017). 

 

Aaker (1991) definerer brand loyalitet som: 

 

”A measure of the attachment that a customer has to a brand. It reflects how likely a customer will be to 

switch to another brand, especially when that brand  makes a change, either in price or in product features.” 
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En virksomheds konkurrenter kan forsøge at kopiere et produkt, og måske i virkeligheden forbedre et brands 

produkt. Men de står stadig overfor en stor udfordring, ved at få kunderne til at skrifte brands.  

Brand loyalitet eller modstand mod at skifte, kan være baseret på simple vaner (der er ingen motivation til at 

skifte fra det velkendte mærke), præference (folk kan virkelig godt lide dette brand, måske baseret på 

brugeroplevelse over en lang periodes forbrug), eller skifte omkostninger. Skifteomkostninger kan være en 

virksomhed, som benytter en type software. Hvis denne virksomhed ønsker at skifte IT-system til hele 

virksomheden, vil det kræve en stor investering at købe produktet, men også at træne medarbejderne i det 

nye system, foruden den omkostning virksomheden allerede har haft ved at træne medarbejderne i det gamle 

system. For forbrugere i eSportsmiljøet, kan det tænkes, at forbrugerne har knyttet et emotionelt bånd til et 

hold eller organisation, som kan være svært for konkurrenterne at bryde.  

  

Loyalitet i denne sammenhæng er et direkte mål for, hvor villige kunder er til at holde sig til et bestemt 

brand. Derfor hævder Aaker (1996) prispræmien som den basale indikator for brand loyalitet og den bedste 

enkeltstående måling af brand equity. Loyale kunder forhindrer indtrængen af potentielle konkurrenter, og 

nedsætter risikoen fra substituerende produkter. Dertil kommer, at loyalitet løber over tid. Dette betyder, at 

det er muligt at reagere på markedsinnovationer, og skabe et forsvar mod prisfightere, som forsøger at presse 

prisen i bund. Derfor definerer Aaker brand loyalitet, som en kerne dimension i brand equity teori (Aaker, 

1996). Dette er et element, der kan blive svært at teste i nøjagtigt i afhandlingen, med tanke på hvordan 

produktet i denne afhandling er defineret. Der er umiddelbart ikke nogen direkte monetær transaktion ved at 

se eSport i TV eller på internet, andet end et internet abonnement eller for eksempel et kabel-tv abonnement.   

Betydningen af loyalitet er også anerkendt og korreleret til brand equity af Kapferer (2008). Stærke brands 

kan kun være stærke, hvis de har et solidt udbud af loyale kunder. Hvor værdien af den finansielle 

brandværdi er en funktion af brand equity, mindsker loyaliteten risikoen for forventet fremtidig afkast. 

Loyale kunder bruger mere, og deres udgifter kan nemt stige over tid. Sammenlignet med nye potentielle 

kunder, er det fem gange billigere at fastholde en loyal kunde, end at skabe en ny (Kapferer, 2008). Prisen 

per konvertering er derfor langt billigere hos loyale kunder. 

  

Loyalitet måles ofte som gentagne køb. Keller hævder at gentagende køb ikke nødvendigvis tager højde for 

høj grad kundeloyalitet eller kundetilfredshed. Kunderne kan købe flere gange og føle sig meget tilfredse, 

uden at påvise iboende loyalitet over for produktet, brandet eller organisationen. Ikke desto mindre er 

gentagne køb en del af brand loyalitet. Loyalitet kræver dybere holdningsmæssige forhold, der fuldt ud 

opfylder kundernes behov, ud over at have en positiv holdning til brandet (Keller, 2013). 
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Love og Gelbert  hævder, at stærke brands konsekvent vinder to ”moments of truth”, og at de vil vinde en 

særlig plads i kundernes bevidsthed (Kotler & Pfoertsch, 2006). Det første ”moment of truth” opstår, når 

kunden vælger det pågældende brand fremfor konkurrenterne. Det andet ”moment of truth” opstår, når 

kunden oplever brandet, og det brandet lover, stemmer overens med brand oplevelsen. Derfor er loyalitet 

direkte knyttet til værdien af tillid, som de opnår gennem troværdighed, som følge af de omtalte ”moments 

of truths”. Tillid til et brand kan derfor ses, som et simpelt fundament til loyalitet (Kotler & Pfoertsch, 2006). 

Igen lægges der op til, at loyalitet er meget baseret på hvorvidt kunderne vælger et givent brands produkt 

fremfor konkurrenterne, men i denne formulering ses også en kobling til opfattet kvalitet. Hvis ikke 

forventningen til kvaliteten bliver opfyldt efter købet, er det svært at skabe en loyal kunde.   

  

Aaker definerer fem loyalitets segmenter i hans loyalitets pyramide, der vejleder virksomheder til at udvikle 

deres strategiske og taktiske markedsindsigt (Aaker, 1991) 

 

 
 

Figur 5 - The Brand Loyalty Pyramid (Aaker, 1991) 

  

I sin brand loyalitets pyramide, identificerer Aaker fem niveauer af brand loyalitet, fra ikke loyale til meget 

loyale (det laveste niveau er afbildet i bunden af pyramiden). Han beskriver kundernes adfærd for hvert 

niveau, og peger på udfordringer som marketingfolk står over for, i deres bestræbelser på at løfte en 

kunde/forbruger til et højere niveau. Jo større antallet af kunder/forbrugere i de højere dele af pyramiden, jo 

mere effektiv er den udøvede branding strategi. De fem segmenter er karakteriseret som følgende:  

 

Switchers: Disse er købere, der ikke er loyale over for det pågældende brand. Denne form for 

kunde/forbruger ser slet ikke på brandet i hans/hendes adfærd. Denne type forbruger har ingen 
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betænkeligheder ved at skifte brand. Mod dette segment er det mest fordelagtigt at forsøge at øge 

virksomhedens brand awareness, for at flytte forbrugerne op ad i pyramiden. 

 

Satisfied/ habitual buyer: Disse er forbrugere, der køber et brand fra et vanemæssigt perspektiv. De har 

tendens til at være rimeligt tilfredse kunder, der dybest set ikke ser nogen grund til at ændre deres 

købsadfærd, og er derfor ikke på udkig efter alternativer. Når en sådan kunde har nogle problemer ved at 

købe dette brand, vil han/hun relativt nemt købe et andet brand (i stedet for at gå til en anden butik for at få 

det mærke, han/hun normalt køber). 

 

Satisfied buyer with switching costs: Disse er tilfredse købere, der er tilbageholdende med at skifte til et 

konkurrerende brands, på grund af blandt andet skifte omkostninger. 

 

Brand Likers: Disse købere kan være karakteriseret som sande brand entusiaster. Deres brand præference er 

for det meste affødt af en oplevelse af følelsesmæssige fordele, sammen med mere rationelle fordele, såsom 

pris, tid og kvalitet. Dette afspejles yderligere af det faktum, at Brand Likers generelt er ude af stand til at 

angive, hvorfor netop de har sådan en stærk præference for det pågældende mærke (hvilket er normalt for 

folk med en følelsesmæssig tilknytning til et brand). 

 

Committed buyer: Disse er de stolte brugere af et brands produkter, i hvis (daglige) liv det pågældende 

mærke faktisk spiller en vigtig rolle. Committed buyere køber dette mærke, fordi det nøje knytter sig til 

deres personlige værdier. Eksempler på engagerede købere, kan findes i kundegrundlaget for brands som 

Harley-Davidson og Apple. Fastholdelse af kunder/forbrugere på dette niveau af brand loyalitet, kan bedst 

realiseres ved at belønne deres loyalitet. Dette kan gøres blandt andet gøres gennem loyalitetsprogrammer. I 

forhold til eSport og sport generelt, vil man i denne kategori typisk finde de dedikerede fans. For mange fans 

af sportshold og derfor formentlig også eSportshold, fylder dette tilholdsforhold meget i disse personers liv.  

 

For disse kategorier synes de engagerede eSportfans at tilhøre grupperne “Brand Likers” og “Committed 

buyers”. Dette skyldes primært deres følelsesmæssige tilknytning til de hold de støtter.  

Brandbevidsthed, opfattet brand kvalitet, en velforvaltet brandidentitet og adfærdsmæssige brand 

loyalitetsprogrammer, kunne udnytte brand loyalitet blandt disse grupper (Aaker, 1991). Sidstnævnte er også 

blevet behandlet af Kapferer, der hævder, at adfærdsmæssige loyalitetsprogrammer skaber en følelsesmæssig 

forbindelse mellem brandet og kunderne (Kapferer, 2008).  

Keller fokuserer meget på produktet, når han beskriver hvad de væsentligste drivere for brand loyalitet er. 

For at opnå brand loyalitet, må forbrugernes forventninger til produkterne, som et minimum, være mødt og 

også meget gerne overgået. Efter at have overvejet, hvordan forbrugerne danner deres meninger om et givent 
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produktets kvalitet og værdi, kan vi, som marketingfolk, undersøge hvordan vi kan gå ud over det egentlige 

produkt, for at forbedre den samlede produktoplevelse, og tilføje yderligere værdi før, under og efter 

produktbrug (Keller, 2013).  

 

Det ses altså i teorien, at det mange brands søger, er en følelsesmæssig forbindelse mellem brand og kunde. 

Denne menes at være tilstede for mange sportsklubber, og det synes derfor også i orden at antage, at dette 

gør sig gældende i eSportsbranchen. Kan man som eSportsklub gennem succes og effektiv branding opbygge 

en stor fanbase, står man umiddelbart i en meget fordelagtig position.  

 

3.4.3 Brand associations 

De associationer, der er knyttet til en virksomhed og dens brand, kan være afgørende for virksomhedens 

forretningsaktiviteter, da de afspejler brandets strategiske position. En brand association er noget, der er 

direkte eller indirekte forbundet i forbrugernes hukommelse til et brand (Aaker & McLoughlin, 2010). For at 

skabe et positivt brand image må marketing strategien forbinde stærke, favorable og unikke associationer til 

brandet i forbrugerens hukommelsen (Keller, 2013). Associationer fremgår stærkest når de tager 

udgangspunkt i en mere omfattende mængde erfaring og oplevelser, samt eksponering fra brandet gennem 

deres kommunikation. (Aaker, 1991). 

  

Brand associations eller brand image er muligvis det vigtigste element i brand equity mener Aaker (1992). 

Der findes forskellige typer af associations. En måde at skelne mellem de forskellige typer af associations er 

ved deres abstraktionsniveau (Alba & Hutchinson 1987). Det er ved, hvor mange oplysninger der 

opsummeres eller subsumeres i associationen. Ved siden af denne dimension kan brand association 

klassificeres i tre hovedkategorier af voksende omfang: attributter, fordele og holdninger (Keller, 1993). 

Adskillige yderligere sondringer kan foretages inden for disse kategorier i henhold til brand associationens 

kvalitative karakter. 

 

Brand associationer omfatter ifølge Aaker (1992) produktattributter, kundefordele, anvendelser, brugere, 

livsstil, produktklasser, konkurrenter og lande. Brand associationer kan hjælpe kunder med at behandle eller 

indhente oplysninger, være grundlaget for differentiering, give en grund til at købe og skabe positive følelser. 

  

Forbrugerne former deres holdninger til brandets attributter og fordele på forskellige måder (Keller, 2013). 

Definitionen på customer-based brand equity tager dog ikke højde for kilden af brand associationerne og 

hvordan disse er skabt. Det eneste der betyder noget er styrken og hvor favorable og unikke de er (Keller, 

2013). Dette betyder at man som forbruger kan forme sine brand associationer på mange forskellige måder, 

end gennem brandets egne marketing strategier. Dette kan ske gennem direkte forbrug af produkter og 
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ydelserne, ved at surfe på internettet, læse upartiske anmeldelser af produktet osv. Marketers bør være meget 

opmærksomme på disse kilder af information der vedrører deres brand, således at de på bedst mulig vis kan 

kontroller eller imødekomme denne informationsstrøm som handler om deres brand. 

  

Det vil nu ses nærmere på de tre overordnede typer af brand associations som Keller (1993) præsenterer. 

Attributes, benefits og brand attitude. 

  

Attributes 

Attributter er de beskrivende funktioner, som karakteriserer et produkt eller en tjeneste (Keller, 1993). Hvad 

en forbruger mener, at produktet eller tjenesten er eller har, og hvad der er involveret i køb eller forbrug. 

Attributter kan kategoriseres på forskellige måder (Keller, 1993). Her adskilles attributter i henhold til, hvor 

direkte de vedrører produkt- eller serviceydelse. Produktrelaterede attributter defineres som de ingredienser, 

der er nødvendige for at udføre den produkt eller servicefunktion, der søges af forbrugerne. Derfor vedrører 

de en produkts fysiske sammensætning eller en service krav. Produktrelaterede attributter varierer efter 

produkt- eller servicekategori. Ikke-produktrelaterede attributter defineres som eksterne aspekter af 

produktet eller tjenesten, der vedrører køb eller forbrug. For hold i eSportsbranchen, vil de brand attributter 

man oftest har at gøre med, være elementer som succes, stjerne spillere og trænere. Disse elementer er det, 

som primært er med til at karakteriserer produktet i eSporten. 

  

Benefits 

Fordele er den personlige værdi, forbrugerne tilknytter produkt- eller serviceattributterne. Det er, hvad 

forbrugerne mener, at produktet eller tjenesten kan gøre for dem. Fordele kan yderligere skelnes ind i tre 

kategorier i henhold til de underliggende motiver, som de vedrører (Whan Park, Jaworski, & MacInnis, 

1986): (1) funktionelle fordele, (2) erfaringsmæssige fordele og (3) symbolske fordele. Funktionelle fordele 

er de mere egentlige fordele ved produktet eller servicen og svarer normalt til de produktrelaterede 

attributter. Disse fordele er ofte forbundet med ret grundlæggende motivationer, såsom fysiologiske og 

sikkerhedsmæssige behov (Maslow, 1970), og involverer et ønske om fjernelse eller fjernelse af problemer 

(Keller, 1993). Erfaringsmæssige fordele vedrører, hvordan det føles at bruge produktet eller tjenesten og 

svarer normalt også til de produktrelaterede attributter. Disse fordele opfylder erfaringsmæssige behov som 

sensorisk nydelse, variation og kognitiv stimulering. Symbolske fordele er de mere ekstrinsiske 

(følelsesmæssige) fordele ved produkt- eller serviceforbrug. De svarer normalt til ikke-produktrelaterede 

attributter og vedrører underliggende behov for social godkendelse, eller personlige udtryk og yderorienteret 

selvværd. Derfor kan forbrugerne værdsætte prestige, eksklusivitet eller modenlighed af et brand, på grund 

af hvordan det vedrører deres selvbegrebet (Solomon, 1983). Symbolske fordele bør være særligt relevante 
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for socialt synlige "mærke" produkter. Sportsfans føler generelt en stor følelsesmæssige tilknytning til den 

klub de støtter. Ofte vil sportsfans sige, at de kan identificere sig selv med den klub de støtter. 

 

Brand Attitude 

Brand holdninger defineres som forbrugernes samlede vurderinger af et brand (Keller, 1993). 

Brandholdninger er vigtige, fordi de ofte danner grundlag for forbrugeradfærd (fx brandvalg). Selv om der er 

blevet foreslået forskellige modeller af brandholdninger, er en bredt accepteret tilgang baseret på en 

multifunktionsformulering, hvor brandtilstanden er en funktion af de tilhørende attributter og fordele, som er 

vigtige for brandet. Brand holdninger kan relateres til overbevisninger om produktrelaterede attributter og de 

funktionelle og erfaringsmæssige fordele, i overensstemmelse med arbejde på opfattet kvalitet (Keller, 

1993). Brandholdninger kan også relateres til holdninger af ikke-produktrelaterede attributter og symbolske 

fordele. I kraft af den følelsesmæssige tilknytning en sportsfan har, må det også tænkes, at de har meget 

stærke holdninger om deres klub. Derudover har de ofte en stor viden om alt i og omkring klubben, da de 

følger dem intensivt.  

  

Herudover pointerer Keller (1993) vigtigheden af at undersøge nærmere hvor stærke, favorable og unikke 

disse brand associationer er. Disse associationer omfatter opfattelser af brand kvalitet og holdninger til 

brandet. På samme måde foreslår Aaker (1991; 1996), at brand associationer er “anything linked in memory 

to a brand”. Keller og Aaker fremlægger begge, at forbrugernes opfattelser af brands er multi-dimensionelle, 

men mange af de dimensioner, de identificerer synes at være meget ens. Desuden er Aaker og Kellers 

konceptualisering af forbrugernes psykologiske repræsentation af brands ikke blevet underkastet empirisk 

validering (Low & Lamb, 2000). Derfor er det vanskeligt at afgøre, om de forskellige konstruktioner, de 

diskuterer, såsom brand holdninger og opfattet kvalitet, er særskilte dimensioner af brand associations, 

(multi-dimensionelle), som de foreslår, eller hvis de blot er indikatorer for brand associations (en-

dimensional) (Low & Lamb, 2000). 

 

3.4.4 Perceived quality 

Det sidste element der undersøges nærmere er Perceived Quality - oversat til opfattet kvalitet. Opfattet 

kvalitet er kundens opfattelse af den samlede kvalitet eller overlegenhed af et produkt eller en tjenesteydelse 

sammenlignet med alternativer der dækker samme behov (Keller, 2013). At opnå et tilfredsstillende niveau 

af opfattet kvalitet er blevet vanskeligere, idet løbende produktforbedringer i årenes løb har ført til øgede 

forventninger hos forbrugerne. Forbrugerne bliver hele tiden mere krævende og forventer løbende bedre 

produkter. Opfattet kvalitet er også ifølge Aaker en væsentlig faktor for brand equity (Aaker, 1996). Har 

forbrugerne høje tanker om kvaliteten af produktet, vil dette alt andet lige også tale i retningen af en relativt 

bedre brand equity.  
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Opfattet kvalitet er et subjektivt begreb som varierer alt efter hvilke forbrugere man undersøger. En gruppe 

af befolkningen har måske højere højere opfattelse af kvalitet hos Coca Cola modsat Pepsi, hvor hos en 

anden gruppe er dette omvendt. Der ligger meget forskning til grund for at forstå hvordan forbrugerne 

danner deres meninger om kvalitet. De forskellige attributter og egenskaber der afgør den opfattede kvalitet 

kan variere meget fra kategori til kategori. Dog er der en vis konsensus om, at følgende egenskaber kan være 

afgørende: Primære egenskaber, supplerende egenskaber, produktsikkerhed, holdbarhed, brugervenlighed 

samt stil og design (Keller, 2013).  

 

Et element som klubberne aktivt selv kan ændre ved, for at øge den forventede kvalitet er ved at hente 

stjernespillere ind på holdet. At hente en stjernespiller til holdet kan øge interessen fra fans og gøre 

opmærksom på klubben og brandet (Richelieu, 2003). Dette kan også tage gøres ved at hente lokale spillere, 

som fans vil genkende og føle en stærkere forbindelse til for at trække støtte og opbygge loyalitet for holdet 

(Underwood, et al. 2001). 

 

Forbrugernes opfattelse af disse produktegenskaber er ofte de væsentligste faktorer der definerer kvalitet og 

dermed også forbrugernes holdninger og deres adfærd når det kommer til de forskellige brands. Selve 

produktkvaliteten afhænger ikke kun af den rene funktionelle produktydelse, men en bredere betragtning, 

som kan inkludere hvor hurtigt og nøjagtighed produktet bliver leveret, samt installeret. Dertil kommer et 

element af kundeservice hvis der opstår problemer med et produkt så det skal repareres. 

  

Forbrugernes holdninger over for et specifikt brand kan være påvirket af mere abstrakte produktbillede 

(Keller, 2013). Dette kan blandt andet dække over symbolikker og personligheden som brandet afspejler. For 

sportshold ses dette gennem logoer og maskotter. Disse forstærkede elementer har stor indflydelse for brand 

equity, da de tillægger brandet øget værdi end bare det funktionelle (Keller, 2013). Specielt dette punkt 

påtænkes at være væsentligt for eSportsbranchen. Groft sagt hvis det kun var kvaliteten på spillet på banen 

der havde indflydelse på hvilket hold forskellige personer holder med, ville alle holde med det samme hold.  

 

Med opfattet kvalitet i eSporten tænkes det derfor, at spændingsniveauet spiller en rolle. Hvis alle kampe er 

for forudsigelige og uden de store overraskelser eller spektakulære situationer, kunne det forestilles, at 

underholdningsniveauet ville falde, og seertallene ligeså. Som sportsfan vil man også komme ud for, at det 

hold man støtter vil tabe kampe, men man kan stadig have følt sig underholdt i disse kampe hvis 

spændingsniveauet er højt nok eller man er følelsesmæssigt investeret, som mange sportsfans kan genkende. 

Selvom det hold man støtter taber nogle taber nogle kampe, vil denne type fans og forbruger ikke 

nødvendigvis få en dårligere opfattelse af kvaliteten, selvom konkurrenten faktisk var bedre. 
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Underholdningsniveauet kunne derfor forestilles af være et vigtigt aspekt af den opfattede kvalitet indenfor 

eSport. 

  

Der er således klart, at der er mange faktorer, der spiller en rolle, når den samlede produktkvalitet skal gøres 

op. Udover at kunne sige noget om brand equity, har opfattet kvalitet også stor indflydelse på de finansielle 

resultater (Aaker & McLoughlin, 2010).  

 

Delkonklusion – begrebsdefinition 

Alle disse elementer er med til at forme brand identiteter i branchen. Keller (2001) fastslår, at skabelsen af en 

stærk brandidentitet er tæt forbundet med i særdeles brand awareness. Det har tidligere været nævnt, at 

brand awareness blandt andet er kundens evne til at genkalde og genkende brandet. Keller (2001) 

understreger imidlertid også, at en stærk brandidentitet vil øge kundebevidstheden i den forstand, at 

kunderne relaterer til visse værdier som brandet repræsenterer, og derfor er det afgørende for ledere at 

bevidst og omhyggeligt arbejde for at skabe en meningsfuld identitet. 
  

Ifølge Richelieu (2003) består sportsbrands identitet af to centrale elementer: holdets attributter og den 

værdi, som holdet repræsenterer til sine fans. Det holdets attributter refererer til, er holdets kerneværdier, 

hvilket betyder hvad holdet er tilknyttet og anerkendt for (Couvelaere & Richelieu, 2005). 
  

Hensigten for sportsorganisationer er at identificere nøgleelementer, som de vil have holdet skal 

repræsentere. Dette kan blandt andet dække over ambition, solidaritet, kampånd osv. Holdets historie og dets 

tilstedeværelse i samfundet, bruges ofte som aktiver for at udløse et følelsesmæssigt svar, og en følelse af 

tilhørsforhold til sine fans (Kapferer, 2001). 
  

Kommunikationen af identiteten er afgørende for at få nye kunder, da det er det eneste bevis på, hvad 

virksomheden eller i dette tilfælde sportsorganisationen står for, og derved skal appellere til kunderne for at 

få deres opmærksomhed (Berry, 2000). Endelig skal sportsorganisationer omhyggeligt evaluere, hvordan 

brandets identitet kommunikeres. Når en klar identitet er formuleret, bør dette formidles med konsistens. 
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3.5 Målemetoder af brand equity 
Nu hvor de grundlæggende begreber er på plads, bevæges fokus over på hvordan man nærmere arbejder med 

og måler brand equity indenfor eSportsbranchen. Til dette formål tages der udgangspunkt i tre testede 

metoder og modeller af Keller (1993), Aaker (1996) og Martensen og Grønholdt (2003). Formålet med at 

inddrage flere teorier, er at få et mere nuanceret billede af hvordan brand equity opbygges.  

Da ingen af disse modeller vedrører målingen af et marked som eSport, giver inddragelse af flere teorier en 

bredere forståelse og udgangspunkt, som en senere analyse kan drage fordel af. På denne måde skabes der 

bedre forudsætninger for, i sidste ende at udvikle en konceptuel model, som skal bruges for at svare på 

problemstillingen. Ved at inddrage flere modeller, kan den konceptuelle model ligeledes bedre tilpasses de 

karakteristika som gør sig gældende for eSportsindustrien.  

Følgende modeller vil derfor ikke kopieres direkte til en praktisk operationalisering i afhandlingen, men 

derimod videreføre teoretiske tilgange og pointer, til den konceptuelle model.  

 

3.5.1 Customer-based Brand Equity Model 

Ifølge Keller (1993) forekommer customer-based brand equity, når forbrugeren er bekendt med et brand, og 

besidder en form for favorable, stærke og unikke associationer til brandet i hukommelsen. Et brand kan her 

både tage form som et konkret produkt fra en virksomhed, såsom en iPhone, lige såvel som det i eksempelvis 

i eSportens verden, kan være et specifik hold såsom Astralis.  

 

Med henblik på at måle customer-based brand equity forklarer Keller, at der som udgangspunkt findes to 

måder. Den indirekte tilgang og den direkte tilgang. Den indirekte tilgang forsøger at anskue potentielle 

kilder til customer-based brand equity, ved at måle brand knowledge (f.eks. brand awareness og brand 

image). Den direkte tilgang forsøger at måle customer-based brand equity, ved at måle hvilken respons 

forbrugerne udviser, på baggrund af forskellige elementer af en virksomheds markedsføringstiltag. 

De to respektive tilgange er komplementære, og bør benyttes i forlængelse af hinanden.  

Den indirekte tilgang er brugbar til at identificere hvilke aspekter af brand knowledge, der forårsager en 

differentieret respons, altså den som skaber den reelle customer-based brand equity. Den direkte tilgang kan 

derefter bruges til at bestemme typen af den differentielle respons hos forbrugeren.  

 

Indirekte tilgang 

Den første tilgang til målingen af customer-based brand equity, kræver en måling af brand awareness og de 

forhold der har med brand associations at gøre. Som regel formår målinger kun at indfange et specifikt 

aspekt af brand knowledge, og der er derfor behov for at bruge flere målemetoder, så den flersidet natur af 

brand knowledge belyses. Brand awareness kan vurderes effektivt gennem en blanding af assisteret og ikke-

assisteret hukommelsestest, som kan benyttes til at teste brand recall og brand recognition.    
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Når brand recognition måles, kan der eksempelvis gøres brug af selve brandnavnet, eller nogle implicitte 

versioner af brandnavnet (Alba & Hutchinson, 1987). Ved måling af brand recall kan der eksempelvis gøres 

brug af en række stikord tilhørende en konkret produktkategori, som deltageren eksponeres for.  

Der bliver ydermere foreslået at bruge andre måleenheder, som eksempelvis tiden fra udsættelsen af stimuli 

til den reelle respons (latenstid), hvilket er med til at bevirke skabelsen af et overordnet indtryk af 

hukommelsens ydeevne. Det nævnes ligeledes at anmærkningen af ”Top of Mind” i relation til brand recall 

er betydningsfuld. Her rangeres genkendte brands i henhold til hvilke der genkaldes først. 

 

Da projektet hovedsageligt fokuserer på forbrugere på det danske marked, vil nogle af disse brand awareness 

mål formentlig være for omfattende, og kendskabet til eSport forventes ikke at være gearet til så specifik en 

tilgang. Det vil derfor eksempelvis i en kvantitativ dataindsamling, omformuleres til et mere overordnet 

niveau, hvor et generelt kendskab til branchen vurderes mere relevant.  

 

Inden for brand associationer findes en række forskellige måder at måle karakteristikaene af på. Keller 

foreslår, at kvalitative teknikker kan benyttes til at forklare mulige associationer. 

Artiklen nævner eksempelvis metoden ”free associations”, hvor forbrugere bedes beskrive hvad et specifikt 

brand betyder for dem, i et ustruktureret format, hvilket enten foregår individuelt eller i små grupper (Keller, 

1993). Helt konkret adspørges forbrugerne eksempelvis i form af; ”hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og 

hvordan” spørgsmål angående brandet. Hvis forbrugerne udviser vanskelighed eller modvillighed i forhold 

til at udtrykke deres følelser, anbefales det, at der benyttes sætningsfærdiggørelse, billedfortolkning osv., for 

at belejlige processen.  

 

I forhold til opgavens kvalitative dataindsamling, vil metoden free associations være direkte anvendelige 

under fokusgruppeinterviewet. Her vil deltagerne frit kunne diskutere hvilke områder, der har betydning og 

påvirkning for dem inden for eSportens verden. 

 

Keller mener ikke, at disse indirekte målemetoder altid er tilstrækkelige, når der skal vurderes på 

favorabelhed og den pågældende styrke af associationerne. Derfor argumenteres det, at det ofte er 

nødvendigt at inddrage de direkte målemetoder, for at indsamle yderligere information. Disse er følgende:   

 

1. Sammenligne karakteristika af brand associationer 

2. Spørge forbrugerne direkte angående relevant information om; congruence, competitive overlap, og 

leverage for brand associationerne. 
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Congruence: Kongruens forklares som graden af lighed mellem brand associationer. Kongruens kan vurderes 

ved at sammenligne mønstre af associationer blandt respondenterne, og derved identificere om 

associationerne er hyppige eller distinktive. I forhold til den analytiske del af afhandlingen, ville disse 

målinger blandt andet foretages via krydstabeller, baseret på det kvantitativt indsamlede data.  

 

Competitive overlap: Det konkurrencemæssige overlap skal forstås som graden af, hvorvidt brand 

associationer er tilkoblet en specifik produktkategori – identifikation - og om disse er delt med øvrige brands 

- unikhed. Identifikation kan vurderes ved at undersøge hvordan forbrugere responderer på brand recall 

øvelser, med produktkategori eller andre former for ledetråde.  

Unikhed af brand associationerne kan vurderes ved at sammenligne karakteristika fra det fokale brand, med 

karakteristika af associationer fra konkurrerende brands. Derudover forklarer Keller, at forbrugerne kan 

adspørges direkte om hvor stærkt de identificerer brandet med produktkategorien, samt hvad de vurdere at 

være unikke og delte aspekter af brandet (Keller, 1993).  

 

Dette vil gennem det kvalitative fokusgruppeinterview vurderes, og produktkategorien forventes 

eksempelvis at omformuleres til et skeln mellem traditionel sport og eSport, eller forskellige genre inden for 

eSporten. Samtidig kan der spørges ind til, hvad der tiltaler deltagerne ved nogle hold, frem for have et 

decideret konkurrentfokus.  

 

Leverage: Her vurderes graden af hvorvidt øvrige brand associationer tilkoblet en brand association, bliver 

sekundære associationer for brandet. Dette kan undersøges ved at sammenligne karakteristika for en specifik 

virksomhed, person, sted, event eller produktkategori, med karakteristikaene fra det fokale brand, i henhold 

til deres type, favorabelhed og styrke.  

Dette kunne eksempelvis være brand associationen, Stjerne Spiller, fra Gladden og Milnes model (1999). 

Her kan en forbruger have en stærk association til en specifik spiller, i forbindelse med en givet hold. 

Associationen til spilleren kan være tilkoblet øvrige associationer, som i sidste ende påvirker opfattelsen af 

brandet. Dette kunne for eksempel først og fremmest være dét, at spilleren er dygtig til sin sport, der fanger 

forbrugeren. Dernæst kan en tilkoblet association til dette være, at spilleren desuden er dansk, hvilket 

ligeledes også kan påvirke forbrugerens opfattelsen, men som vil gå hen og blive en sekundær association.   

 

Direkte tilgang 

Den anden tilgang til målingen af customer-based brand equity, er den direkte tilgang.  

Denne metode måler forbrugerens direkte effekt på brand knowledge, baseret på forbrugerens respons på et 

brands markedsføring. For at kunne måle dette kræves det, at en gruppe af forbrugere responderer til et 

element af markedsføringen for et konkret brand. Samtidig kræves det, at en anden gruppe af forbrugere 
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responderer til samme element af markedsføringen for et fiktivt brand eller unævnt version af produktet eller 

servicen. Ved at tilskrive markedsføringselementet til et ukendt eller anonymt produkt, bør forbrugere 

fortolke det med respekt til deres generelle viden omkring produktet eller servicen.  

Sammenligningen af de to gruppers respons, resulterer derefter i et estimat af effekterne. 

 

Keller forklarer et klassisk eksempel af denne tilgang kaldet ”blind test”. Her evaluerer forbrugere et produkt 

på baggrund af beskrivelse, og i nogle tilfælde en forbrugserfaring, enten med eller uden brand tilskrivning 

(Keller, 1993). Tidligere studier af denne type har vist, at viden om brandet påvirker forbruger opfattelser, 

præferencer og valg angående produkt.  

At udføre en nøjagtig gennemgang af denne metode, vurderes ikke have særlig relevans til projektets 

overordnede målsætning. Dog menes det, at aspekter fra “blind test” kan medtages, eventuelt i et 

fokusgruppeinterview. Her kan forskellige elementer af eSport implicit spørges til, eksempelvis hvordan 

fællesskab inden for sport påvirker dem, eller hvor meget enkeltpersoner vurderes at have betydning i sport 

generelt.  

 

Keller forklarer slutteligt om en sidste potentiel brugbar tilgang for måling af customer-based brand equity. 

Denne kalder han en conjoint analyse. En conjoint analyse er en spørgeskemabaseret statistisk teknik, som 

der kan bruges i markedsundersøgelser, til at vurdere hvordan forbrugere tildeler forskellig produktattributter 

(såsom pris, produkt, promotion osv.) værdi. En conjoint analyse vurderes ikke direkte at være gavnende 

som analyseredskab for afhandlingen. Der vil i den kvantitative analyse dog indgå områder, som ligeledes 

undersøger hvordan attributter i eSportsmarkedet påvirker forbrugernes opfattede værdi, og som dermed har 

en del ligheder til conjoint analysen. 

 

3.5.2 The Brand Equity Ten 

I forlængelse af Aakers Brand Equity Framework (1991), har han videreudviklet en række generelle 

måleredskaber, på tværs af forskellige produktkategorier, hvilket refereres til som Brand Equity Ten (Aaker, 

1996). Disse måleredskaber har til formål at supplere finansielle foranstaltninger, som ofte udelukkende 

agerer på kort sigt, med måling af brand aktiver, som kan belyse langtidseffekter, samt retfærdiggøre 

investeringer i brandforstærkende aktiviteter.  

Derudover er fremgangsmåden opstillet med henblik på at inddrage et kundeorienteret perspektiv i 

måleprocessen af brand equity. 

  

Aaker (1996) forklarer ydermere, at før modellen skal kunne måle brand equity effektivt, opstilles der fire 

kriterier som skal opfyldes. Først og fremmest skal modellens anvendte variable være valide, hvilket vil sige, 

at de undersøger det faktiske emne i fokus - i dette tilfælde brand equity. Her noteres i særdeleshed 
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vigtigheden i, at variablene afspejler brandets værdi, med henblik på længerevarende konkurrencemæssige 

fordele. Derudover skal de primære drivere af markedet, kunne reflekteres i disse variable. Variablerne skal 

derudover være underlagt en vis ændringssensitivitet, således at modifikationer i den pågældende 

virksomheds brand equity, direkte kan identificeres gennem variablene. Variable skal desuden ikke være 

virksomhedsspecifikke, hvilket betyder, at de skal kunne benyttes uafhængigt at marked, brand og 

produktkategori.  

 

 

De ti variable, som Aaker har identificeret, grupperes i fem respektive kategorier. Disse ses i nedenstående 

figur: 

 
Figur 6 – Inspireret af The Brand Equity Ten (Aaker, 1996) – Egen tilvirkning. 

 

Aaker forklarer, at de ti opstillede variable i modellen ikke nødvendigvis repræsenterer den optimale 

opsætning i alle henseender, og de bør derfor i stedet ses som et udgangspunkt. Derfor vil det i mange 

tilfælde findes belejligt at supplere og/eller fjerne enkelte variable fra modellen, for at imødekomme den 

givne situation (Aaker, 1996).  

 

Dette er ligeledes noget, der forventes at gøre sig gældende under opstillingen af afhandlingens konceptuelle 

model. Eksempelvis vurderes variable angående pris, ikke at være særlig relevant i forhold til projektet, og 

vil derfor formentlig ikke være inkluderet som målevariable. Den valgte teori i denne gennemgang 

fremhæver, at pris er en væsentlig faktor for brand equity. Med pris kan det blandt andet vurderes om kunder 

er loyale eller tilskriver brandet en forøget værdi. Er en forbruger villig til at betale mere for et brand produkt 

sammenlignet med et lignende produkt som umiddelbart opfylder det samme behov, må dette brand alt andet 

lige have en højere brand equity i denne forbrugers øjne. For eSport er det fundet mere vanskeligt at benytte 

denne variable, end ved de fysiske produkter, jf. gennemgangen af hvad produktet er. Forbrugeren betaler 

ikke på samme måde for produktet som ved et klassisk fysisk produkt. I denne afhandling er det primære 

produkt betegnet som når forbrugeren vælger at se eSport i fjernsynet eller online. Der er typisk ikke nogen 
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direkte betaling ved denne transaktion. Ved denne “købssituation” vælger forbrugeren at tænde for sit tv og 

finde den kanal der sender eSport eller bruger sin computer til at tilgå streamingtjenester der udbyder eSport 

som fx Twitch. Twitch minder på mange måder om YouTube hvor brugerne gratis kan finde på live og 

tidligere eSport streams. Her kunne et internet abonnement eller kabel tv inkluderes som et pris element, men 

det virker mest sandsynligt, at de fleste husstande betaler for disse, uanset om de er interesserede i eSport 

eller ej. Af grund er pris ikke inkluderet, som en væsentlig variable i den videre analyse.  

 

Som det illustreres i ovenstående tabel, inddeles de ti variable i Aakers model i fem forskellige kategorier. 

De første fire kategorier repræsenterer kundernes opfattelse af det respektive brand, i forlængelse af de fire 

dimensioner af brand equity (loyalty, perceived quality, associations og awareness), som tidligere nævnt i 

afsnittet vedrørende customer-based brand equity. Den femte kategori indeholder to forskellige målinger af 

markedsadfærd, hvilket repræsenterer information anskaffet på baggrund af markedsspecifik information, i 

stedet for at være indhentet direkte fra kunderne (Aaker, 1996). 

 

Tager man udgangspunkt i modellens første kategori, Loyalty Measures, findes price premium og 

satisfaction/loyalty. Price premium kan forklares som en relativ elementær indikator for målingen af 

kundeloyalitet. Variablen defineres som forbrugernes villighed til at købe et givent brand, sammenlignet med 

villigheden til at købe en lignende brand, med identiske produktegenskaber. Denne villighed er uundgåeligt 

afhængig af, hvilket brand der sammenlignes med, og price premium værdien kan derfor i nogle tilfælde 

være negativ, hvis forbrugeren vægter det sammenlignede brand af højere værdi end det fokale. Når price 

premium determineres, er det derfor nødvendigt at foretage en specifik definition af det brand/de brands, der 

sammenlignes med. Aaker argumenterer, at sammenligningen med flere forskellige brands inden for samme 

kategori, vil give det mest nøjagtige billede, da den målte brand equity for en enkeltstående brand hurtigt kan 

deviere, og dermed aflede et fejlfuld indblik (Aaker, 1996). Måden hvorpå price premium fremfindes, er ved 

at adspørge respondenterne i henhold til deres villighed til at betale for det givne brand, hvilket nævnes som 

en dollar metric. Dog argumentere Aaker for, at price premium værdien ligeledes kan opnås mere sensitivt 

og pålideligt, ved at foretage den tidligere forklarede conjoint analyse. I relation til projektets 

problemstilling, vil pris i de fleste tilfælde ikke spille en afgørende rolle, da der ikke specifikt tænkes at 

spørges direkte til dette. Dog kan tilgangen til hvordan Aaker adspørger respondenterne være interessant i 

forbindelse til en måling af andre variable.  

 

Under Loyalty Measures findes også variablen satisfation. Dette er en af de mest almene måleegenskaber i 

forbindelse med loyalitet, da tilfredshed normalt er højt korreleret med hvorvidt en kunde har i sinde at 

genkøbe eller ej (Aaker, 1996). Denne variabel er dog limiteret til udelukkende at kunne benyttes på 

eksisterende kunder, og den måler derfor ikke graden af brand equity udover den nuværende kundebase. 
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Selvom eSport ikke er lige så håndgribeligt som artiklens eksempler, er det samme tilfælde, der gør sig 

gældende. Der kan ikke på samme måde vurderes hvorvidt en forbruger har i sinde af genkøbe eller ej. 

Derfor formuleres spørgsmålene i højere grad om, hvorvidt en forbruger ser sig selv som eSports fan, om de 

ser sig selv som loyale overfor markedet osv. Her vil det ligeledes også kun være personer, som allerede 

aktivt tager del i eSportsverden, der måles og som derfor kan forklares.   

 

I kategorien Perceived Quality, suppleres der med variablen leadership. Aaker forklarer leadership i dette 

henseende som værende inddelt i tre respektive dimensioner.  

Først og fremmet reflekterer den dele af det, der kaldes ”No. 1 syndrome”. No. 1 syndrome refererer til en 

situation, hvor en forbruger ikke har et allerede eksisterende forhold til et brand, men at brandet eksempelvis 

er salgsleder på markedet. Her vil salgslederskabet automatisk medføre merit til brandet, i forbindelse med 

forbrugerne opfattelse, og kan dermed ledes tilbage til virksomhedens brand equity. Eftersom eSport på det 

danske marked er på et relativt spædt stadie, vurderes dette tilfælde i høj grad at kunne gøre sig gældende. 

Der vurderes at være en del af det danske marked, som ikke på nuværende tidspunkt, har et forhold til et 

brand/hold inden for eSportens verden. Selvom der ikke findes en specifik opgørelse, antages Astralis 

eksempelvis at kunne agere markedsleder inden for eSport på det danske marked, og derved automatisk få 

tilført merit i forbrugernes opfattelse af brand equity.  

 

Den anden dimension anser brandet i forhold til dets grad af innovation i relation til en produktkategori, og 

derved om brandet er forud for markedet teknologisk. Den sidste dimension omhandler dynamikken af 

kundernes accept, som reflekterer erkendelsen af, at folk gerne vil være med på ”vognen” og har svært ved at 

gå imod strømmen, og derfor ender med at besidde en positiv holdning overfor det pågældende brand. Dette 

er også noget, der potentielt kan gøre sig gældende i markedet for eSport. Ses der på de seneste års 

udviklingen inden for eSport, er det i langt højere grad end tidligere, blevet et område der florerer i det 

generelle nyhedsbillede i Danmark. Derfor kan dette give anledning til, at flere personer følger med 

strømmen og derfor varetager en positiv holdning til enten et område inde for eSport, eller overfor hele 

markedet generelt.  

 

Under Association/Differentiation Measures findes tre variable, som har med brandets formåen at gøre. 

Value har i høj grad med brandets value proposition at gøre, som typisk involvere funktionelle fordele. De 

funktionelle fordele kommer mindre i spil i eSportsmarkedet, og vil formentlig i højere grad tage form af 

eksempelvis underholdning. Lige meget hvilken form det tager, gør det sig gældende, at hvis brandet ikke 

formår at generere værdi, vil det ikke have nogen interesse for forbrugere, og være yderst sårbart overfor 

konkurrenter. 
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Brand personality er baseret på et ”brand-som-person” perspektiv. Nogle brands formår at have en brand 

personlighed, der danner et bindeled til brandets emotionelle og selvudfoldelige fordele. Derudover kan det 

danne basis for et kunde/brand-forhold og differentiering. 

 

Den sidste variable i denne kategori er organizational associations, hvilket anser organisationen (mennesker, 

værdier, færden), som det der er bagved brandet. Dette kan i særdeleshed være brugbart, hvis de brands der 

konkurrerer er identiske i forhold til attributter, eller hvis et ”corporate brand” er involveret (Aaker, 1996).  

 

Dette vurderes at have stor betydning inden for afhandlingens område. Organisationerne i eSportsmarkedets 

billede udadtil, formodes blandt andet at være skabt i forlængelse af spillerne, deres personlighed, færden, 

samt deres formåen. Dette har i flere henseender været tilfældet inden for traditionel sport, som tidligere 

nævnt fra teorien angående brand equity inden for sport (Gladden & Milne, 1999).  

 

Kategorien Brand Associations har at gøre med brand awareness, hvilket stemmer overens med den tidligere 

forklarede definition i afsnittet om brand awareness. 

  

Med den sidste kategori, Market Behavior Measures, argumenterer Aaker for, at man kan måle 

markedsadfærden som supplement til de første fire traditionelle brand equity dimensioner. Han mener, at 

hvis man skal undersøge og måle alle førnævnte kunderelaterede variable, så kommer processen til at være 

yderst omfattende. Ser man derimod på variable inden for Market Behavior Measures, vurderes disse mere 

tilgængelige, da markedsdata i hyppigste tilfælde kan indhentes via eksterne kilder. Adfærden i markedet kan 

ligeledes portrættere et validt billedet af, hvordan det givne brand er positioneret i markedet, i forhold til 

forbrugernes opfattelse. Aaker mener, at hvis et brand besidder en relativ fordel i forbrugernes opfattelse, så 

vil brandet have større chance for at opnå en øgning af markedsandele fremfor en nedgang (Aaker, 1996). 

Det vurderes dog at benyttelse af markedsandele som indikator for grad af brand equity, skal udføres med 

påpasselighed. Markedsandele kan forekomme forholdsvis æteriske, og kan hurtige varierer på baggrund af 

skiftende priser, virksomhedsopkøb osv. (Aaker, 1996).  

 

Som tidligere nævnt, befinder eSporten i Danmark sig på nuværende tidspunkt på et sted, hvor alt 

eksterndata er relativt begrænset. Derfor vil markedsdataet formentlig ikke medtages som bærende variable i 

den endelige konceptuelle model. Dog er pointerne stadig interessante og det kunne tænkes, at et hold som 

Astralis på nuværende tidspunkt besidder en relativ fordel i forbrugernes opfattelse inden for eSport, givet 

deres store medieeksponering og tidligere succes. Disse er områder der potentielt kunne have interesse i den 

kvantitative del af dataindsamlingen.  
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3.5.3 Customer-based Brand Equity model 

Martensen og Grønholdt (2003) har lige ligeledes udarbejdet en model til måling af brand equity ud fra et 

kundeperspektiv. Modellens konstruktion tager udgangspunkt i allerede eksisterende forskning fra i 

særdeleshed Franzen, Keller og Aaker. Martensen og Grønholdt (2003) forklarer modellen som en kausal-

model, der holder customer-brand relationer (defineres som adfærds- og holdningsmæssig brand loyalitet) 

sammen med rationelle og følelsesmæssige brand associationer og evalueringer. Dette gøres, da der menes at 

være direkte forbundet med produkt kvalitet, service kvalitet, pris, brand promise, brand differentiering, 

brand tillid og troværdighed (Martensen & Grønholdt, 2003).  

Modellen har, som de to ovenstående teorier, en kundeorienteret tilgang til brand equity, og det er derfor 

deres opfattelse som er central.  

  

 
Figur 7 – The Customer-Based Brand Equity Model (Martensen & Grønholdt, 2003). 

  

Som tidligere nævnt er modellen konstrueret på baggrund af tidligere studier og teorier og grundlaget er i 

forlængelse af dette, baseret på Kellers Brand Resonance Pyramid (Keller, 2013). 

  

Tanken bunder i, at forbrugernes respons til et givent brand, udsættes for en mental gennemgang af Kellers 

fire-trinsmodel. Det vil sige, at forbrugeren først og fremmest bliver opmærksom på brandet og dets 

funktioner. Forbrugeren former derefter nogle associationer om brandet, hvilke oftest er resultatet af den 

givne virksomheds billede ud af til, som blandt andet er forårsaget af markedsføringsaktiviteter. Når 

forbrugeren dernæst har prøvet eller været i besiddelse af brandets produkt/service, foretages der 

evalueringer på baggrund af de erfaringer, der bliver gjort. Disse kan som sagt forekomme rationelt, 

følelsesmæssigt eller en kombination af de to.  
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Slutteligt ender processen i en customer-brand-relation. Disse forhold er som sagt opbygget af brand 

loyalitet, og argumenteres at være defineret både af adfærds- samt holdningsmæssig loyalitet (Martensen & 

Grønholdt, 2003). 

 

Inden for eSport kan denne mentale gennemgang starte med, at en forbruger bliver bekendt med fænomenet, 

eksempelvis gennem Word-of-Mouth. Efter dette danner forbrugeren sig nogle tanker omkring eSport, og 

associerer det formentlig med allerede eksisterende forestillinger om lignende områder. Dette nye kendskab 

kan dertil medføre, at personen ender med at se en eSportskamp i fjernsynet, som derefter evalueres på. Det 

forhold som forbrugeren får til eSportsmarkedet, vil derefter i høj grad afspejles i den evaluering, der blev 

lavet. Synes personen om det, er der grundlag for opbyggelsen af et forhold, der tage form i de to forskellige 

brand loyalitets grene.  

 

I de tidligere nævnte målemetoder af Keller og Aaker, vurderes der i høj grad på, hvordan de enkelte variable 

påvirker den samlede brand equity. I modellen udviklet af Martensen og Grønholdt er det muligt at måle 

korrelationer blandt de enkeltstående variable, hvilket muliggør en identifikation af deres interne 

påvirkninger (Martensen & Grønholdt, 2003). 

 

Ses der på modellens brand associations, findes der seks forskellige variable. Her findes produktkvalitet, 

servicekvalitet og pris som værende rationelle associationer, hvorimod løfte, differentiering, tillid og 

troværdighed alle tre både indgår som rationelle og følelsesmæssige associationer.  

 

Modellens pile som fremkommer fra de respektive variable, udgør deres indbyrdes hypotetiske korrelationer, 

som alle er bakket op af teoretiske og empiriske studier (Martensen & Grønholdt, 2003). Derudover er selve 

modellen formuleret som en strukturel model, med ni latente variable. Latente variable betyder, at de ikke 

kan måles direkte, men er opbygget af flere målevariable. Disse målevariable, er ofte observeret fra 

spørgeskema data fra kunder (Martensen & Grønholdt, 2003).   

 

Ses dette i forhold til eSportsmarkedet, kan en latent variabel eksempelvis være opfattet kvalitet. Der antages 

ikke at være et enkeltstående variabel, der kan måle dette direkte, men at den samlede opfattet kvalitet 

vurderes på baggrund af en række målevariable såsom Stjerne Spiller, Underholdning mm.  
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4. Konceptuel model 
Med udgangspunkt i al den information som gennemgangen af de forskellige målemetoder kan den 

konceptuelle model udarbejdes. Den konceptuelle model fungerer derfor også som en konklusion for 

afsnittet om målemetoder af brand equity.  

I forhold til konstruktionen af vores konceptuelle model, har det allerede præsenterede teori og artikler, 

dannet baggrund for dennes opstilling. Det er i særdeleshed elementer fra Gladden og Milnes model fra 

1999, samt fra Martensen og Grønholdts model fra 2003. Derudover er disse to modeller ligeledes baseret på 

customer-based brand equity teori fra både Aaker og Keller, som derfor også vil være repræsenteret i den 

opstillede konceptuelle model. Modellen illustreres nedenfor, hvorefter en gennemgang af dens variable vil 

præsenteres.  

 

 
Figur 8 – Konceptuel Model – Egen tilvirkning 

 

Som de tidligere præsenterede modeller, går processen i den konceptuelle model fra venstre til højre. De 

respektive variable i den første kolonne udgør potentielle brand associationer, som er inddelt i henholdsvis 

produktrelaterede og markedsrelaterede variable. Som stregerne illustrerer, antages disse variable at influere 

kategorierne i den midterste kolonne på forskellig vis, hvilket redegøres for i forklaringen nedenfor. Til sidst 

vil den konceptuelle model ende ud i variablen Brand Equity, som derved vil være konstrueret på baggrund 

af en sammensætning af de fire fundamentale byggesten inden for brand equity; Brand Associations, 

Perceived Quality, Brand Loyalty og Brand Awareness. 
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4.1 Brand associationer 
En given virksomhed og dets brands tilknyttede associationer, kan spille en afgørende rolle for 

virksomhedens drift, eftersom de afspejler en række af nøgleområder i brandets overordnede strategiske 

position. Disse associationer igangsætter følelser hos forbrugerne, og kan derved potentielt forstærke 

virksomhedens evne til at differentierer sig i deres underbevidsthed. Associationerne kan være direkte eller 

indirekte forbundet i forbrugernes hukommelse til et brand (Aaker & McLoughlin, 2010). Forbrugerne kan 

ligeledes benytte associationerne til at organisere og strukturer information vedrørende det pågældende 

brand. Dette vil ofte forekomme stærkest, når fundamentet baseres på en mere ekstensiv mængde af erfaring 

og oplevelse med brandet (Aaker, 1991). Brand associationer bliver derfor hyppigt angivet, som en 

forbrugers udgangspunkt i forhold til attituder, købsintentioner og forbrugsintentioner (Keller, 2013). Dette 

er ligeledes hvorfor, at brand associationer figurerer som den første dimension i den opstillede konceptuelle 

model.  

 

Opstillingen af brand associationerne er i den konceptuelle model, er baseret på en strukturering af 

variablene fra Gladden og Milnes model (1999), samt benyttelsen af variable fra både Gladden og Milne 

(1999), samt Martensen og Grønholdt (2003). Rationalet bag dette er at inkorporere et sportsligt aspekt, til en 

mere overordnet brand equity teori. Inden for de produktrelaterede variable findes der; Succes, Stjerne 

Spiller og Fællesskab.  

 

4.2 Succes 
Det er pointeret i teori gennemgangen, at en af de absolut vigtigste drivere for brand equity for et sportshold 

er sportslig succes. Her blev det også beskrevet hvordan den sportslige succes er direkte korreleret med 

størrelsen på de sponsorater en atlet kan opnå. Med succes på banen følger mere opmærksomhed for 

omverden som også er med til at give mere værdi til et hold i form af, at de potentielt får flere fans og 

dermed bliver mere attraktive for virksomheder at sponsorer. Der er her tidligere diskuteret om der findes et 

såkaldt feedback loop. Derfor vurderes det fair at antage, at der også for eSport findes en sammenhæng 

mellem succes og brand equity.  

 

4.3 Stjerne Spiller 
Vigtigheden af elementet Stjerne Spiller for at skabe brand equity, gennem øget opfattet kvalitet, brand 

loyalitet og brand awareness. Der er en forventning om, at når Astralis har nogle af de bedste spillere i 

verden, må dette også alt andet lige højne forbrugernes forventning til de sportslige resultater. Dette ses 

tydeligt i amerikansk fodbold hvor en god quarterback kan være hele forskellen på en god og en dårlig sæson 

(Kulp, 2016). Tidligere studier har vist at, at brand awareness og brand image synes at være de områder af 
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brand equity som bliver mest påvirket af stjernespillere, det giver fordele både på og uden for banen (Pifer & 

Zhang, 2015). Undersøgelser har vist, at der er et positivt forhold mellem stjernespillere og brand equity, 

men de dybtgående forbindelser mellem disse to områder forbliver vage og ukendt (Pifer & Zhang, 2015). 

En sådan uklarhed er forvirrende i betragtning af, at stjernespillere er et grundlæggende element i enhver 

professionel holdsport og tager en massiv bid af indtægterne, som klubberne stræber så hårdt for at nå. I 

Europas bedste professionelle fodboldligaer, for eksempel, går et sted mellem 50-70% af holdets indtægter 

til spilleren løn (Deloitte, 2013). Dette omfatter ikke engang de store transfergebyrer, der nu spænder ind i 

hundredvis af millioner (Deloitte, 2013), som det kræves for at købe en spiller fra en anden klub.  

 

4.4 Fællesskab 
Inden for sportens verden ses det ofte, at der opbygges diverse fællesskaber med sportsklubber som 

omdrejningspunkt (Bauer, et al., 2005). Disse fællesskaber har i flere henseender, afspejlet en øget tilbøjelig 

til at fortsætte støtten til klubben, og derved forlænge fansnes loyalitet. Ifølge Wann (2001), spiller 

tilhørsforholdet en stor rolle i forbrugere inden for sports motivation, i relation til at udvise loyalitet over for 

et givet hold. Derfor antages variablen fællesskab fra Gladden og Milnes model (1999), at have 

sammenhæng med brand loyalitet i den konceptuelle model. Fællesskabet for en given klub, forventes dog 

ikke nødvendigvis at være direkte korreleret til modellens respektive brand equity variable, hvorfor de som 

udgangspunkt heller ikke er illustreret som forbundet.  

 

4.5 Differentiering 
Generelt betragtes differentiering som værende yderst nødvendigt for et brand, i henhold til opnåelsen af 

succes. Denne differentiering menes ikke kun at skulle forekomme på baggrund af en given position i 

markedet, men i lige så høj grad i forbrugernes bevidsthed (Keller, 2013). I de fleste sammenhæng vil 

differentiering også være en nødvendighed for virksomhedens overlevelse, og vil i mange tilfælde afspejle 

hvorvidt virksomheden er konkurrencedygtig eller ej. Et brand kan potentielt differentiere sig på utallige 

forskellige associationer (Aaker, 1991). 

Inden for sportens verden kan produktet i mange tilfælde være en kendelse mere abstrakt, og her 

differentieres der eksempelvis på holdets opsætning, klubbens generelle filosofi, det omkringliggende 

fællesskab osv. (Bauer, et al., 2005). Der er derfor mange aspekter af differentiering som antages at kunne 

have indflydelse på en virksomheds brand equity. Dét at tingene gøres anderledes i nogle organisationer, kan 

muligvis gøre, at forbrugere har en større opfattet kvalitet af holdet, samt at de ydermere også bliver lettere 

bekendte med disse. Derudover menes dette ligeledes at være en egenskab, der øger fastholdelsen af 

forbrugere, og har derved mulighed for at gøre dem mere loyale.  
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4.6 Geografi 
Inspireret af Gladden og Milnes (1999) variabel Geographic Location, antages der at forefindes en 

sammenhæng mellem et geografisk aspekt og konstruktionen af brand equity. Ses der eksempelvis på Daniel 

Wanns ”The Sport Fan Motivation Scale” (2001), identificeres otte respektive kategorier, som motiverer 

forbrugere til at følge sportsklubber. En af disse kategorier omhandler, som tidligere nævnt, ”Affiliation”, 

hvilket forklarer hvordan geografiske aspekter kan influere personers affektion for givne klubber, og give 

dem et tilhørsforhold, hvilket ofte vil øge loyaliteten. Derudover forklares det, at lokale klubber og holds 

præstationer eksponeres mere frekvent, i områder hvor tilhørsforholdet er mere tilstede. I forhold til eSport 

antages det, at det potentielt er lignende tendenser, der gør sig gældende. Danskerne er i særdeleshed blevet 

eksponeret for eSportsverden, som følge af den succes Astralis har opnået de forgangne 3 år, hvilket må 

formodes at have påvirket befolkningens kendskabsgrad. I forhold til den kvalitet der forventes af 

eSportshold, synes der ikke at være nogle umiddelbare sammenhænge mellem dette og geografi, hvorfor en 

direkte kohærens af disse ikke illustreres i modellen.   

 

4.7 Mediedækning 
Med inspiration fra Gladden og Milnes (1999) markedsrelaterede variabel ”Local media coverage” i forhold 

til brand equity, er variablen mediedækning ligeledes en del af den konceptuelle model. ESport er for mange 

danskere et relativt nyt fænomen, og er først begyndt at blive almen kendt i løbet af de seneste 3-4 år. Dette 

kan der være flere grunde til. Ses dette i forhold til den generelle danske mediedækning, antages der at 

forefinde en potentiel korrelation. Efter at eSporten er begynde at bryde ud af sit tidligere undergrundspræget 

nichemiljø, har der de seneste år været mere mediedækning af det end nogensinde før. En række af de største 

danske TV-kanaler såsom TV2, TV3 og DR, er begyndt dække større begivenheder inden for eSportens 

verden (Kulturministeriet, 2019). Dette anses tydeligt som en tendens, der har potentiale for at have 

indflydelse på forbrugernes opfattelse og derved en række af de parametre, der påvirker brand equity. En 

øget mediedækning tiltænkes først og fremmest og øge den generelle brand awareness for forbrugerne. 

Derudover vil dette give forbrugerne en styrket mulighed for at følge eSporten på et mere generelt plan, 

hvorfor det også kan antages, at loyaliteten kan øges som følge.  

 

Nu hvor den konceptuelle model er sammensat er det muligt at påbegynde analysen. Det første skridt er 

derfor at indsamle data som har til formål at teste den konceptuelle model. I første omgang foretages der en 

kvalitativ undersøgelse som bliver efterfulgt at en analyse af kvantitativ karakter.  
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5. Kvalitativ dataindsamling 
Kvalitative undersøgelser spiller en vigtig rolle i forbindelse med at støtte marketingafdelingen i sin 

beslutningstagning, primært som et udforskende design, men også som et beskrivende design. Forskerne kan 

foretage kvalitativ forskning for at hjælpe med at definere et forskningsproblem, at støtte kvantitative, 

beskrivende eller kausale forskningsdesigns, eller som et design i sig selv (Malhotra, et al., 2012). 

  

Kvalitativ forskning bruges ofte til at generere hypoteser og identificere variabler, der bør indgå i 

kvantitative tilgange, hvilket også er idéen med denne undersøgelse. Den kan anvendes efter eller sammen 

med kvantitative tilgange, hvor der er behov for belysning af statistiske resultater. I nogle tilfælde vedtages 

kvalitative forsknings designs isoleret, efter at sekundære datakilder er blevet grundigt evalueret eller endog i 

en iterativ proces med sekundære datakilder (Malhotra, et al., 2012). 

 

Ved den kvalitative dataindsamling i denne afhandling benyttes en eksplorativ fremgangsmåde. Formålet 

med dette er at indsamlet viden der har til formål at afdække de primære drivere for brand equity inden for 

eSport. Derudover har denne metode og analyse til formål at validere, og eventuelt hjælpe med at revidere 

den konceptuelle model, som afhandlingen er bygget op omkring.  

 

5.1 Fokusgruppe 
Den kvalitative analyseteknik der benyttes i denne afhandling er et fokusgruppe interview. Fokusgruppe 

interviews består af en mindre gruppe af udvalgte deltagere, hvor en diskussion af en række tematikker 

finder sted, styret af en moderator på en forholdsvis ustruktureret måde. Det primære mål med at benytte sig 

af fokusgrupper er at skabe dybere indsigt i et givet emne, som i dette tilfælde udvindes ved at danne et trygt 

forum for de deltagende personer, som gør at de tør åbne sig og udtrykke deres ærlige mening.  

 

Formålet er derfor ikke udelukkende rettet mod at skabe indsigt i den enkelte deltagers mening, men i højere 

grad dialogen og interaktionen mellem alle deltagerne (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Interaktionen under 

fokusgruppeinterviewet, vil i bedste tilfælde også frembringe nye og måske endda uventede resultater 

(Malhotra, et al., 2012), hvilket kan bidrage til konstruktionen af afhandlingens senere reviderede 

konceptuelle model. 

  

Ifølge Malhotra, et al (2012), bør antallet af deltagere som udgangspunkt befinde sig mellem seks til ti 

personer. Er der færre seks personer til stede under fokusgruppen, kan det være svære at opnå en god 

gruppedynamik, hvor der suppleres eller diskuteres pointer, frem for enkelte personer blot ytre deres egen 
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holdning. Ligeledes kan der potentielt gå holdninger og diskussioner tabt, hvis der er mere end ti personer, 

da det her kan være sværere at få sagt hvad man gerne vil. 

 

I forhold til udvælgelsen af respondenter, er der også nogle aspekter man kan være opmærksom på, for at 

opnå en bedre dynamik. Her kan der eksempelvis stræbes efter at få en række af deltagernes karakteristika til 

at afspejle hinandens. Dette kan både være i forhold demografiske aspekter, men lige såvel socioøkonomiske 

karaktertræk, som igen kan bidrage til den førnævnte tryghed og derved medføre, at deltagerne åbner sig op 

og siger deres ærlige meninger. Med dette sagt, bør der ikke tilstræbes at samle deltagere, som nødvendigvis 

besidder samme holdninger og erfaringer, da diversiteten blandt de deltagende kan give anledning til 

værdifulde indsigter. 

Som tidligere nævnt bliver fokusgruppeinterviews styret af en moderator. Denne moderator har, udover at 

lede hvilke emner diskussionerne skal omhandle, også et virke i at bidrage til den trygge stemning. 

Moderatoren indleder oftest spørgsmålene, hvorefter deltagerne mere eller mindre står for at holde 

diskussionen i gang. Moderatoren vil løbende assistere i forhold til at bevare fokusset det rigtige sted, samt 

sørge for at holde flowet i diskussionen (Malhotra, et al., 2012). 

  

5.1.1 Fordele 

Først og fremmest kan fokusgruppeinterviews give anledning til en høj grad af forskellig information, 

synspunkter, erfaringer og holdninger. Når flere deltagere samles i samme diskussion, kan en 

gruppedynamik opstå, der gør, at deltagernes pointer inspirerer hinanden, samt giver mulighed for uddybning 

og argumentation i højere grad end hvis interviewsne fandt sted på et individuelt plan. Foruden moderatorens 

temaer, kan nye idéer og emner opstå som følge af gruppens respektive udtalelser (Malhotra, et al., 2012). 

  

Opnår moderatoren succes med at skabe den førnævnte tryghed blandt deltagerne, vil det bidrage til en større 

sandsynlighed for, at de oprigtige meninger udtrykkes. Dynamikken og potentielt delte holdninger blandt 

deltagerne kan ligeledes hjælpe til, at deltagerne føler sig trygge i forhold til at sige hvad det mener, uden at 

frygte fordomsfulde bemærkninger fra øvrige deltagere (Malhotra, et al., 2012). 

  

Derudover nævner Malhotra et al. (2012) fordelen ved at kunne indsamle kvalitativ data, på en tids- og 

omkostningslet måde, hvorpå flere personers holdninger og synspunkter ytres, sammenlignet med hvis disse 

skulle foretages enkeltvis. 
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5.1.2 Ulemper 

Forinden fokusgruppen finder sted, er der en del forberedelse der skal gå op i en højere enhed. Eftersom i 

hvert fald seks personer bør være til stede, kan det være vanskeligt at finde datoer og tidspunkter hvor alle 

deltagere hver i sær kan (Malhotra, et al., 2012). 

  

Som tidligere nævnt kan moderatoren være med til, at selve processen forløber godt, og at deltagerne føler 

sig trygge. Er moderatoren for interagerende, kan der hurtigt opstå en vis form for subjektivitet, hvilket kan 

svække det egentlige formål. Dette kan især opstå hvis dynamikken i gruppen ikke er optimal, og hvis 

moderatoren er nødsaget til at være meget aktiv, for at få samtalen til at køre (Malhotra, et al., 2012). 

  

På baggrund af fokusgruppens tidligere nævnte forholdsvis ustruktureret forløb, kan det potentielt være 

vanskeligt at holde styr på, om hvorvidt alle områder er dækket. Derudover kan selve analysen af dataet, 

efterfølgende være kompliceret og uoverskueligt at benytte og strukturere (Malhotra, et al., 2012). 

  

Under analysen af fokusgruppeinterviewet, skal man ligeledes passe på med at være for generaliserende i 

forhold til resultaterne, og derved være opmærksom på, at det kun er et meget lile udsnit af den samlede 

population, som er taget i betragtning. Er man for generaliserende, vil resultaterne ofte være utroværdige og 

validiteten vil svækkes (Malhotra, et al., 2012). 

Måden hvorpå dette forsøges at blive imødekommet i denne afhandling, er ved at bruge det kvalitative data 

som basis for undersøgelsen af den kvantitative del, og først derefter være mere konkluderende i vores 

udsagn. 

 

5.1.3 Operationalisering 

Under udførelsen af selve fokusgruppeinterviewet agerede begge afhandlingens forfattere moderatorer. 

Begge moderatorer var ansvarlige for at følge den udarbejdede referenceramme så meget som muligt, samt at 

supplere hinanden undervejs. På trods af, at besidde en smule erfaring med fokusgruppeinterviews fra 

tidligere projekter, gjorde dette at man løbende kunne supplere og assistere hinanden under interviewets 

forløb. Dette medførte antageligt et mere validt resultat, og gjorde at potentielle småfejl under selve 

udførelsen blev af mindre karakter. 

  

Der er i forbindelse med denne afhandling foretaget ét fokusgruppeinterview af en varighed på en time og 15 

minutter, med seks deltagere. Deltagerne var alle udvalgt fra eget netværk, og bestod af en kok, CBS-

studerende samt personer, der selv har studeret inden for de seneste tre år. Aldersgruppen strakte sig fra 19-

27 år. Netop personer med disse aldre synes at være interessante, da vi har en forventning om, at de har de 

rette forudsætninger for at have en mening om eSport. Både ældre og yngre personer kunne også have været 
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valgt, men det blev ikke prioriteret. Størrelsen af gruppen blev udvalgt med henblik på at imødekomme 

mindstekravet om deltagere, og dermed danne grundlag for en tilfredsstillende diskussion.  

 

Forinden selve interviewet blev der udarbejdet en spørgeramme (Bilag 2), som agerede udgangspunkt for de 

områder, der var ønsket at få afdækket. Interviewet blev afholdt i en af forfatternes, Nikolaj Enochs, 

lejlighed på Islands Brygge, hvor der blev serveret diverse snacks samt drikkevare. Tanken med dette var at 

skabe rammer, der kunne bidrage til en uhøjtidelig og tryg stemning, og derved løsne deltagerne en smule 

op. Forinden gennemgangen af den reelle spørgeramme begyndte, blev der først og fremmest åbnet en løs 

snak op angående hvilke parametre, der normalt påvirker deltagernes holdninger angående sport og eSport 

og de omkringliggende hold. Dette var tiltænkt et område, som de fleste ville have let ved at ytre en holdning 

og, om fik diskussionen godt i gang. Som det fremgår af Bilag 2, var der i spørgerammen opstillet en række 

forudbestemte variable, som alle potentielt kunne have indflydelse på brand equity inden for sportens verden. 

Disse variable var hovedsageligt inspireret af vores allerede opstillet referenceramme, og var derfor baseret 

på afhandlingens præsenteret teori.  

 

5.2 Resultater 
Fokusgruppeinterviewet åbnede op for en masse interessante synspunkter, samt nye vinkler og information 

til hvad deltagerne mener skaber brand equity indenfor eSportens verden. Deltagernes holdning til selve 

eSport-genren omhandler først og fremmest i underholdningsmæssige aspekter. Her er det særlig grad i 

forhold til at se kampene i fjernsynet, på internettet osv. Derudover også hele området angående selv at være 

aktiv med at spille diverse videospil, for dem af deltagerne hvor dette var relevant. Eftersom, for en lang 

række danske forbrugere, eSport er et relativt nyt marked at skulle forhold sig til, blev nogle af 

udgangspunkterne for diskussionen taget ud fra Astralis, da alle havde et kendskab til dette hold. Her viste 

det sig, at det ikke kun er de underholdningsmæssige aspekter, der er værdiskabende, men at der også findes 

en række andre variable, der bidrager til den omkringliggende brand equity. Her fandtes blandt andet 

succesen omkring et hold, hvilke spillere der var på holdet samt hvilken identitet holdet var associeret med. 

En del af de planlagte emner, blev på baggrund af det generelle fokusgruppe format, gennemgået i 

diskussioner præget af førstegangs indskydelser og forholdsvis evidente indfald fra deltagernes side. I disse 

tilfælde opstod der en udfordring i at udlede hvornår diskussioner var præget af enighed, samt hvornår de var 

bygget op af flere forskellige holdninger, måske endda modstridende. 

  

Som tidligere nævnt i afsnittet angående fordele og ulemper vedrørende fokusgrupper, så var en af de 

primære årsager til brugen af fokusgruppen at bidrage til skabelsen af det kvantitative fundament, og derved 

øge overfladevaliditeten af den konceptuelle model (Jensen & Knudsen, 2014). For at undgå, at diskussionen 

blev for teoretisk anlagt, blev brugen af teoretiske begreber mindsket så meget som muligt, og der blev i 
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stedet adspurgt i form af mere praktiske og hverdagsagtige karaktere. Den forholdsvis åbne indledning til 

interviewet medførte, at alle deltagere kunne bidrage med deres individuelle synspunkter i diskussionen. 

Dette udfoldede sig overvejende i form af forskellige brand associationer, som senere i processen blev 

indsnævret til forskellige temaer på et mere overordnet plan. Derfor blev de respektive variable samt trin i 

den konceptuelle model heller ikke gennemgået slavisk, men derimod løbende verificeret ud fra deltagernes 

udtalelser angående de brand associationer, som brand equity i sidste ende konstrueres af. 

  

Følgende afsnit vil præsentere de temaer, der analyse af det opsamlede data fra fokusgruppen, efterfølgende 

er blevet opstillet. Den reviderede udgave af afhandlingens konceptuelle model, vil derved i forlængelse af 

det allerede grundlagte teoretiske fundament, tilpasse sig efter de kvalitative opdagelse, der er foretaget.  

 

Tema 1: Underholdning 

Som indledningsvis nævnt, blev underholdningsaspektet i eSport relativt hurtigt præsenteret som en åbenlys 

værdiskabende faktor for fokusgruppens deltagere. Dette var både i henhold til at overvære det i fjernsynet 

eller lignende, og derudover også i selve den aktive deltagelse i at spille det selv. En af deltagerne, 

Kristoffer, har følgende holdning til dette: 

  

”Helt generelt vil det, der skaber størst værdi for mig, bunde i om jeg føler underholdt eller ej. Og det er 

sådan set lige meget, om det er i forhold til at se helt traditionel sport, om det er eSport, eller om det for den 

sags skyld er at spille det selv. Hvis der formås at skabe et ”produkt”, som jeg har lyst til at beskæftige med 

mig, så er det ret værdiskabende allerede der. Det er selvfølgelig flere ting der spiller ind, om jeg så føler 

mig underholdt eller ej”. 

  

Selve underholdningsaspekter har endnu ikke været en variabel for sig, i forhold til den konceptuelle model. 

Som udgangspunkt har der i den forgangne teori, ikke været nævnt noget specifikt om denne variable. Ses 

der eksempelvis på modellen fra Martensen og Grønholdt (2003), som den konceptuelle blandt andre er 

inspireret af, så vil underholdningsaspektet nok være indbefattet i de produktrelaterede variable. Men da 

eSport ikke er ligeså håndgribeligt, bør det derfor antageligt i højere grad brydes ned i flere kategorier. Flere 

af deltagerne nævner, at når der skal vurderes på selve kvaliteten af eSport og den omkringliggende branche, 

virker denne variabel i høj grad som en faktor, der umiddelbart påvirker den opfattede kvalitet. 

Derfor vil der i den kvantitative del af opgaven, rettes henblik mod en formulering af spørgsmål, der 

fokuserer på underholdningsaspektet, når der spørges til opfattet kvalitet.  
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Tema 2: Succes 

Succes var på baggrund af Gladden og Milnes (1999) model, allerede inkluderet i den konceptuelle model, 

som en variabel, der inden for sportens verden, har indflydelse på brand equity. Succes skal her ses i forhold 

en given hold/klub, og er derfor afmålt alt afhængig af holdets nuværende position. Igennem fokusgruppens 

forløb, blev variablen succes ikke påpeget som en decideret afgørende faktor, men en række områder blev 

nævnt, som er direkte relateret til hvad der i afhandlingen definerer succes. Deltageren, Emilie, kommer 

eksempelvis med følgende udtalelse: 

  

”Det er måske lidt i forlængelse til underholdningen, men generelt hvis jeg skal følge noget inden for 

sportens verden, også Astralis, så synes jeg klart det er fedest, når det går godt for dem jeg følger. Har man 

et hold der bliver ved med at tabe, kan min interesse godt falde synes jeg.” 

  

Her illustreres det hvordan succesen for en klub, kan påvirke interessen til at følge med. Dette antages at 

være særligt relevant i starten, og kan være et af de områder, som fanger opmærksomheden hos forbrugeren. 

Når først man har besluttet sig at følge et hold, så formodes succesen ikke nødvendigvis at være afgørende 

for den samlede interesse. Ligeledes vurderes succesen at være individuelt defineret, hvilket kommer til 

udtryk i Kaspers opfølgning på Emilies udtalelse: 

  

”Jeg ser det mere i forhold til holdets udgangspunkt. Jeg kan godt lide at følge Astralis for eksempel, men 

jeg følger Heroic (et andet Counter Strike hold) mindst lige så meget – også selv om de taber ret meget. Her 

kan et godt resultat nogle gange være uafgjort eller et tæt nederlag.” 

  

Her viser det sig, at succesen for et hold ikke nødvendigvis betyder, at de skal være de bedste. I forhold til 

artiklen fra Gladden og Milne (1999), bliver det ligeledes eksemplificeret ved flere lejligheder blandt andet 

hos fodboldklubben Leeds United.     

  

Tema 3: Stjerne Spiller 

Variablen Stjerne Spiller var ligeledes inkluderet i den konceptuelle model, med inspiration fra Gladden og 

Milne (1999). Variablen viste sig, gennem deres model, at have direkte indflydelse på brand equity. I løbet af 

fokusgruppen blev der blandt andet spurgt ind til, hvorvidt forskellige holds spillere var med til at øge den 

overordnede værdi, der associeres til et hold. Deltageren, Aleksander, sagde følgende om dette: 

  

”Jeg mener helt klart, at enkelte spillere på et hold, kan give med lyst til følge dem. Inden for eSporten har 

jeg ikke decideret oplevet det endnu. Men hvis”dev1ce” (en af verdens bedste Counter Strike spillere) for 

eksempel på et tidspunkt skifter fra Astralis, så vil jeg helt klart begynde at følge dette hold også. Hvis vi 
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snakker fodbold er det sket en del gange. Senest skete det nok da Ronaldo skiftede til Juventus fra Real 

Madrid. Om man går over og bliver loyal med det samme, tror jeg ikke nødvendigvis, men det vækker helt 

klart en interesse”. 

  

Ovenstående eksempel kan tyde på, at teorien fra traditionel sport angående dette, kan overføres til eSport. 

Ingen af deltagerne havde direkte eksempler på, at en stjernespiller inden for eSport kan påvirke deres 

værdiopfattelse, men flere pointer tyder på, at dette kan gøre sig gældende, særligt for dem, der er meget 

eSportsinteresseret. Derfor menes variablen at være interessant at medbringe til videre analyse. 

  

Tema 4: Fællesskab 

Temaet Fælleskab er taget med på baggrund af pointer fundet i variablen Reputation & tradition fra Gladden 

og Milne (1999), som blandt andet nævner nogle af de fællesskaber, der findes i klubber og hvordan de 

tilfører værdi til den overordnede opfattelse. Dette var et emne, der flere gange blev nævnt under 

fokusgruppen, og virkede som et det havde en direkte påvirkning på brand equity. Kristoffer sagde følgende 

  

”Jeg har i længere tid fulgt en Call of Duty streamer på Twitch ved navn ”Speros”. Jeg startede med at se 

hans videoer fordi han var god til at spille, men fandt senere ud af, at mange streamere var lige så gode, 

eller endda bedre. Grunden til jeg bliver ved med at følge ham og ikke andre er, at han har formået at 

opbygge et lille community (150.000 følgere), hvor han interagere med sine subscribers imens han streamer, 

og subscriberne interagere samtidig også med hinanden. 

  

Disse fællesskaber findes mange steder i sportens verden, men menes i særdeleshed at være en af drivende 

faktorer inden for eSporten. Her er det både bundet op på den individuelle personer, som Kristoffer nævnte, 

men ligeledes om de større klubber. Under fokusgruppen blev det i forlængelse nævnt, at mange af disse 

eSports hold har mange 100.000 følgere, og at størstedelen foretager initiativer, som skaber et fællesskab og 

derved inddrager fansene. Derfor synes dette interessant at undersøge nærmere.  

 

Tema 5: Differentiering 

Temaet differentiering er bragt ind i den konceptuelle model, på baggrund af inspiration fra Martensen og 

Grønholdts (2003) brand association, Differentiation. I løbet af fokusgruppeinterviewet var der flere af 

deltagernes pointer, der pegede mod differentiering som havende indflydelse på opfattelsen af brand equity. 

Deltageren, Julie, forklarer følgende: 

  

”er det ikke bare sådan med de fleste ting – hvis man skal synes ekstra godt om noget, så skal de gøre noget 

anderledes, og skille sig ud fra sine konkurrenter. Sådan har jeg det i hvert fald”. 
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Aleksander supplerer, og drager en vinkel der er direkte relateret til eSportens verden: 

  

”En af grundene til, at jeg overhovedet begyndte at følge Astralis var, at jeg på et tidspunkt hørte hvordan 

de ville skille sig ud, ved at gå op i sundheden, som var de traditionelle sportsudøvere. Efterfølgende er der 

jo så flere hold, der er begyndt på det samme, så om de er helt unikke mht. ved jeg ikke, men det var i hvert 

fald dét, der fangede med til at starte med”. 

  

Fokusgruppens deltagere udviste høj enige om, at der skal en eller anden form for differentiering til, før de 

udmærker sig fra øvrige hold. Dette kan både være i forhold til noget så basalt som sundhed, men derudover 

også spilstrategier, der gør, at der bliver spillet på en speciel måde.  

 

Tema 5: Geografi 

Temaet omhandlende hvorvidt geografi spiller en rolle i påvirkningen af brand equity, er taget på baggrund 

af Gladden og Milnes (1999) variabel, Geographic location. Diskussionen omhandlede hvorvidt det spiller 

en rolle i påvirkningen af interesse, værdiskabelse mm., at et givet hold har specifik geografisk placering. 

Deltageren, Jeppe, forklarer følgende: 

  

”Når jeg tænker over det, så synes jeg egentlig at det betyder ret meget. Nu er det jo ikke fordi at Danmark 

har mange forskellige hold at vælge imellem inden for eSport, men det at vi har hold som Astralis og North 

gør, at jeg langt hellere vil være fan af dem, i nogle af de store hold fra for eksempel Sydamerika.” 

  

Generelt er der også en tendens til, at hvis vi har danske sportsudøvere, der gør det godt på internationalt 

plan, så samler hele nationen sig i at følge dem, ligesom det for tiden sker med Astralis. Når danske hold 

konkurrere på eSport virker det også til at danskere føler sig mere underholdte end hvis fx så et 

Sydamerikansk hold spille. Diskussionen gik også lidt på, at disse tendenser også formodes at gøre sig 

gældende på et lokalt plan, hvis eSporten på et tidspunkt blev så stort, at de større byer havde deres egne 

hold. Noget man allerede kan opleve en grad af nu, med den nyligt oprettede eSuperliga, hvor alle større 

danske fodboldklubber har deres eget FIFA-hold.   

  

Tema 6: Mediedækning 

Dette tema stammer ligeledes fra Gladden og Milnes (1999) og er et område, der blev nævnt ved flere 

lejligheder i fokusgruppen. I del af diskussionen i forhold til dette, var meget i forlængelse af emnet 

angående geografisk placering, og der var en del overlap af pointer her. Først og fremmest kom dette til 
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udtryk i relation til snakken om øget mediedækning når danske atleter klarer sig godt. Derudover nævner 

Emilie følgende: 

  

”Hvis ikke det (eSport) havde været så meget i medier, som det har for tiden, så tror jeg ikke rigtig jeg havde 

kendt til det. Jeg kunne for eksempel aldrig finde på at gå ind på en side (på nettet) og se det, men nu hvor 

TV2 Zulu og DR er begyndt at vise det, så er det faktisk meget sjovt at følge med”. 

  

Den øgede mediedækning lader til at have flere påvirkninger på, den sluttelige brand equity i 

eSportsmarkedet. Først og fremmest er det med til at øge den generelle kendskabsgrad, men derudover bliver 

det også mere alment tilgængelig, og derved lettere at følge med i. Derfor vurderes denne variabel interessant 

i en videre analyse. 

  

Tema 7: Word-of-Mouth 

Word-of-mouth (WoM) er et af de temaer, der opstod af sig selv under interviewet, og var noget alle 

deltagerne udviste stor enighed om. Deltagerne ytrede, at WoM, specielt fra nære venner og familie, er en af 

de mest indflydelsesrige faktorer i relation til meningsdannelse. Kategorierne hvori dette gjorde sig gældende 

var ikke entydige, og strakte sig fra almene forbrugerprodukter til musik og TV. Derudover blev hele 

sportsmarkedet inkluderet, og eSport var lige sådan at finde i diskussionen. Kristoffer forklarede: 

  

”i starten var det kun First Person Shooter spil og FIFA, som interesserede mig at følge med i. Måske fordi, 

at det er de spil, som jeg kun selv har spillet også. Men efter et par af mine venner sagde, at jeg skulle prøve 

at se League og Legends (bliver bl.a. vist på TV2 Zulu), så er jeg faktisk begyndt at synes det er ret fedt, og 

ser det en gang imellem.” 

  

Er man ikke inde i selve eSportsmiljøet, så er der reelt set heller ikke den store påvirkning, fra 

markedsføringstiltag fra virksomheder inden for eSport, og det kan derfor argumenteres, at WoM kan have 

ekstra stor indflydelse. Det findes derfor interessant at analysere dette tema videre.  

 

Tema 8: Eget forbrug 

Dette er et af de temaer, som heller ikke på forhånd var inkluderet i den konceptuelle model, men som 

implicit viste mønstre under selve diskussionen i fokusgruppen. Flere af de deltagere, som også selv er aktive 

spillere, lod til at være mere engageret i eSportsmarkedet generelt, og lod til at have en bredere forståelse for, 

hvordan branchen er struktureret. Derfor anses det som interessant at analysere hvorvidt der findes et 

mønster i, at de personer som selv spiller, også potentielt er mere interesserede i eSport generelt, og derfor er 

en mere attraktiv målgruppe.   
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6. Revideret konceptuel model 
Med udgangspunkt i ovenstående kvalitative analyse, er der udformet en revideret udgave af den 

konceptuelle model. De otte respektive temaer under fokusgruppeinterviewet, er på respektiv vis inkluderet 

brand modellen, enten som en variabel for sig, eller i form af hvad der udgør en anden variabel (som 

underholdning og opfattet kvalitet) og menes at kunne have signifikant indflydelse på brand equity i 

eSportsbranchen. Det er dermed tilføjet to nye variable til de markedsorienterede variable. De nye variable er 

ikke direkte understøttet af teoretiske grundlag, og selve testningen af disse underlægges derfor en vinkel, 

baseret på en mere eksperimenterende tilgang. Den reviderede model kan ses nedenfor:  

 
Figur 9 - Revideret Konceptuel Model – Egen tilvirkning. 
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7. Research questions og hypoteser 
På baggrund af den kvalitative analyse, er den reviderede konceptuelle model blevet udarbejdet og nye 

variable der forestilles at have indflydelse på brand equity, blevet tilføjet. På baggrund af denne kan en 

række research questions og hypoteser opstilles. Det er disse sammenhænge dele af den kvantitative analyse 

har til opgave at undersøge. Disse research questions og hypoteser kan ses i tabel 1 nedenfor:  

 

 
 

Tabel 1 - Research Questions og Hypoteser – Egen tilvirkning 
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8. Kvantitativ dataindsamling 
Til denne del af analysen indsamles data gennem et spørgeskema (Bilag 3), med udgangspunkt i den 

reviderede model. Formålet for dette er at teste den konceptuelle models styrke, samt at kunne give et 

kvalificeret svar på afhandlingens problemformulering. I den kommende del af opgaven, vil der fremgå en 

gennemgang af hvordan det omtalte spørgeskema er opstillet, ligesom hvilke målevariable, der er medtaget 

til dataindsamlingen. De udvalgte målevariable er formuleret selv, men med en grad af inspiration fra 

tidligere studier såsom Martensen, et al. (2010). 

  

Tidligere er der blevet opsat en række research questions og hypoteser. For at kunne acceptere eller forkaste 

disse, er der behov for mere data og information. Det er netop denne mangel på information og data, der 

forsøges indhentet gennem denne kvantitative undersøgelse. 

  

Brugen af spørgeskemaer til indhentning af oplysninger, er baseret på strukturerede spørgeskemaer, der 

administreres til en stikprøve af en målpopulation. Deltagerne vil blive stillet en række spørgsmål om deres 

adfærd, hensigter, holdninger, bevidsthed, motivationer, og demografiske og livsstilskarakteristika. Disse 

spørgsmål kan stilles mundtligt, skriftlig eller via en computer (herunder mobile enheder), og svarene kan 

indhentes i en af disse formularer (Malhotra, et al., 2012). I denne afhandling bliver spørgsmålene stillet 

elektronisk via Google Analyse. Struktureret her henviser til den grad af standardisering, der er pålagt 

dataindsamlingsprocessen. I forbindelse med struktureret dataindsamling udarbejdes der et formelt 

spørgeskema, og spørgsmålene stilles i en forud arrangeret rækkefølge, og processen er således også direkte. 

Hvorvidt forskning er klassificeret som direkte eller indirekte er baseret på, om det sande formål er kendt af 

deltagerne. En direkte fremgangsmåde er ikke skjult, idet formålet med projektet videregives til deltagerne 

eller på anden måde er indlysende for dem, i forhold til de stillede spørgsmål (Malhotra, et al., 2012). Det er 

klart for respondenterne af denne undersøgelse hvad formålet er, derfor kan undersøgelsen klassificeres som 

værende direkte.   

  

Spørgeskemaet er bygget op således, at det tager udgangspunkt i den konceptuelle model og de faktorer, som 

er fastsat til at have indflydelse på eSportens generelle brand equity. Formålet med dette er at få kvantificeret 

de faktorer, som menes at kunne påvirke brand equity, for at kunne afgøre den reelle korrelation. 

Spørgeskemaet er struktureret således, at alle respondenter svarer på de samme spørgsmål. Der forsøges at 

indsamle data, der siger noget om den generelle holdning til eSport, blandt de danske forbrugere. Det er 

derfor både interessant at se hvordan den store eSport fan, der selv er aktiv ”gamer” svarer, samt hvordan 

den almindelige forbruger svarer, som måske kun for nyligt er blevet introduceret til eSport. 
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For at kunne sikre validiteten af undersøgelsen, er det afgørende at opnå et tilpas højt niveau af respondenter. 

For at sikre dette, benyttes convenience sample metoden (Malhotra, et al., 2012). Ved denne metode benyttes 

forskellige online kanaler, til at nå de respektive respondenter. Disse kanaler dækker primært over Facebook 

og LinkedIn hvor netværket kan udnyttes. Fordelen ved denne model er at den kræver få ressourcer, og den 

er den mindst tidskrævende metode at benytte (Malhotra, et al., 2012). Metoden er let tilgængelig og 

forholdsvis nem at måle og at arbejde med. Dette er de oplagte fordele, men metoden dækker også over en 

række ulemper. 

  

Mange potentielle kilder til udvælgelsesforstyrrelser er til stede, herunder deltagernes selvvalg. Convenience 

sample metoden er ikke repræsentative for nogen definerbar population. Derfor er det umiddelbart ikke 

teoretisk meningsfuldt at generalisere nogen befolkning fra convenience sample metoden, og er ikke egnet til 

markedsundersøgelsesprojekter, der involverer befolkningsindflydelser (Malhotra, et al., 2012). Convenience 

sample anbefales ikke til beskrivende eller kausal forskning, men de kan bruges i sonderende forskning til 

generering af ideer, indsigter eller hypoteser. Convenience sample kan bruges til prætesting af 

spørgeskemaer, eller pilotundersøgelser. Selv i disse tilfælde skal der udvises forsigtighed ved fortolkningen 

af resultaterne. Ikke desto mindre anvendes denne teknik nogle gange selv i store undersøgelser. 

 

8.1 Måling og skalering 
Forskellige typer af skalering er benyttet i spørgeskemaet. Her ses nominal-, ordinal- og intervalskalaer. Der 

anvendes spørgsmål, som strækker sig fra en 2 punkt-skala til en 7 punkt-skala. Det kan derfor blive relevant 

at foretage skalatransformation, for at lave analyser som reliabilitetsanalyser og faktoranalyser, for at få et 

bedre sammenligningsgrundlag. I spørgeskemaet findes der ligeledes spørgsmål, hvor respondenten giver 

udtryk for sin holdning ud fra seks punkter: Meget enig til meget uenig samt ved ikke. Skalaer som denne vil 

blive betragtet som en ordinal-skala, hvor de givne værdier giver udtryk for et hierarki. 

  

Problemet ved denne metode ligger i, at det bliver svært at sige noget om forskellen mellem kategorierne, da 

forskellen mellem kategorierne ikke bliver taget højde for. Ses der på sådan en skalering som intervalskalaer, 

køber man antagelsen om, at afstanden mellem de enkelte kategorier er den samme. Dette danner grundlaget 

for, at skalaen kan benyttes til at udregne gennemsnit og standardafvigelser, hvilket er afgørende for en lang 

række statistiske analyser. Derfor giver intervalskalaen gode analysemuligheder (Jensen & Knudsen, 2014). 

  

En af grundene til de forskellige valg, er for at minimere bias. Af denne grund er det bevidst, at 

spørgsmålene er gjort overskuelige og let forståelige. Der er også forsøgt undgået spørgsmål med tvetydig 

betydning, der kan forvirre respondenterne (Andersen, 2013). Dette skaber en vis grad af sikkerhed for, at 

respondenterne har nogenlunde samme fortolkning af spørgsmålene, hvilket ultimativt medfører, at det bliver 
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mere overskueligt at analysere resultaterne (Malhotra, et al., 2012). Da denne undersøgelse handler om 

eSport er der risiko for, at ikke alle har det samme grundlag for at kunne svare på spørgsmålene. Det kan 

give nogle misvisende svar. Et problem som forsøges at imødeses, ved at udarbejde spørgeskemaet således, 

at en person som ingen viden har på forhånd til emnet, stadig kan svare på alle spørgsmål. 

  

De forskellige spørgsmål følger en logisk orden, da rækkefølgen på spørgsmålene følger de føromtalte 

faktorer, der menes at påvirke brand equity, gennem den konceptuelle model, et punkt af gangen. Dette giver 

nemlig mulighed for at genere sammensatte skalaer i SPSS, som kan hjælpe med at sige noget, om den faktor 

det skal undersøges. Til at teste kvaliteten på disse skalaer, benyttes en reliabilitetstest, hvor man med hjælp 

fra Cronbach’s Alpha kan vurdere hvorvidt der er tale om en god måling eller ej (Jensen & Knudsen, 2014). 

  

Der benyttes gennem spørgeskemaet forskellige målings- og skaleringsmetoder. Spørgeskemaet indledes 

med en række demografiske spørgsmål. Disse dækker over køn, alder, beskæftigelse og hvor man er bosat. 

Disse spørgsmål følger alle den nominelle skala bortset fra alder, som følger ratioskalaen. Denne type 

spørgsmål er helt bevidst valgt i begyndelsen af spørgeskemaet. Dette skyldes, at denne type spørgsmål er 

nemme at svare på, og kræver ikke at respondenterne skal gennem nogle dybere overvejelser. Respondenten 

får derfor, efter at have svaret på disse spørgsmål, en følelse af engagement og det er derfor mere 

sandsynligt, at respondenten gennemfører hele spørgeskemaet (Andersen, 2013; Jensen & Knudsen, 2014). 

Spørgeskemaet er derudover også bevidst ikke lavet for langt. Er spørgeskemaet for langt, kan respondenten 

nemt kede sig, og enten ikke færdiggøre spørgeskemaer eller bare svare tilfældigt på de resterende 

spørgsmål, som vil påvirke validiteten negativt. 

  

Efter de demografiske spørgsmål, følger en række strukturerede spørgsmål, hvor den konkrete metode der 

benyttes, er Likert-skalaen (Malhotra, et al., 2012). Dette er en meget anerkendt og benyttet metode, som 

kræver at respondenterne tager stilling til hvor enige eller uenige de er med et udsagn. Måden dette benyttes i 

denne undersøgelse, er ved at give respondenterne de førnævnte fem muligheder, fra meget enig til meget 

uenig. Derudover er der for hvert spørgsmål også mulighed for respondenten at svare ”ved ikke”. Dette er for 

at imødekomme fejl ved respondenter, der muligvis ikke har forstået spørgsmål, eller ikke har nogen 

holdning til det konkrete udsagn. Hvis ikke denne ”ved ikke” mulighed var til stede, kunne det forestilles, at 

respondenten bare svarer noget tilfældigt, som ikke er repræsentativt med den samlede population.   

  

Den benyttede Likert-skala har flere fordele. Det er nemt at konstruere og administrere, og deltagerne forstår 

let, hvordan man bruger skalaen, hvilket gør den egnet til onlineundersøgelser, mobil, mail, telefon eller 

personlige interviews. Den største ulempe ved Likert-skalaen er, at det tager længere tid at fuldføre end 

andre specificerede ratingskalaer, fordi deltagere skal læse og reflektere fuldt ud over hver erklæring. Nogle 
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gange kan det være svært at fortolke svaret på et Likert-emne, især hvis det var en ugunstig erklæring 

(Malhotra et al., 2012). 

  

For kunne behandle denne information som Likert-skalaen giver, får hvert svarmulighed et tal, således at 

datagrundlaget kan bruges i en statistisk analyse. 

 

8.2 Reliabilitet og Validitet 
Det data som måles på gennem spørgeskemaundersøgelser, skal selve målingen naturligvis baseres på de 

pågældende respondenters svar på de spørgsmål, som der stilles. I afhandlingens spørgeskemaundersøgelse 

baseres målingen derfor på 42 respektive spørgsmål. En række af disse spørgsmål, såsom køn alder og 

bopæl, vil medføre en relativ simpel målingsproces. I den samlede datafil vil det eksempelvis kunne aflæses, 

at en given respondent er en mand med en alder mellem 18-25 år, og som er bosat på Sjælland. Her antages 

det ikke at medføre fejl, hvis data som dette accepteres som ”sande” oplysninger om den givne respondent 

(Jensen & Knudsen, 2014). Derudover skal man være opmærksom på, hvorvidt det pågældende data kan 

indeholde tilfældige fejl. Disse kan især opstå i forhold til målinger af mere abstrakte spørgsmål, som ikke er 

direkte observerbare. Dette kan eksempelvis være respondenternes holdninger og adfærd, som man må være 

ekstra kritisk over for, i henhold til om dataet reflekterer det, som er til hensigt at måle (Jensen & Knudsen, 

2014). For at få respondenternes opfattelse af spørgsmålene til at afspejle den tilsigtede mening, er der derfor 

udarbejdet spørgsmål med henblik på, at lave dem så entydige som muligt, så alle respondenter forstår dem 

på samme vis. Hvis chancen for tilfældige fejl i undersøgelsen er lille eller ikke-eksisterende, så menes 

dataet i højere grad at være pålideligt (Jensen & Knudsen, 2014). 

Generelt er afhandlingens pågældende spørgeskema formuleret i et let og enkelt sprog, som burde være nemt 

at forstå for den gennemsnitlige respondent. Skulle der alligevel opstå tvivl for respondenter ved konkrete 

spørgsmål, er der som sagt tilføjet en ”ved ikke” svarmulighed, for at imødekomme potentielle forringelser i 

henhold til dette. Svarmulighederne til de holdningsbaserede spørgsmål, kan respondenterne potentielt tolke 

forskelligt. Hvornår man som respondent er ”enig” og hvornår man er ”meget enig”, kan variere og vil ikke 

altid være identisk fra respondent til respondent (Malhotra et al., 2012). Spørgsmålene som bliver brugt i den 

endelige analyse, gennemgås alle i en reliabilitetsanaylse, hvor de kun medtages, hvis de deres 

grænseværdier møder mindstekravene, som derved vidner og deres reliabilitet. 

  

I forhold til validiteten omhandler dette, hvorvidt der faktisk måles det, som i sidste ende er ønsket. Derved 

kan den overordnede problemstilling lyde på, om der i undersøgelsen bliver spurgt ind til det, som man har 

til hensigt at måle (Jensen & Knudsen, 2014, s. 21-22). Den første og mest enkelte måde at imødekomme 

denne potentielle problematik på er, ved hjælp af metoden ”face validity” (Jensen & Knudsen, 2014). Her 

foretages en umiddelbar vurdering af, om hvorvidt indholdet i undersøgelsens respektive spørgsmål, 



 66 

afdækker den hensigt der ønskes målt. Denne gennemgang er foretaget ud fra de opstillede spørgsmål. 

Selvom gennemgangen kan være underlagt en vis subjektivitet, anses de i dette tilfælde at imødekomme 

kriterierne. Ydermere kan der i denne sammenhæng opstå validitetsproblemer, ved afvigelser fra sandheden i 

forbindelse med, at respondenterne eksempelvis ønsker at fremstille sig selv ”bedre”, ved at svare på anden 

vis, end den reelle sandhed (Jensen & Knudsen, 2014). Dette kan være vanskelligt at undgå fuldkommen, 

men da undersøgelsens respondenter allerede på forhånd er inciteret til forholde sig sandfærdige, samt at 

undersøgelsen foretages anonymt, menes dette er mindske risikoen for validitetsproblemer af denne karakter. 

Det næste punkt, man bør have for øje, er hvorvidt der findes behov for at udføre en begrebsvalidering. Da vi 

selv har konstrueret de opstillede spørgsmål, er dette noget vi har været opmærksomme på under processen. 

Derfor vurderes det ikke nødvendigt, da der er ikke benyttet komplekse eller teoretiske begreber i 

spørgsmålene, som kan volde forståelsesproblematikker (Jensen & Knudsen, 2014). Derved menes det, at 

der findes en objektiv begrebsvaliditet gennem hele spørgeskemaets forløb. 

 

8.3 Pilottest 
Inden undersøgelsens endelige lancering, blev der foretaget en pilottest. At foretage en pilottest inden den 

faktiske undersøgelse igangsættes, kan medføre en række fordelagtige aspekter for os som undersøgere. 

Selve pilottesten har til formål at udforske specifikke fejl, som potentielt kan have en modvirkende 

betydning for undersøgelsen resultater (Sincero, 2012). Dette kan eksempelvis være hvor tilegnede 

spørgsmålene er, i forhold til den tilsigtede målgruppe. Derudover kan en pilottest ligeledes teste 

korrektheden af de spørgsmål der skal måles, i forhold til om alle respondenterne i pilotudgaven, er i stand til 

at følge de instruktioner, som er indikeret (Sincero, 2012). 

 

 

Inden afhandlingens spørgeskema endeligt blev lanceret, blev det uddelt til ti testpersoner, som selv har 

deltaget og udarbejdet egne undersøgelser, og som derfor antageligt besidder forståelse for, hvordan 

konstruktionen af sådanne undersøgelser bør forekomme. Disse testpersoner kom hver især med 

efterfølgende feedback. 

Selve pilottesten gav ikke anledning til store ændringer i opstillingen af spørgeskemaet. Der blev tilføjet to 

ekstra spørgsmål, med henblik på at krydstjekke validiteten af allerede stillede spørgsmål.  
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8.4 Operationalisering af målevariable 
I de næste afsnit kommer der en gennemgang af de brugte målevariable, samt en forklaring af hvorfor disse 

er blevet udvalgt og inkluderet i afhandlingen. Fremgangsmåden for at nedskrive disse målevariable, er ved 

at tage udgangspunkt i tidligere studier, men også nogle nye og tilpassede variable som tager afsæt i tidligere 

teori samt den kvalitative undersøgelse. Formålet med dette er at opnå en høj validitet, men også at tilpasse 

modellen til eSportsindustrien. Der er her primært tale om latente variable, som ikke direkte kan observeres. 

De kan i stedet udledes af andre variable, som er mere observerbare og målbare. Nogle af målevariablene 

synes dog godt at kunne måles direkte. Af denne grund vil der til nogle af målevariablene, kun være et 

målbart spørgsmål.   

 

Succes 

Til variablen “Succes” er der opstillet tre spørgsmål der tager sit udgangspunkt i Gladden og Milnes (1999) 

kategori “Product Related”. I denne undersøgelse skal variablen “Succes” stå alene, modsat Gladden og 

Milne (1999). Resultatet af disse spørgsmål giver mulighed for at undersøge nærmere, om hvorvidt der 

findes en sammenhæng mellem den sportslige succes og i sidste ende brand equity. Gladden og Milne (1999) 

konkluderer, at der findes en sammenhæng mellem den sportslige succes for et sportshold og deres brand 

equity. Af denne grund er dette element også valgt til denne afhandlings undersøgelse, for at afgøre om dette 

også er gældende ved eSport, som der er en forventning til. Til de konkrete spørgsmål til denne variable er 

det valgt at tage udgangspunkt i Astralis. På denne måde tvinges respondenterne til at tage stilling til et 

konkret eksempel i stedet for et hypotetisk som kan være mere udfordrende at svare på.  

 

 
Tabel 2 – Målevariable for Succes – Egen tilvirkning.  

 

Stjerne Spiller 

For variablen “Stjerne Spiller” er der ligeledes opstillet tre spørgsmål, som også tager sit udgangspunkt i 

Gladden og Milnes (1999) kategori “Product Related”. De spørgsmål som er formuleret til denne 

kvantitative undersøgelse, er udarbejdet med afsæt i Pifer og Zhangs (2015) undersøgelse af sammenhængen 

mellem stjernespillere og brand equity i sportsbranchen. I denne afhandlings undersøgelse, synes det 

ligeledes interessant at afdække hvorvidt stjernespillere kan have indflydelse på brand equity indenfor 

eSport.  
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Tabel 3 – Målevariable for Stjerne Spiller – Egen tilvirkning.  

 

Fællesskab  

Temaet fællesskab er inkluderet i den konceptuelle model på baggrund af pointer fundet i variablen 

Reputation & tradition fra Gladden og Milne (1999), som blandt andet nævner nogle af de fælleskaber, der 

findes i klubber, og hvordan de tilfører værdi til den overordnede opfattelse. Dette var et tema, der ligeledes 

blev nævnt i fokusgruppen som et vigtigt emne inden for eSporten. Det synes derfor oplagt gennem den 

kvantitative analyse, ligeledes at undersøge om det har en direkte påvirkning på brand equity. Derfor er der 

opstillet to spørgsmål med udgangspunkt i dette, for at kunne afdække “fællesskabets” indflydelse på brand 

equity.  

 

 
Tabel 4 – Målevariable for Fællesskab – Egen tilvirkning.  

 

Differentiering 

Differentiering er, som beskrevet i teorigennemgangen, umiddelbart en væsentlig del af brand equity. For at 

afdække hvor stor rolle differentiering spiller i eSporten foreskriver teorien, at der tages udgangspunkt i 

fordele som et brand kan tilbyde. Af denne grund vælges der her at tage udgangspunkt i Astralis når 

spørgsmålene formuleres. Herudover er der også for dette emne i spørgeskemaet kort fortalt om Astralis 

således, at respondenter der ikke har samme kendskab til Astralis, også har en mulighed for at svare. Rent 

teoretisk kommer inspirationen til disse spørgsmål fra Martensen og Grønholdts undersøgelser (2003; 2010). 

De er dog tilpasset eSportsbranchen og nogle af de fund der blev gjort i den kvalitative undersøgelse. 

 

 
Tabel 5 – Målevariable for Differentiering – Egen tilvirkning.  
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Geografi 

Til variablen ”Geografi” er der opstillet to respektive spørgsmål, og har taget udgangspunkt i Gladden og 

Milnes (1999) markedsrelaterede variabel ”Geographic location”. Ved hjælp af disse to spørgsmål, vil det 

være muligt at foretage en analyse af, hvorvidt der findes sammenhæng med det faktum, at Astralis er af 

dansk oprindelse, i forhold til andre variable, der påvirker brand equity. Grunden til, at Astralis bruges her og 

ikke “eSport generelt” er, at det vurderes at give et mere konkret svar, da respondenterne selv kan mærke 

efter “nu og her”, om det har en indflydelse, i stedet for at skulle tænke; “hvis nu jeg kendte et dansk hold, 

ville det så betyde noget?”  

I den kvalitative analyse så vi, at geografi spillede en rolle for nogle af deltagernes interesse i eSport. Disse 

vil både vurdere om den korrelation, der findes inden for mange sportsgrene mellem interesse og nationalitet 

eksisterer, samt hvorvidt at nationaliteten har bidraget til en øget kendskabsgrad.  

 

 
Tabel 6 – Målevariable for Geografi – Egen tilvirkning.  

 

Mediedækning 

Denne latente variabel har taget udgangspunkt i Gladden og Milnes (1999) markedsrelaterede variabel 

”Local media coverage” i forhold til brand equity. Deres variabel er udvalgt på baggrund af deres fund, i 

forhold eksistensen af en sammenhæng mellem den lokale mediedækning af en sport, og den tilhørende 

opfattede brand equity. Denne variabel er i den konceptuelle model rekonstrueret til mediedækning generelt 

(værende indenfor Danmarks grænser), og er udvundet via tre nedenstående spørgsmål. Disse kan potentielt 

afbilde hvilke form for medie, der benyttes til at se eSport i Danmark, hvor respondenterne er blevet 

opmærksomme på det, samt om en den øgede mediedækning af eSport har påvirket deres generelle interesse. 

Spørgsmålene vedrørende hvor og i hvilken forbindelse respondenterne har hørt om eSport er medtaget for at 

blive klogere på hvor folk hører om eSport. Denne information vil ikke indgå i regressionsanalysen, da 

denne type data ikke er sammenligneligt om Likert-skalaen, som er den primært benyttet form. Hvis der 

bliver fundet interessante fund her, vil det blive medtaget i den beskrivende del af analysen.  

 
Tabel 7 – Målevariable for Mediedækning – Egen tilvirkning.  
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Word-of-Mouth 

Inden for de markedsrelaterede variable er ”Word-of-Mouth” blevet tilføjet, efter en gennemgang af det 

kvalitative data. Inden for denne variable er der konstrueret fire respektive målevariable, som skal afdække 

området. Disse er opstillet for at identificere, hvorvidt snakken om eSport florerer i vores respondenters 

omgangskredse, samt for at udpensle om de lader sig påvirke af informationen. Det er vigtigt at have med, at 

Word-of-Mouth både kan have positiv og negativ indflydelse. Derfor er der formuleret to spørgsmål for både 

positiv og negativ omtale af eSport. En respondent kan både opleve positiv og negativ omtale af eSport. Det 

ene udelukker ikke det andet.  

 

 
Tabel 8 – Målevariable for Word-of-Mouth – Egen tilvirkning.  

 

Eget Forbrug 

Eget forbrug var ligeledes et af de variable, der blev tilføjet efter gennemgangen af de kvalitative data. Inden 

for denne kategori, er der opstillet to forskellige måle variable. Ved at inkludere disse, kan det vurderes 

hvorvidt der er difference mellem respondenternes adfærd, afhængig af om de selv er aktive spillere eller ej. 

Derudover vil det ved hjælp af disse målevariable, være muligt at vurdere hvorvidt der er forskellige mønstre 

at udpensle, afhængigt af hvilken type af spil, der spilles. Ifølge Newzoo (2019), er det potentielt vidt 

forskellige typer af forbrugere, som spiller League of Legends holdt op imod eksempelvis FIFA. Det første 

spørgsmål er opstillet som en 5-punktsskala. Dette giver mulighed for at sammenligne den med de andre 

Likert-skala spørgsmål i den videre analyse. Spørgsmålet om hvilke typer af spil der findes, er med for at 

hjælpe med at give et overblik over respondenterne. Hvis fundene her, synes interessant vil de blive 

medtaget i senere analyse.  

 

 
Tabel 9 – Målevariable for Eget Forbrug – Egen tilvirkning.  

 

Opfattet Kvalitet 

I forhold til variablen Opfattet Kvalitet kan der være en række faktorer, som potentielt spiller ind. Selve den 

opfattede kvalitet kan være lidt mere abstrakt at skulle vurdere for en forbruger, når der først og fremmest er 
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tale om hel branche, som derudover samtidig er meget varierende. Af den kvalitative analyse fremgik det, at 

en af de primære faktorer i deltagernes opfattelse af værdi, fandtes i hvorvidt beskæftigelsen med eSport var 

underholdene eller ej. Derfor er der taget udgangspunkt i spørgsmål angående underholdningsaspektet, som 

har fundament i allerede valideret spørgsmål fra Lehmann, et al. (2008). Disse er følgende: 

 

 
Tabel 10 – Målevariable for Opfattet Kvalitet – Egen tilvirkning.  

 

Brand Awareness 

Til variablen brand awareness har vi valgt at fokusere på også at få afdækket brand knowlegde og brand 

opinion, da disse synes at være væsentlige for at kunne sige noget om brand awareness. Derfor er der 

udformet tre spørgsmål med afsæt i Aakers (1996) definitioner og hans tidligere forskning samt Lehmann, et 

al. (2008). På denne måde kan vi få et indblik i respondenternes holdninger og viden om eSport, som 

vurderes at være passende for at sige noget om den latente variabel brand awareness.  

 

 
Tabel 11 – Målevariable for Brand Awareness – Egen tilvirkning.  

 

Brand Loyalitet 

Som nævnt i teorigennemgangen, kan brand loyalitet udforme sig på flere forskellige måder. Der menes i 

særdelshed at kunne skelnes mellem den adfærdsmæssige loyalitet og den holdningsmæssige loyalitet. For at 

imødekomme en inklusion af begge former, gøres det brug af tidligere valideret teori, fra henholdsvis 

Lehmann, et al. (2008), Johnson, et al., (2001) og Yo, et al. (2000), som samlet set skal øge validiteten 

omkring denne variabel. Følgende spørgsmål danner grundlag for brand loyalitet i spørgeskemaet:  

 

 
Tabel 12 – Målevariable for Brand Loyalitet – Egen tilvirkning.  
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Brand Equity 

Til målingen af den sluttelige variabel i den reviderede konceptuelle model, Brand Equity, er der igen 

benyttet et valideret spørgsmål fra Yoo, et al. (2000), som har gennemgået en mindre reformulering, så det 

passer afhandlingens område. Det opstillede spørgsmål vil teste hvorvidt forbrugeren tillægger eSport værdi, 

som overskygger tilsvarende alternativer, der kunne være lige så gode. Det vurderes fordelagtigt hvis der 

havde været mulighed for, at få flere spørgsmål til at afdække dette område. I forsøget på at finde flere 

validerede spørgsmål, der kunne omformuleres til en eSportskontekst, blev det konkluderet, at disse ville 

skabe mere forvirring end gavn og derved svække validiteten for variablen. Følgende spørgsmål er derfor 

formuleret: 

 

 
Tabel 13 – Målevariabel for Brand Equity – Egen tilvirkning.  

 

Disse målevariable og de spørgsmål der er udarbejdet har til formål at give data det kan hjælpe med at be- 

eller afkræfte de sammenhænge der er fremsat i den konceptuelle model og de efterfølgende nedskrevne 

hypoteser. Inspirationen til de enkelte spørgsmål er fået gennem tidligere studier og er tilpasset den 

reviderede konceptuelle model. Dette vil forhåbentligt give et godt grundlag for videre analyse. 
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9. Analyse  
Inden den kvantitative dataanalyse kan påbegyndes, er det nødvendigt at gennemgå datasættet for eventuelle 

fejl og mangler. Dette dækker blandt andet over delvise besvarelser, hvor respondenten ikke har gennemført 

hele spørgeskemaet. Det er muligt at benytte disse mangelfulde besvarelser, men det vil give en 

skævvridning til de kommende konklusioner gennem dataanalysen. Disse besvarelser er derfor blevet slettet, 

og bliver ikke inkluderet i den endelige analyse. Efter denne udrensning er antallet af besvarelser faldet fra 

333 respondenter til 314, hvilket synes at være et acceptabelt niveau af respondenter, som giver en 

gennemførelsesprocent på 94,3%, der vurderes at være højt. Den indsats der blev lavet for netop at opnå en 

høj gennemførelsesprocent, har vist sig at bære frugt. Dette er sket gennem blandt andet korte og præcise 

spørgsmål, og ved at have de demografiske og nemme spørgsmål i begyndelsen således, at respondenten får 

en følelse af engagement og derfor er mere villig til at gennemføre. 
 

En del af forberedelserne til dataanalysen består i at klargøre data til de forskellige analyser. De 

holdningsbaserede svarmuligheder til målevariablene er opsat som en Likert-skala. Derfor er de blevet givet 

numre fra 1-6, hvor 1 er meget uenig, 5 er meget enig og 6 er ved ikke. Langt de fleste spørgsmål er positivt 

ladet, men der er også inkluderet enkelte negativt ladet spørgsmål. Til de undersøgelser hvor den negativt 

ladet målevariabel skal inkluderes i en sammensat skala, hvor de resterende variable er positivt ladet, er det 

her nødvendigt at vende skalaen. Dette er gjort manuelt i SPSS således at 1 vendes til 5 og så videre. Dette 

gælder de negativt ladede spørgsmål om Word-of-Mouth.  
 

Det har i spørgeskemaet været muligt at svare “Ved ikke”. Dette kan være interessant at medtage i de 

beskrivende dele af analysen, men til senere analyse hvor sammenhængene undersøges nærmere har det 

været nødvendigt at omkode alle “ved ikke” svarene som missing value. Bliver dette ikke gjort, vil det være 

med til at give mere usikkerhed i besvarelsen, da “ved ikke” svarene med deres numeriske værdi på 6, i så 

fald vil tegne et mere positivt billede end virkeligheden er.  
 
 

9.1 Frekvenstabeller 

I indledningen af analysen benyttes frekvenstabeller til at skabe et overblik over fordelingen af svar på 

spørgeskemaets spørgsmål, og dermed også få et overblik over vores målevariable. En frekvenstabel 

præsenterer data i række- og kolonneformat, der viser hvordan respondenterne har svaret på et givent 

spørgsmål (Jensen & Knudsen, 2014). 
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Det første område der undersøges, er de demografiske forhold. Formålet ved dette som indledning er for, at 

få et bedre indblik i den respondentprofil vi har at gøre med.  
  

Den første variable der er interessant at se på, i forhold til at bliver klogere på vores respondentprofil, er 

kønsfordelingen. Her ses der en klar overvægt af mænd. Se tabel 14 nedenfor. Ud af de 314 respondenter er 

85,7% af dem mænd. Dette er en kraftig overvægt af mænd. I de kanaler som denne survey er blevet 

distribueret, har det vidst sig af mænd, der har haft størst interesse i at deltage. Noget kunne tyde på, at når 

de som blev eksponeret for denne survey, har set at det handler om eSport, har mænd fundet det interessant 

hvorimod kvinder i mindre grad har. Dette kan ses som en indikator for, at interessen for eSport er domineret 

af mænd, med et klart undertal af kvinder. 

 
Tabel 14 – Frekvenstabel over Køn – SPSS.  

 

Dernæst ses der på aldersfordelingen. Her er fordelingen ligeledes noget ujævn. Hele 79,9% af 

respondenterne er under under 26 år og kun 7,7% er 36 eller over. 

 
Tabel 15 – Frekvenstabel over Alder – SPSS.  

  

At der er så mange unge respondenter, stemmer godt overens med den fordeling, der gør sig gældende for 

respondenternes beskæftigelse. Her ses der et klar overtal af studerende, som ligeledes primært befinder sig i 

hovedstadsområdet.  



 75 

 
Tabel 16 – Frekvenstabel over Beskæftigelse og Bopæl – SPSS.  

  

Denne skæve fordelingen kan have forskellige forklaringer. En er at spørgeskemaet er distribueret gennem 

forfatternes egne personlige netværk på diverse sociale medier og fora. En anden forklaring som virker 

logisk ud fra denne demografiske sammenhæng er, at dem det er interesserede i eSport har fundet 

spørgeskemaet mere interessant end dem der ikke er eSportsinteresserede. De steder hvor spørgeskemaet er 

blevet delt, har det fremgået tydeligt, at det omhandlede eSport.  
 

Det havde naturligvis været mere ideelt med en mere repræsentativ befolkningsgruppe, men det har desværre 

ikke kunne lade sig gøre. Der er derfor vigtigt at være opmærksomme på denne skævvridning, i den videre 

analyse samt segmenteringen. 
  

Efter de demografiske variable har skabt et overblik over hvilken type respondenter, der indgår i datasættet, 

ses der nu nærmere på deres forhold til eSport. Her er vi interesserede i at få et overblik over hvor stor del af 

vores population det overordnet set, har et kendskab til eSport. Her benytter vi variable ”Har du nogensinde 

selv set eSport?” hvor respondenterne havde mulighed for at svare ja eller nej. 
Her fremgår det tydeligt at langt størstedelen, nemlig 89,8% af respondenterne, på et tidspunkt har set eSport 

via diverse mediekanaler. Dette vidner derfor om en høj kendskabsgrad i populationen. 
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Tabel 17 – Frekvenstabel over ”Har du nogensinde selv set eSport”– SPSS.  

 

Frekvenstabellerne for de latente variable i den konceptuelle model, kunne være relevante at 
undersøge nærmere, da de dækker over en masse interessant data. Det synes dog mere interessant at inddrage 

disse variable senere i analysen, hvor sammenhængene mellem variablerne og respondenterne bliver gået 

mere i dybden. Af den grund er disse variable ikke inddraget afsnittet om frekvenstabeller, som er en mere 

beskrivende del af analysen. 
  

For at blive endnu klogere på respondenterne og deres forhold til eSport, ses der nu på hvilke typer af eSport 

respondenterne har kendskab til. Til dette formål er respondenterne blevet bedt om at give udtryk for, hvilke 

eSport typer de kender til. Dette giver et indblik i hvilken type eSport, der umiddelbart er den mest populære, 

og også en indikator for inden for hvilken eSport, der er størst potentiale i. I Bilag 4 ses det, at kategorien 

”First Person Shooter” er den mest populære med hele 97,9%, som tilkendegiver at de kender til dette. 

Denne kategori dækker blandt andet over CS:GO, som er det skydespil Astralis er verdensmestre i. Det er 

dog en meget bred opfattelse af hvad eSport dækker over. De fleste respondenter har valgt flere af de mulige 

valgmuligheder, hvilket typer på, at vores respondenter generelt har et godt kendskab til eSporten som 

helhed. 
  

Udover at vide hvilke typer af eSport respondenterne er interesseret i, synes det også indledningsvist 

interessant at blive klogere på gennem hvilke mediekanaler de ser eSport. Her er respondenterne spurgt på 

samme måde, som ved hvilken form for eSport de har hørt om. Der er listet flere muligheder op og 

respondenter har mulighed for at tilkendegive flere svar. I Bilag 5 ses det, at den mest populære eSport 

medieplatform er streamingtjenesten Twitch, skarpt efterfulgt af YouTube og fjernsynet. Twitch ser derfor 

ud til at være den mest populære platform. Dette stemmer meget godt overens med, hvad der blev fundet i 

fokusgruppe undersøgelsen, hvor der blev gjort udtryk for, at Twitch er en platform hvor fællesskabet er i 

fokus, og som brugerne synes at være tiltrukket af. Udover dette, er der mulighed for at se eSport on demand 

modsat TV. Denne platform giver brugerne mulighed for at følge deres foretrukne streamere, og interagere 

med dem og andre fans. 
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Den overordnede respondentprofil er nu identificeret, og der er skabt et bedre overblik over gruppen af 

respondenterne. Denne profil er desværre ikke så repræsentativ for den samlede befolkning som man kunne 

ønske, da der findes en klar overvægt af unge studerende mænd, bosat i hovedstadsområdet og med interesse 

i eSport. Dette giver nu en mulighed for at blive klogere på denne gruppes holdninger og sammenhænge 

mellem holdninger. Disse sammenhænge vil blive undersøgt i de kommende afsnit.  
 

9.2 Krydstabeller 

En krydstabel præsenterer dataene i et række- og kolonneformat ligesom frekvenstabellerne. Ved 

krydstabeller er der dog inddraget to variable, i stedet for en, som gør sig gældende for frekvenstabeller. 

Krydstabellen er opbygget af celler, som viser antallet af observationer for hver kombination af kategorierne 

i de to variable. Denne metode benyttes for at beskrive sammenhængen mellem to variable. Den første 

sammenhæng, som synes interessant, tager fortsat sit udgangspunkt i demografien og kendskabsgraden.  
 

Da krydstabeller ikke stiller krav til skalaniveau, er de ideelle til at analysere sammenhæng mellem variable, 

hvori der findes en eller flere nominalskalaer. Outputtet af disse krydstabeller præsenterer data i celler, 

opstillet i kolonner og rækker. I disse celler ses antallet af observationer for de forskellige kombinationer 

mellem variablerne. SPSS præsenterer ligeledes en procentuel fordeling, som hjælper til forståelsen om 

hvilken sammenhæng, der er mellem de udvalgte variable. For at understøtte krydstabellerne, undersøges 

den statistiske sikkerhed ved hjælp af Chi-square test (Jensen & Knudsen, 2014). 
 

Denne test fortæller om resultatet er tilfældigt og tager udgangspunkt i, at der ikke er nogen sammenhæng 

mellem de to variable. Den statistiske usikkerhed undersøges ved en Chi-square test, mod et 

signifikansniveau på 95% (p < 0,05). 
  

Da udgangspunktet er en antagelse om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem variablerne ser H0 således 

ud: Uafhængighed mellem variablene. H1 siger modsat: Afhængighed mellem variablerne. For de af 

krydstabellerne, hvor det viser sig, at sammenhængen i Chi-square testen er statistisk signifikant, vil styrken 

vurderes ved hjælp af Cramer’s V. Denne model er en modificeret udgave af Chi-square, hvor tabellens 

størrelse også er en faktor. Her bliver Chi-square korrigeret med antal kolonner og rækker. Cramer’s V giver 

en værdi mellem 0 og 1, hvilket betyder at sammenhængen er stærkere jo tættere Cramer’s V nærmer sig 1 

(Jensen & Knudsen, 2014). 
 

For at blive klogere på hvorvidt vores antagelse om, at mænd er mere interesserede i eSport, som grunder i, 

at respondenterne for dette datasæt næsten udelukkende består af mænd, ses der lavet en krydstabel hvor køn 
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holdes op mod hvorvidt respondenterne har set eSport. Her ses fordelingen af mænd og kvinder, der har set 

eSport.  

 
Tabel 18 – Krydstabel over ”Har du nogensinde selv set eSport”– SPSS.  

 

For denne krydstabel fremgår det, at ud af de 45 kvinder der har svaret på dette spørgeskema, har 48,9% set 

eSport. For mændene har hele 96,7% af respondenterne på et tidspunkt set eSport. Noget tyder derfor på, at 

kvinder ikke har samme interesse i eSport som mænd. Dette betyder dog ikke, at kvinder slet ikke er 

interesseret i eSport. Næsten 50% af de adspurgte svarer, at de har set eSport, så for en mindre gruppe af 

kvinder ligner det umiddelbart, at der findes en grad af interesse eller i mindste tilfælde en nysgerrighed.  
 

For at se om denne sammenhæng blot er tilfældig, bruges som nævnt en Chi-square test. For denne 

sammenhæng ses der en signifikant sammenhæng. Ses der på testen af Chi-Square, er værdien 0,00 og er 

dermed lavere end P-værdiens 0,05. Dette vidner om, at den opstillede test er signifikant. Da vi her har at 

gøre med en tabel med 2 rækker og 2 kolonner bruges Phi til at vurdere hvor stærk sammenhængen er 

(Jensen & Knudsen, 2014). I dette tilfælde findes en Phi på 0,553 (Bilag 6) hvilket vidner om en stærk 

sammenhæng (Jensen & Knudsen, 2014).  
 

9.3 Faktoranalyse 

Faktoranalysen hører til gruppen, strukturanalyser, og hjælper med at undersøge strukturere i datamaterialet. 

De adskiller sig fra de kausale analyser ved, at man ikke inddeler variablene i afhængige og uafhængige 

variable. Ved faktoranalysen ønskes det at afdække forskellige mønstre hos respondenterne datasættet, ved at 

undersøge de indbyrdes sammenhænge i spørgeskemaets svar, samt at vurdere de underliggende årsager 

(Malhotra, et al., 2012). 
 

Målet ved denne analyse bliver derfor at få reduceret antallet af variable, til i stedet at arbejde med 
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grupperede faktorer. I spørgeskemaet er spørgsmålene opdelt i forskellige kategorier, med 
forskellige overskrifter, som er sammensat efter den reviderede konceptuelle model. 
  

I stedet for eksempelvis at arbejde med fire forskellige variable under punktet ”Word-of-Mouth”, kan disse 

omdannes til én faktor, som siger noget om respondenternes samlede holdning til WOM i eSport. 
  

Faktoranalysen kan derfor hjælpe med at nedbringe antallet af variable, der er stærkt korrelerede. Der ønskes 

derfor at finde variable, der kan samles og laves til én faktor, og som kan bruges i de kommende analyser. En 

fordel ved denne metode er, at en faktoranalyse kan reducere problemerne med multikollinearitet (Jensen & 

Knudsen, 2014). Dette kommer til gavn ved en eventuel regressionsanalyse, hvor der ofte opstår problemer 

med uafhængige variable, som indbyrdes er stærkt korrelerede. Ved en faktoranalyse omdannes de 

korrelerede variable til uafhængige faktorer. Netop uafhængighed er en forudsætning for regressionsanalysen 

(Jensen & Knudsen, 2014). 
 

Det er dog også konstateret, at vores data ikke er helt normalfordelt, men nærmere venstreskæv. Grunden til 

dette, menes at skulle findes i den respondentprofil, der er identificeret. Denne indeholder unge mænd, som 

selv spiller meget computer. De må umiddelbart siges at være mere positive over for eSport, end den 

almindelige forbruger, der ikke har det samme forhold til computerspil.  
 

I denne analyse bliver både eksplorativ- og konfirmativ faktoranalyse benyttet. Ved at benytte den 
eksplorative faktoranalyse, fås et indblik i hvorvidt datamaterialet er velegnet til faktordannelse. Derudover 

giver denne metode mulighed for at identificere en eventuel korrelation, og derved se hvor meget af 

variansen, der bibeholdes fra de oprindelige variable i den foreslåede faktorløsning, samt identificere hvor 

mange faktorer, der skal benyttes i den konfirmative faktoranalyse (Jensen & Knudsen, 2014). Ved den 

konfirmative faktoranalyse opnås et indblik i faktorernes sammensætning. Dette betyder, at der kan ses 

hvilke målevariable, der sammensættes i forskellige faktorer. 
 

Når skalaniveauet undersøges, er alle de udvalgte spørgsmål opstillet som ordinale-skalaer, der er 
udfordrende at lave dataanalyse af. Disse kan dog i stedet anses som intervalskalaer, da vi antager, at 
afstanden mellem kategorierne er lige store (Jensen & Knudsen, 2014). Af denne grund kan 
forudsætningen om skalaniveau godtages. Dette gælder for alle målevariablene bortset fra “Eget forbrug”. 

Denne kategori dækker over to spørgsmål, hvor det ene giver respondenten mulighed for at svare flere gange 

ved samme spørgsmål. Svarene på dette spørgsmål kan ikke anses som en intervalskala. Derfor bliver denne 

variabel ekskluderet fra faktoranalysen. Det samme gør sig gældende for de to sidste spørgsmål, som handler 

om mediedækning (Bilag 6). Her spørges der ind til hvor respondenterne har hørt om eSport i medierne. Her 
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kan spørgsmålet og svarene ikke laves om til en intervalskala, således det kan bruges i den videre analyse. Af 

denne grund bliver dette også ekskluderet.  
 

Dette medfører at kategorien “Eget Forbrug” ikke bliver en del af faktoranalysen, da de med de ekskluderede 

variable indenfor hver kategori, kun har én variabel tilbage. Det giver derfor ikke mening at lave en 

faktoranalyse på disse, da hele formålet med en faktoranalyse er at reducere antallet af variable.  
 

Målevariablene der omhandler brand awareness, brand loyalitet, opfattet kvalitet og brand equity, er ikke 

med i faktoranalysen. Grundlaget for dette skal findes i, at faktoranalysen ikke kan se forskel på teoretisk 

afhængige variable og uafhængige variable (Hooper, 2012). De resterende intervalskalaer benyttes således i 

den kommende faktoranalyse.  
 

De målevariable der bliver en del af faktoranalysen er derfor: “Succes”, “Stjerne Spiller”, “Fællesskab” 

“Differentiering”, ”Mediedækning”, “Geografi” og “Word-of-Mouth”.  

 

9.3.1 Eksplorativ faktoranalyse 

Nu hvor datasættet er klargjort og de variable, der skal indgå i analysen er på plads, er det første skridt at 

undersøge hvorvidt datasættet er egnet til en faktoranalyse. En metode til at undersøge variablenes egnethed 

for en faktoranalyse, er at undersøge deres indbyrdes korrelation. Til dette formål kan man med fordel 

benytte Bartlett's og Kaiser-Meyer-Olkins (KMO) teststatistikker. Bartlett’s tester om alle variable er 

ukorrelerede. Hvis der opnås en p < 0,05 afvises H0 hypotesen om, at alle variablerne ikke er korrelerede. 

KMO er derimod et indeks, som beskriver hvor egnet datasættet er til netop en faktoranalyse. Typisk siges 

det at værdier på 0,5 er tilfredsstillende og derfor egner sig til en faktoranalyse (Jensen & Knudsen, 2014).  
 

I Bilag 7 fremgår det, at KMO for denne analyse ligger på et acceptabelt niveau i 0,657. Dette niveau 

accepteres, da dette er over grænseværdien på de 0,5 (Jensen & Knudsen, 2014). Derudover er Bartlett’s test 

signifikant på 0,000. Af denne grund kan det afvises, at variablene er ukorrelerede (Jensen & Knudsen, 

2009). Det giver derfor mening at foretage en faktoranalyse ud fra disse variable.  
 

Næste punkt der tages fat i er communalities. Her ses der på om, målevariablene har communalities, der er 

højere end grænseværdien på 0,5. Det handler om at udelukke de variable, hvor under 50% af variansen i 

variablen bliver redegjort for. (Jensen & Knudsen, 2014). Til dette bruges communalities, hvor alle variable 

med en værdi på under 0,5 fjernes. Fremgangsmåde for dette er ved at fjerne en af gangen, efter det 

hierarkiske princip, hvor man starter med de mindste først. Denne proces gentages indtil alle variablerne har 

en værdi på mere end 0,5 (Bilag 8).  
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Dette medførte at “s_WOM_3” og “s_Starplayer_1” blev slettet, da disse havde communalities på under 0,5. 

Først blev “s_WOM_3”, slettet da denne var den mindste. Herefter blev faktoranalysen kørt igen hvor det 

viste sig, at “s_Starplayer_1” også havde communalities under 0,5, hvorfor den blev fjernet. Efter disse to 

variable var fjernet, havde alle communalities værdier over 0,5 som er det acceptable niveau (Jensen & 

Knudsen, 2014). 
 

Den næste tabel som SPSS producerer, og som der undersøges nærmere er ”Total Variance Explained”. 
Denne tabel viser gennem såkaldte Eigen-values, datasættets totale varians og hvordan det fordeler sig 

mellem faktorerne (Jensen & Knudsen, 2014). Det højest mulige antal af faktorer, er det samme som antallet 

af variable. Dette er dog ikke det optimale, da et af formålene ved denne faktoranalyse netop er at nedbringe 

antallet af variable. Eigen-values fortæller noget om hvor stor del af datamaterialets varians, der er dækket af 

den omtalte faktor. SPSS har fastsat en grænseværdi på 1 Eigen-value således, at alle faktorer forklarer en 

varians, der svarer til mindst en variabel. 

 

For at vurdere den statistiske fordeling af disse faktorerne, som SPSS har fundet frem, ses der på total 

variance explained (Bilag 9). Eigen-værdien hjælper også til at sige noget om hvor mange faktorer der kan 

udledes af faktoranalysen. Ud fra Eigen-værdierne i denne analyse, vil en 7-faktorløsning være mest oplagt 

at bruge. Ved denne sammensætning opnås der en forklaringsgrad på 71,483% af den samlede varians (Bilag 

9). En 7-faktorløsning er ligeledes det, som målevariablerne ligger op til, at vi kan ende ud med.  
 

Næste step er at se på Rotated Component Matrixen, og se hvilke variable der tilhører hvilke faktorer. I den 

indledende model fremgår forskellige variable i forskellige faktorer. Vi er umiddelbart interesserede i at få 

“rene” faktorer, som kan sige noget om de opstillede målevariable kategorier. Inden vi renser for variable, 

benyttes tabellen Rotated Component Matrix, til at undersøge om der findes Crossloadings. Crossloadings er 

variable, der korrelerer med flere faktorer end en. Når man undersøger disse factor loadings på tværs af 

faktorer, får man et overblik over, hvor mange procent af variansen en variable har til fælles med den 

pågældende faktor. Hvis der findes variable med en crossloading på over 0,3 fjernes disse efter det 

hierarkiske princip, på samme måde som tilfældet var før. På den måde forsøger vi at undgå 

multikollinearitet. 
 

Faktoranalysen blev derefter kørt flere gange, indtil der ikke var flere værdier på under 0,5, og ingen 

crossloadings på mere end 0,3. For at opnå en tilfredsstillende faktorinddeling, har vi været nødt til at 

acceptere en lille grad af crossloadings. Dette betyder blandt andet også, at nogle målevariable var blandet 

sammen. For at få “rene” faktorer, som kan sige noget om de opstillede målevariable kategorier, fjernes de 
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som har den laveste factor loading og dermed også den mindste indflydelse på faktoren. SPSS blev i samme 

omgang indstillet således, at den blev tvunget til at lave 7 faktorer, som vi har argumenteret for teoretisk.  
 

Bilag 10 viser, at alle communalities kan accepteres for den endelige model. Det fremgår dog af tabel 19, at 

“s_WOM_1” har tilhører faktor 7, men har en crossloading på ,418 i faktor 6. I følge teorien bør denne 

derfor fjernes, men vi vil argumentere for, at den på baggrund af den konceptuelle model og den 

bagvedliggende teori, bør blive. Derudover har den en acceptabel factor loading i faktor 1. Det samme gør 

sig gældende for s_differentiering_4. Denne variabel har ligeledes crossloadings på mere end 0,3. Af samme 

grund beholdes den foreløbigt. I den kommende konformative reliabilitetsanalyse bliver det undersøgt 

nærmere om disse variable bidrager positivt til den sammensatte skala eller om de skal fjernes.  
 

For denne faktoranalyse opnår vi en Eigen-value på 73,9% (Bilag 11). Dette overholder ligeledes kravet om 

minimum at forklare 60% af variansen.  
 
9.3.2 Resultat af faktoranalyse 

Dette betyder, at de endelige faktorer ender med at se således ud, hvor der findes tre variable for to faktorer 

og to variable for de resterende faktorer:  
 

 
Tabel 19 – Rotated Component Matrix – SPSS.  
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Efter alle de udfordringer, der er beskrevet blev løst, og derved forskellige variable taget ud af modellen, 

opnåede vi en signifikant model. Denne model er baseret på 7 faktorer og 16 variable, som ses i tabellen 
ovenfor. Disse har alle en Eigenvalue på 1. Dette betyder, at alle faktorer som minimum har en 

forklaringskraft, der svarer til 1 normal variabel (Bilag 11). 
 

Derudover er det tilfredsstillende, at hver af de enkelte variable for hver målevariable, som menes at have 

indflydelse på brand equity, er placeret i deres respektive faktorer.  
 

Faktorerne er alle relevante og relaterer sig direkte til de opstillede hypoteser. Af denne grund har vi en 
forventning om, at disse faktorer alle kan have indflydelse på at skabe brand equity for eSportsbranchen. Da 

disse faktorer alle er en del af den færdige faktoranalyse, besidder de den egenskab, at de alle har en 
Eigenvalue (forklaringsgrad) af variansen i datasættet, som svarer til mindst den varians, som en enkelt 
variabel er i stand til at forklare. Faktor 1 som omhandler “differentiering” med en Eigenvalue på 3,389, har 

en forklaringsgrad som svarer til 3,389 variable (Bilag 11).  
 

10. Reliabilitetsanalyse 
Efter at have gennemført faktoranalysen, er de forskellige variable blevet inddelt i forskellige faktorer. For at 

slå fast om denne inddeling nu også er fordelagtig, set ud fra et statistisk synspunkt, foretages der en 

reliabilitetsanalyse på de 7 faktorer. Dette kan også kategoriseres som en konfirmativ strukturanalyse, hvor 

det gennemgående formål er at undersøge de forskellige grupperinger. Til vurdering af dette benyttes 

Cronbach’s Alpha. Analysen viser hvor meget af den samlede varians i skalaen, som de udvalgte variable har 

tilfælles (Jensen & Knudsen, 2014). Vi er interesserede i at finde ud af, om der er intern konsistens i hver 

faktor. Cronbach’s Alpha viser en værdi mellem 0 og 1, og ses som en korrelationskoefficient.  

 

Ifølge Cronbach’s Alpha teorien, kan alpha-værdier over 0,7 anses som gode målinger og målinger over 0,6 

som acceptable målinger. Ligger Cronbach’s Alpha på 1, betyder dette at denne sammensatte skala kan 

forklare 100% af variansen. Det synes dog urealistisk at opnå en Cronbach’s Alpha på 1. Derfor er målet at 

få værdier, som er over den kritiske grænseværdi på 0,6. Kommer vi så tæt på 1 som muligt, har vi en 

indikator på, at de udvalgte variable er bedre til at forklare det begreb, som vores faktorer forsøger at dække 

over. Dette betyder derfor også at de sammensatte skalaer bliver mere valide og fordelagtige at bruge.  

 

Da beregning af Cronbach's Alpha analyse omhandler variablenes korrelationskoefficienter, er det en 

nødvendighed, at alle skalaens spørgsmål er på intervalskalaniveau eller derover. Derudover er det et krav, at 

alle variablene, som skal være en del af analysen, er ensrettet. Dette betyder, at en højere værdi på hvert af 
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spørgsmålenes skalaer, ligeledes svarer til en højere skalaværdi på det begreb, vi ønsker at måle (Jensen & 

Knudsen, 2014).   

 

Inden vi går videre med at teste reliabiliteten på de opstillede faktorer, synes det også interessant at teste 

nogle af de variable, der blev afvist i faktoranalyse. Her tænkes der på “Word-of-Mouth” målevariablen, 

hvor de to variable der omhandler negativ Word-of-Mouth ikke blev inkluderet i den samlede word-of-

mouth faktor, men i stedet blev spredt på de forskellige faktorer.  

 

I Bilag 12 fremgår det, at Cronbach’s Alpha for de to negative Word-of-Mouth variable, ligger på 0,211 og 

vidner derfor om lav reliabilitet. Af denne grund giver det ikke mening at samle disse som en sammensat 

skala, for at kunne sige noget om negativ Word-of-Mouth.  

 

Herefter kan vi gå i gang med at teste de forskellige faktorer:  

 

Faktor 1 - Differentiering 

For denne faktor ligger Cronbach’s Alpha på 0,746 (Bilag 13), hvilket er over den kritiske grænseværdi på 

0,6 og ligeledes over 0,7, således kan den betragtes som en god måling. Denne sammensatte skala må derfor 

siges at være en god repræsentant for det overordnede emne, som er respondenternes holdning til emnet 

“differentiering”.  

 

Det næste punkt, der synes værd at undersøge nærmere, er hvorvidt det er muligt at øge Cronbach’s Alpha 

ved at fjerne en variabel. Til dette formål benyttes tabellen “Item - Total Statistics”, hvor SPSS fortæller 

hvad Cronbach’s Alpha bliver, hvis en variabel fjernes. Dette ses under kolonnen “Cronbach’s Alpha if item 

deleted” (Bilag 13). Her fremgår det, at det er muligt at forøge Cronbach’s Alpha med 0,173 hvis 

“s_differentiering_4” bliver fjernet. Dette bringer Cronbach’s Alpha op på 0,947 (Bilag 13). Af denne grund 

fjernes denne variable, da dette gør, at skalaen bliver en bedre repræsentant for emnet i de kommende 

analyser.  

 

Faktor 2 - Mediedækning 

For denne målevariabel ser vi en Cronbach’s Alpha på 0,854, (Bilag 14) hvilket vidner og en rigtig god 

måling, da dette er langt over 0,7, som siges at være minimum for gode målinger. Da denne faktor kun 

indeholder to variable, er det ikke muligt at reducere antallet af variable for at øge Cronbach’s Alpha. Derfor 

accepteres denne som den er. 
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Faktor 3 - Stjerne Spiller 

Denne faktor ligger med en Cronbach’s Alpha på 0,768, hvilket også signalerer, at denne er en god 

repræsentant for respondenternes holdning til emnet “Stjerne Spiller” (Bilag 15). For denne faktor er det ikke 

muligt at fjerne en variabel for at øge Cronbach’s Alpha, da den kun består af to variable. Derfor accepteres 

denne faktor som den er.  

 

Faktor 4 - Geografi 

For denne faktor ligger Cronbach’s Alpha på 0,757 (Bilag 16), hvilket er over den kritiske grænseværdi på 

0,6 og kan også betragtes som en god måling da den er over 0,7. Denne sammensatte skala må derfor siges at 

være en god repræsentant for det overordnede emne, som er respondenternes holdning til emnet “geografi”. 

Som tilfældet var ved faktor 2, består denne faktor kun af to variable. Derfor er det ikke muligt at fjerne en 

eller flere variable for at øge Cronbach’s Alpha. Derfor accepterede denne faktor ligeledes som den er.  

 

Faktor 5 - Fællesskab 

Her er der også tale om en god måling. For faktoren “Fællesskab” finder vi en Cronbach’s Alpha på 0,742 

(Bilag 17). Dette vidner om en god måling. Denne sammensatte skala synes derfor at være en god 

repræsentant for dette emne “Fællesskab”. Det har ikke været muligt at forøge Cronbach’s Alpha da den 

består af to variable.  

 

Faktor 6 - Succes  

Denne faktor har en Cronbach’s Alpha på 0,662 (Bilag 18). Dette vidner om en acceptabel måling, og 

nærmer sig niveauet for en god måling på 0,7. Denne sammensatte skala må derfor karakteriseres som en 

acceptabel repræsentant for det overordnede emne “Succes”. Her er det heller ikke muligt at forøge 

Cronbach’s Alpha da den også kun består af to variable. Faktoren accepteres derfor som den er.  

 

Faktor 7 - Word-of-Mouth 

Den sidste faktor har en Cronbach’s Alpha på 0,365, hvilket ikke er en acceptabel måling (Bilag 19). Det er 

her muligt at forøge Cronbach’s Alpha til 0,49 hvis “s_WOM_3” fjernes. Dette er en forbedring, men det er 

stadig ikke indenfor et acceptabelt niveau. Denne sammensatte skala er derfor ikke en god repræsentant for 

respondenternes erfaringer med Word-of-Mouth. Det giver derfor ikke mening at lave en sammensat skala. 

Det bliver derfor svære at teste hvorvidt målevariablen “Word-of-Mouth” har indflydelse på brand equity. Vi 

kan således kun teste det enkelte variable alene, for at måle effekten af “Word-of-Mouth”. Af denne grund 

vil den primære variabel være “s_WOM_1” som lyder: “Min omgangskreds har fortalt positive ting om 

eSport”. Denne synes umiddelbart at være mest sigende for begrebet Word-of-Mouth.  
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Efter reliabilitetsanalysen på de forskellige faktorer, laves der ligeledes reliabilitetsanalyser af de afhængige 

variable; opfattet kvalitet, brand awareness og brand loyalitet. Da det er vurderet, at brand equity bedst måles 

ud fra en enkelt variabel, er det ikke muligt at foretage reliabilitetsanalyse af denne.  

 

Opfattet Kvalitet 

For denne sammensatte skala opnås der en Cronbach’s Alpha på 0,833 (Bilag 20). Dette er en god måling på 

over 0,7. Denne kan ikke forbedres ved at fjerne en variabel, da den kun består af to variable.  

 

Brand Awareness 

For denne sammensatte variabel bestående af tre spørgsmål, opnås der en Cronbach’s Alpha på 0,922 hvilket 

giver udtryk for en særdeles god måling (Bilag 21). Ved at fjerne en variabel bliver Cronbach’s Alpha 

forbedret til 0,926. Dette er en lille forbedring men dog en forbedring, derfor fjernes “s_brandawareness_3”.  

 

Brand Loyalitet 

For denne målevariabel, som består af tre variable, findes der en Cronbach’s Alpha på 0,804 (Bilag 22). 

Dette vidner om en god måling. Det er ikke muligt at forøge Cronbach’s Alpha, ved at fjerne en af de tre 

variable. Cronbach’s Alpha værdierne for disse tre variable er meget høje og vidner om gode målinger, som 

egner sig til at bruge som sammensatte skalaer.  

 

Den samlede model efter faktoranalysen og den efterfølgende reliabilitetsanalyse kan ses i tabellen nedenfor.  

 
Tabel 20 – Resultat af Faktoranalyse og Reliabilitetsanalyse – Egen tilvirkning.  

 

Herefter bliver der dannet nye variable på baggrund af den ovenstående tabel. Til dette formål benyttes 

SPSS’ funktion Transform → Compute Variable. 
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11. Regressionsanalyse 

I det kommende afsnit forsøges det at undersøges, hvorvidt der findes sammenhænge mellem de afhængige 

og uafhængige variable. Fremgangsmåden for dette bliver gennem anvendelse af både simpel og multipel 

regressionsanalyse. En analyse som denne har til formål at teste de opsatte hypoteser. På den måde vil vi 

blandt andet forsøge, om vi kan bekræfte eller afkræfte nogle af de observationer, vi så i den kvalitative del 

af analysen. Derudover er vi interesserede i at blive klogere på, hvorvidt de sammenhænge der er 

argumenteret for teoretisk, ligeledes kan bekræftes eller må afvises, og på den måde se om de er underlagt 

nogen statistisk signifikans. 
  

For at undersøge hvorvidt der findes afhængighed mellem de variable, som svarer på vores hypoteser, 

benyttes der ikke-standardiserede b-koefficienter. Fordelen med denne metoder er, at vi kan lave en direkte 

sammenligning af koefficienternes relative styrke. Disse koefficienter vil tage form af værdier mellem -1 og 

1. Opnås værdien 1, vil de to undersøgte variable have en direkte positiv sammenhæng og det modsatte gør 

sig gældenden ved en værdi på -1. En værdi på 0 indikerer, at der ingen sammenhæng er mellem de to 

variable. For at måle styrken på sammenhængen, benyttes determinationskoefficienten R2. R2 er et mål for 

styrken af sammenhængen, det vil sige, den andel af variansen i den afhængige variabel, der kan forklares. 

Den justerede determinationskoefficient (Adjusted R2) korrigerer for antallet af observationer og uafhængige 

variable (Jensen & Knudsen, 2014). 

 

Forudsætninger for regressionsanalysen 
Der findes en række forudsætninger, der skal være overholdt før en regressionsanalyse kan fuldføres. 
Det første område omhandler skalaniveauet. Den afhængige variabel skal være metrisk, det vil sige interval 

eller ratioskala. De uafhængige variable er typisk interval- eller ratioskalerede (Jensen & Knudsen, 2014). 

Sådan som spørgeskemaet er opstillet, er alle de berørte variable klassificeret som intervalskalaer. Derfor 

synes dette krav overholdt. 
  

Som det tidligere er nævnt, følger det indsamlede data ikke en nøjagtig normalfordeling. 
Dog vælges der at se bort fra dette, da det, som tidligere nævnt, ikke anses som værende af problematisk 

karakter. Derudover vurderes den samlede stikprøvestørrelse med 314 respondenter at imødekomme 

forudsætningen om en tilstrækkelig størrelse. Slutteligt skal den multiple regressionsanalyse imødekomme 

forudsætningen om, at der skal være uafhængighed mellem de uafhængige variable, da dette kan medføre 

problemer med multikollinearitet. Dette problem med multikollinearitet er forsøgt imødekommet forud for 

regressionsanalysen, ved at lave en faktoranalysen. Ved faktoranalysen er der netop dannet nye ikke-

korrelerede skalaer, med udgangspunkt i et sæt af stærkt korrelerede variable.  
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11.1 Simpel regression 
I den simple regressionsanalyse ønskes det at undersøge, om responsvariablen, Y, har lineært sammenhæng 

til én forklarende variabel, X. Det vil sige, at styrken af sammenhæng testes med udgangspunkt i den B 

koefficient, som regressionen skaber. Denne koefficient er ligeledes hvad der afgør hældningen af den 

lineære sammenhæng. Den simple regressionsmodel konstrueres ud fra en antagelse om kausalitet, og det vil 

derfor være muligt at forudsige værdierne i responsvariablen ud fra kendskab af til den forklarende. 

Antagelsen om kausalitet bygger dog på en række teoretiske overvejelser, som ikke kan testes. De opstillede 

hypoteser synes dog fair at antage, på baggrund af teorien og den kvalitative analyse.  

 

De første hypoteser der vælges at teste, er dem der vedrører “Opfattet Kvalitet”. Her undersøges det nærmere 

om hvorvidt de opstillede målevariable og brand associationer, har indflydelse på respondenternes holdning 

til den opfattede kvalitet. Disse sammenhænge synes at være velbegrundede, og bliver bakket op af både 

teorien, samt den kvalitative del af undersøgelsen.  

 

Det første der er værd at bemærke er, at alle hypoteser vedrørende “Opfattet Kvalitet” kan accepteres. Dette 

ses ud fra et signifikansniveau på 0,05. Testens signifikansniveau, a, sætter en øvre grænse for 

sandsynligheden for at begå Type I fejl. I denne afhandlings benyttes der konsekvent et signifikansniveau, a, 

på 0,05. Dette medføre, at sandsynligheden for at afvise H0 ved en fejl højst er 

5%. Det kan derfor, på baggrund af datamaterialet, der ligger til grund for undersøgelsen, konkluderes, at der 

er signifikante sammenhænge mellem de opstillede målevariable i den konceptuelle model og “Opfattet 

Kvalitet”. Resultaterne af denne kan ses i tabellen nedenfor, samt i bilag 23.1-23.8.  

 

 
Tabel 21. - Hypotesetest af Opfattet Kvalitet – Egen tilvirkning. 

 

Durbin-Watson-værdier, der er mindre end 1,5 og højere end 2,5, vidner om problemer med korrelerede 

residualer. Dette er ikke tilfældet ved nogle af disse regressioner.  

 

Efter det er konkluderet, at der findes signifikant sammenhæng for disse hypoteser, synes det oplagt at 

undersøge hvilke faktorer, der har de bedste forklaringsevner overfor “Opfattet Kvalitet”. Ved at acceptere 

hypoteserne, accepterer vi præmissen om, at der findes en sammenhæng. Vi er nu interesseret i at måle netop 

Justeret R2 Signifikansniveau Accepter/Forkast Durbin-Watson Bilag
Differentiering → Opfattet Kvalitet 5,70% 0,000 Accepter 1,990 23,1
Mediedækning → Opfattet Kvalitet 3,60% 0,001 Accepter 1,985 23,2
Star Player → Opfattet Kvalitet 54,90% 0,000 Accepter 1,879 23,3
Geografi → Opfattet Kvalitet 15,10% 0,000 Accepter 2,066 23,4
Fællesskab → Opfattet Kvalitet 2,90% 0,000 Accepter 2,003 23,5
Succes → Opfattet Kvalitet 55,70% 0,000 Accepter 1,895 23,6
WOM → Opfattet Kvalitet 2,00% 0,009 Accepter 2,069 23,7
Eget Forbrug → Opfattet Kvalitet 4,10% 0,000 Accepter 2,058 23,8

Hypotesetest
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denne sammenhæng. Dette vil give en indikation på hvilke af de 8 faktorer, der har mest indflydelse på 

“Opfattet Kvalitet” og forventeligt også brand equity, som er hele formålet.  

 

Når der ses på den justerede R2, er der i særdeleshed to hypoteser, der springer i øjnene. Dette er “Stjerne 

Spiller” og “Succes” som henholdsvis har en forklaringsgrad på 54,9% og 55,7% når kigges på Adjusted R2 

eller justerede R2, som det vil fremgå i denne analyse. R2 kan ofte være en smule for optimistisk i forhold til 

at vurdere, hvor meget modellen vil kunne forklare, hvis den blev anvendt på populationen i stedet for 

stikprøvestørrelsen. I stedet er det valgt at benytte den justerede R2, da denne er justeret for 

stikprøvestørrelsen og antallet af uafhængige variable (Jensen & Knudsen, 2014). Denne synes derfor at give 

et noget mere realistisk billede af de forskellige forklaringsevner.  

 

Disse høje værdier vidner om en stærk sammenhæng mellem henholdsvis “Stjerne Spiller” samt “Succes” og 

“Opfattet Kvalitet”. Derudover har “Geografi” også nævneværdig indflydelse på “Opfattet Kvalitet”. Det kan 

derfor tyde på, at specielt disse elementer er vigtige for at skabe høj opfattet kvalitet i eSportsbranchen. Dette 

stemmer godt overens med teorigennemgangen. Her så vi hvordan specielt sportslige resultater var en vigtig 

driver for brand equity, og dermed også for den opfattede kvalitet. Ved at et hold performer godt over tid, får 

forbrugeren højere forventninger til de fremtidige præstationer. Dette vidner disse resultater også om. 

Respondenterne mener, at specielt sportslig succes og tilgangen af stjernespillere er med til at øge deres 

forventninger til kvaliteten på produktet, som her tager udgangspunkt i hvorvidt de føler sig underholdte når 

de ser eSport.  

 

For “Geografi” ses der en justeret R2 på 15,10%. Dette følger godt i tråd med det, der blev observeret i den 

kvalitative analyse. Her så vi en form for national følelse, når det kommer til at følge atleter og sportshold. 

Respondenterne giver generelt udtryk for, at de føler sig mere underholdt ved at se eSport, når der er 

danskere eller danske hold involveret.  

 

Det næste sæt af hypoteser, der bliver testet, er de som vedrører “Brand Awareness”. Resultaterne af denne 

kan ses i tabellen nedenfor, samt i bilag 24.1-24.8. Her bliver brandfaktorerne ligesom før, hver for sig testet 

lineært mod den sammensatte skala “Brand Awareness”. Durbin-Watson-værdierne er ligeledes her inden for 

grænseværdierne. Der burde derfor ikke være problemer med korrelerede residualer.   

 

Det første der kan konkluderes er, at 6 ud af de 8 hypoteser kan accepteres. De 2 hypoteser der skal forkastes 

vedrører “Stjerne Spiller” og “Succes”. De har derfor ingen sammenhæng på hvorvidt respondenterne har 

brand awareness vedrørende eSport.  
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Tabel 22. - Hypotesetest af Brand Awareness – Egen tilvirkning. 

 

Den variabel, der gennem regressionsanalysen, har vist sig at have størst indflydelse på “Brand Awareness” 

er “Eget Forbrug”. Det tyder derfor på, at jo mere respondenterne selv spiller, jo højere er deres “Brand 

Awareness”. Dem der spillere mere, er derfor også mere tilbøjelige til at vide meget om eSport. Variablen 

“Eget forbrug” blev til efter den kvalitative del af analysen. Her fik vi en ide om, at denne sammenhæng 

eksisterede, da de aktive spillere, lod til at være mere interesserede i eSportsbranchen generelt. De lod også 

til at have en bedre forståelse for, hvordan branchen er sat sammen og hvordan den er struktureret. Af den 

grund blev denne variabel tilføjet til den konceptuelle model, for at afgøre hvorvidt denne sammenhæng ville 

vise sig at være signifikant. Denne observation blev derfor bekræftet gennem den kvantitative undersøgelse.  

 

Herefter køres samme test på “Brand Loyalitet”. Resultatet af denne regressionsanalyse kan ses i tabellen 

nedenfor (Bilag 25.1-25.8).  

 
Tabel 23. - Hypotesetest af Brand Loyalitet – Egen tilvirkning. 

 

Her ses det, at 7 ud af 8 hypoteser kan accepteres. Den eneste hypotese, der må forkastes, er hypotesen der 

handler om “Stjerne Spillers” indflydelse på “Brand Loyalitet”. Ud fra Durbin-Watson værdierne er der ikke 

grund til bekymring om korrelerede residualer.   

Igen ses det, at “Eget forbrug” har en høj justeret R2, hvilket vidner om en stærk sammenhæng. Her ses det 

også, at de respondenter, der har givet udtryk for, at de selv spiller meget, har høj grad af loyalitet over for 

eSport. Dette stemmer igen godt overens med hvad vi så i den kvalitative analyse. De personer der selv 

spillede computer, PlayStation eller andet lod til at være mere interesserede i eSport, end de som ikke selv 

spillede.  

 

Justeret R2 Signifikansniveau Accepter/Forkast Durbin-Watson Bilag
Differentiering → Brand Awareness 2,20% 0,006 Accepter 2,000 24,1
Mediedækning → Brand Awareness 3,80% 0,000 Accepter 1,989 24,2
Star Player → Brand Awareness 0,50% 0,116 Forkast 2,065 24,3
Geografi → Brand Awareness 4,10% 0,000 Accepter 1,991 24,4
Fællesskab → Brand Awareness 2,70% 0,003 Accepter 2,183 24,5
Succes → Brand Awareness 0,10% 0,262 Forkast 2,116 24,6
WOM → Brand Awareness 2,20% 0,005 Accepter 1,948 24,7
Eget Forbrug → Brand Awareness 9,00% 0,000 Accepter 2,010 24,8

Hypotesetest

Justeret R2 Signifikansniveau Accepter/Forkast Durbin-Watson Bilag
Differentiering → Brand Loyalty 3,20% 0,001 Accepter 1,636 25,1
Mediedækning → Brand Loyalty 3,40% 0,001 Accepter 1,7 25,2
Star Player → Brand Loyalty 0,20% 0,204 Forkast 1,836 25,3
Geografi → Brand Loyalty 2,60% 0,003 Accepter 1,718 25,4
Fællesskab → Brand Loyalty 1,40% 0,025 Accepter 1,739 25,5
Succes → Brand Loyalty 3,50% 0,001 Accepter 1,878 25,6
WOM → Brand Loyalty 4,00% 0,000 Accepter 1,786 25,7
Eget Forbrug → Brand Loyalty 28,10% 0,000 Accepter 2,181 25,8

Hypotesetest
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De næste hypoteser har testet dem, som teorien siger, der findes sammenhæng mellem. “Brand Awareness”, 

“Brand Loyalitet” og “Opfattet Kvalitet” er gennem tidligere studier blevet påvist at have direkte indflydelse 

på brand equity. Vi synes derfor også, at det er vigtigt at se, om det også gør sig gældende for denne 

undersøgelse. Resultaterne af disse regressioner kan ses i tabellen nedenfor, og i Bilag 26.1-26.3.  

 

 
Tabel 24. - Hypotesetest af Brand Equity – Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår af regressionsanalysen vedrørende “Brand Equity”, at de tre parametre, som teorien fortæller har 

indflydelse på brand equity, også er signifikante i denne analyse. Specielt “Opfattet Kvalitet” og “Brand 

Loyalty” ser ud til at have stor indflydelse på “Brand Equity”, med forklaringsevner på henholdsvist 29,8% 

og 14%. Det lader derfor til, at en effektiv måde at forøge sin brand equity i eSportsbranchen, er ved at skabe 

højere brand loyalitet og øge den opfattede kvalitet.   

 

Selvom “Brand Awareness” ikke havde den største direkte påvirkning på “Brand Equity”, betyder det ikke, 

at den nødvendigvis ikke er relevant. Denne kan godt have en indirekte effekt på brand equity. Dette kan ske, 

hvis den har en signifikant indflydelse på enten brand loyalitet og/eller opfattet kvalitet. Da disse to har vist 

sig at have god indflydelse på brand equity, vil en forøgelse af disse også medføre en bedre brand equity. Af 

denne grund virker det oplagt, også at teste sammenhængen mellem de underliggende faktorer for brand 

equity. Resultatet af denne regression kan ses i tabellen nedenfor, samt i Bilag 27.1-27.3.  

 

 
Tabel 25. - Hypotesetest af indirekte effekter – Egen tilvirkning. 

 

Det kan konstateres, at forholdet mellem “Brand Awareness” og “Opfattet Kvalitet” ikke er signifikant, men 

de resterende testede sammenhænge er signifikant. Dette betyder derfor, at “Brand Awareness” godt nok kun 

har en mindre effekt direkte på brand equity, men også har en indirekte effekt på brand equity, da den har 

indflydelse på loyalitet.  

 

I den simple regression er den lineære sammenhæng mellem en afhængig og en uafhængig variabel blevet 

testet. Derfor synes det også interessant at lave en multipel regression, hvor flere variable inkluderes. Her 

kan vi få et mere præcist overblik over hvilke variable, der bedst egner sig til at forklare brand equity. Vi kan 

Justeret R2 Signifikansniveau Accepter/Forkast Durbin-Watson Bilag
Brand Awareness → Brand Equity 6,70% 0,000 Accepter 1,959 26,1
Brand Loyalty → Brand Equity 14,00% 0,000 Accepter 1,931 26,2
Opfattet Kvalitet → Brand Equity 29,80% 0,000 Accepter 1,740 26,3

Hypotesetest

Justeret R2 Signifikansniveau Accepter/Forkast Durbin-Watson Bilag
Brand Awareness → Brand Loyalty 12,50% 0,000 Accepter 2,067 27,1
Brand Awareness → Opfattet Kvalitet 0,90% 0,052 Forkast 2,098 27,2
Brand Loyalty → Opfattet Kvalitet 2,50% 0,004 Accepter 1,872 27,3

Hypotesetest
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ved den simple regression ikke se, hvor meget af de uafhængige variables forklaringsevne, de hver i sær 

deler.  

 

11.2 Multipel regression  
 I den anden del af regressionsanalysen foretages en multipel regressionsanalyse. Formålet er at undersøge 

hvordan eSportsbranchen kan skabe øget brand equity, ved hjælp af de respektive brand associationer og 

forklarende faktorer, som har vist sig at have signifikant indflydelse på brand equity. Til dette formål 

benyttes Stepwise-metoden, da denne specielt egner sig til regressioner med faktorer, på baggrund af 

faktoranalyser, samt at vi ønsker at finde frem til hvilke af de variable, der bedst kan forklare de afhængige 

variable. Denne metode medtager derfor kun variable, der ikke har en stærkt indbyrdes korrelation, og som 

er signifikante. 

  

Dette kan afhjælpe problemer med multikollinearitet, og være med til at forbedre den justerede R2 i relation 

til Enter-metoden (Jensen & Knudsen, 2014). Ved hjælp af SPSS, estimeres der en model med udgangspunkt 

i de respektive variables signifikansniveau. Først fås en korrelationsmatrice, som kan give et indblik i hvilke 

variable, der potentielt kan indgå i regressionsligningen. 

 

Resultatet kan dog godt ændre sig, når de indbyrdes korrelationer mellem de uafhængige variable tages in 

mente. Formålet ved Stepwise-modellen er nemlig at eksludere variable, der ikke bidrager med yderligere 

varians, end de variable der allerede er inkluderet. På den måde bliver resultatet den model, som bedst kan 

forklare den afhængige variabel.   

 

Fremgangsmåden for den multiple regression, bliver på samme måde som den simple. Først benyttes de 

afhængige variable “Brand Loyalitet”, “Brand Awareness” og “Opfattet Kvalitet”. De vil hver især være den 

afhængige variabel, hvor de opstillede brand associationer i den konceptuelle model, vil være de uafhængige 

variable.  

 

Den første uafhængige variabel, der laves multipel regression på er “Opfattet Kvalitet”.  

I bilag 28.1 ses det i “model summary”, at regressionen foreslår en model med tre variable, som bedst kan 

forklare variansen i variablen Y, “Opfattet Kvalitet”. Denne model har en justeret R2 på 0,614, hvilket vil 

sige, at denne konstellation kan forklare 61,4% af variansen.  

 

I bilag 28.2 fremgår det, at de tre variable, der indgår i ligningen, er “Stjerne Spiller”, “Succes” og “Eget 

forbrug”. Dette stemmer godt overens med hvad den simple regression kunne konkludere, hvor i særdeleshed 

“Stjerne Spiller” og “Succes” havde stor forklaringsgrad i den afhængige variable “Opfattet Kvalitet”. “Eget 
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forbrug” var signifikant i den simple regression, men der var andre variable, der havde højere R2. Dette viser, 

at selvom der er andre variable, der isoleret set har en bedre forklaringsevne, bidrager de ikke yderligere til at 

sige noget om den samlede varians.  

 

Som det kan ses i korrelationsmatricen i bilag 28.3, er der variable, der har større koefficienter end “Eget 

Forburg”, men som stadig ikke inkluderes her. Dette er fordi, at variablene er redundante, og at deres effekt 

derfor allerede repræsenteres, af de variable indgået i regressionsligningen. 

 

Dette giver en regressionsligning, der ser således ud: 

 

𝑌	 = 	0,018	 + 	0,465	 ∗ 	𝑆𝑡𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒	𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟	 + 	0,415	 ∗ 	𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠	 + 	0,069	 ∗ 	𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 

 

I bilag 28.2 kan det i tabellen aflæses, at variablene i model 3, alle har VIF-værdier (et mål for 

multikollinearitet) mellem 2,087 - 1,047, hvilket er under grænseværdien på 4, hvorfor det ikke vurderes at 

give anledning til at antage problemer med multikollinearitet (Jensen & Knudsen, 2014). 

Dette underbygges ligeledes af Durbin Watson værdien på 1,876 i bilag 28.1, hvilket befinder sig inden for 

niveauet mellem 1,5-2,5, og det tyder derfor på, at der ikke er problemer med korrelerede residualer (Jensen 

& Knudsen, 2014). 

 

Den næste uafhængige variabel der laves multipel regression på er “Brand Loyalitet”. 

For denne regressionsanalyse er en model med to variable, den bedste til at forklare variansen. Dette ses i 

“Model summary” i bilag 29.1. Her fremgår det ligeledes, at denne løsning har en justeret R2 på 21,4%.  

 

I Bilag 29.2 ses det, at modellen består af variablerne “Eget Forbrug” og “Differentiering”. Begge disse var 

signifikante i den simple regressionsanalyse og specielt “Eget Forbrug” havde en høj forklaringsgrad. Derfor 

virker det logisk at denne også er inkluderet i denne multiple løsning.  

 

Dette giver en regressionsligning der ser således ud fra bilag 29.2 ikke-standardiserede b-værdier:  

 

𝑌	 = 	2,228	 + 	0,321	 ∗ 	𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔	 + 	0,143	 ∗ 	𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 

 

I Bilag 29.2 kan det ses, at variablene i model 2, alle har VIF-værdier, der er under grænseværdien på 4, 

hvorfor det ikke vurderes at give anledning, til at antage problemer med multikollinearitet (Jensen & 

Knudsen, 2014). Dette underbygges ligeledes af Durbin Watson værdien i bilag 29.1, hvilket befinder sig 
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inden for niveauet mellem 1,5-2,5 og indikerer derfor, at der ikke er problemer med korrelerede residualer 

(Jensen & Knudsen, 2014). 

 

Herefter laves der multipel regression på “Brand Awareness”. Resultaterne fremgår af Bilag 30.1-30.2. 

Her stopper SPSS efter to modeller. Den bedste model består derfor af to variable. Denne har en justerede R2 

på 0,055, hvilket svarer til 5,5% (Bilag 30.1). Der er derfor den model med den laveste forklaringsevne af de 

tre.  

 

Modellen består af variablerne “Eget Forbrug” og “Differentiering” (Bilag 30.2). De samme variable som 

indgik i “Brand Loyalitet” i regressionsligningen.  

Dette giver en regressionsligning der ser således ud fra bilag 28.2 ikke-standardiserede b værdier:  

 

𝑌	 = 	2,895	 + 	0,158	 ∗ 	𝐸𝑔𝑒𝑡	𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔	 + 	0,177	 ∗ 	𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

 

I bilag 30.1 og 30.2 fremgår det ligeledes, at der ikke burde være problemer med multikollinearitet eller 

korrelerede residualer.  

 

Afslutningsvist i den multiple regressionsanalyse ses der, ligesom i den simple, på hvordan sammenhængen 

er på “Brand Equity” og de teoretisk argumenterede underliggende faktorer “Opfattet Kvalitet”, “Brand 

Loyalitet” og “Brand Awareness”. I den simple model så vi, at der var signifikant sammenhæng mellem alle 

disse og “Brand Equity”. Nu er vi interesserede i, at i højere grad kunne sige noget om, hvad der bedst 

skaber Brand Equity i eSportsbranchen.  

 

Stepwise-metoden stopper modellen efter to omgange, hvor vi derefter får den bedste forklaringsgrad. For 

denne sammenhæng ligger den justerede R2 på 0,339, hvilket svarer til en forklaringsgrad på 33,9% og synes 

derfor at være en god forklaringsgrad (Bilag 31.1).  

 

De to underliggende variable, der bedst forklarer variansen for “Brand Equity”, er derfor “Opfattet Kvalitet” 

og “Brand Loyalitet” (Bilag 31.2). Dette stemmer godt overens med den simple regression, hvor det kunne 

konkluderes, at “Brand Awareness” var det element, der havde mindst indflydelse på brand equity. Det blev 

dog også pointeret, ligesom det skal understreges her, at dette ikke betyder, at der ingen sammenhæng er. 

Der er blevet konstateret en indirekte sammenhæng.  

 

For at gøre os klogere på hvor stor effekt “Opfattet Kvalitet” og “Brand Loyalitet” har sammen på “Brand 

Equity” opstilles regressionsligningen, med udgangspunkt i de b-værdier SPSS fandt frem til.  
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Regressionsligningen ser således ud:  

 

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦	 = 	0,64	 + 	0,522	 ∗ 	𝑂𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡	𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡”	 + 	0,316	 ∗ 	𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑	𝐿𝑜𝑦𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

 

Denne ligning vidner om en stærk sammenhæng. Hvis en respondent har en dårlig opfattelse af den kvalitet 

eSport tilbyder samt lav loyalitet, vil dette ligeledes medføre en lav samlet brand equity. Det omvendte gør 

sig derfor også gældende, hvis respondentens holdninger i stedet er positive overfor opfattet kvalitet og de er 

loyale.  

 

I Bilag 31.1 og 31.2 fremgår det ligeledes, at der ikke burde være problemer med multikollinearitet eller 

korrelerede residualer.  

 

Opfølgning på regressionsanalysen 

I den indledende teorigennemgang blev der opstillet fire underliggende dimensioner af brand equity. opfattet 

kvalitet, brand awareness, brand loyalitet og brand associationer. Disse udgør tilsammen brand equity. Ved 

denne undersøgelse har vi nu forsøgt at afdække, om disse sammenhænge ligeledes gør sig glædende i 

eSportsindustrien. Her har vi kunnet konkludere, at majoriteten af de opstillede brand associationerne har 

haft signifikant sammenhæng med de andre underliggende dimensioner af brand equity. Derudover ses det, 

at de underliggende dimensioner ikke har samme effekt på brand equity. Blandt andet så vi, at brand 

awareness har den mindste indflydelse på brand equity, dog stadig signifikant. Vi kunne konstatere, at brand 

awareness har en større effekt på brand loyalitet. På denne måde fungerer brand loyalitet som en medierende 

variabel mellem brand equity og brand awareness, da brand loyalitet har større indflydelse på brand equity. I 

teori gennemgangen blev det ligeledes diskuteret hvordan brand awareness, måske ikke har den store effekt 

på de dedikerede fans, som allerede er loyale. Dette stemmer godt overens med disse fund, som også er 

baseret på et datasæt primært bestående af eSportsinteresserede.  
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12. Klyngeanalyse 

I henhold til en sluttelig anbefaling angående handlingsmuligheder for aktører i eSportsbranchen, samt at 

svare på problemformuleringens underspørgsmål om, hvordan virksomheder i eSportsmarkedet kan benytte 

sig af segmentering, for at imødekomme de forskellige præferencer, vurderes det oplagt at definere nogle 

segmenter ud fra det indhentede data, ved hjælp af en klyngeanalyse. Disse segmenter eller klynger 

grupperer respondenterne ud fra deres lighed, i forhold til deres holdninger i de udvalgte 

sammenligningsvariable. 
  

Den oplagte analysemetode vil derfor være en klyngeanalyse, der ligesom faktoranalysen, er af strukturel 

karakter (Jensen & Knudsen, 2014). En klyngeanalyse kan både anvendes på kategorivariable og metriske 

variable, hvilket vil sige, at der ikke er noget konkret krav til skalaniveau. Derfor kan en sammensætning af 

de variable, der vurderes bedst at danne de klynger med mest anvendelighed, finde sted. Med dette in mente, 

bliver der dog stadig lagt vægt på at udvælge sammenligningsvariable med lave skalaniveauer. Det 

overordnede formål ved at lave denne analyse, er derfor at identificere klynger af respondenter, der derefter 

kan benyttes som led i videre analyse. 
  

Denne analyse kan bidrage til at definere homogene klynger, der kan udlede information om de respektive 

kunders karakteristika, og som dermed kan hjælpe med at præsentere de endelige anbefalinger, og i hvordan 

håndteringen af de forskellige segmenter bør ske. Da afhandlingens hovedformål er hvorledes brand equity 

skabes inden for eSport, findes det naturligt at udarbejde klynger, der differentierer sig ud fra 

respondenternes holdning til de elementer, der bedst forklarer brand equity. Ved at foretage en opdeling på 

denne måde, får vi et bedre indblik i hvordan adfærden fordeler sig blandt respondenter, og hvordan de 

vurdere brand equity i eSportsbranchen. På denne måde skabes en bedre forståelse for forskelligheden blandt 

respondenterne, således der bedre kan gives effektive handlingsforslag.  
  

I regressionsanalysen kunne vi konkludere, at specielt brand Loyalitet og opfattet kvalitet havde stor 

indflydelse på brand equity. Derudover synes det interessant at inkludere variablen “Eget Forbrug”, da denne 

har vist at have signifikant indflydelse på alle tre signifikante underliggende dimensioner af brand equity. 

Det er ligeledes set i den beskrivende del af den kvantitative analyse, hvordan datamaterialet synes at bære 

præg af at have en klar overvægt af respondenter, der kan kategoriseres som aktive gamere - folk der har et 

stort forbrug af videospil. Ud over de åbenlyse fordele ved, at “Eget Forbrug” har vist sig at have en god 

forklaringsevne over for brand equity, giver den også mulighed for at lave nogle interessante segmenter, for 

at blive klogere på dem, som umiddelbart ikke selv spiller meget. 
Disse tre variable giver heller ikke nogle udfordringer i forhold til skalering, da de alle er skaleret på samme 

måde.   
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På forhånd er det ikke muligt at sige noget om det optimale antal af klynger. Af denne grund benyttes den 

hierarkiske klyngedannelsesmetode. Denne har modsat den ikke-hierarkiske klyngedannelse, ikke har fastsat 

et antal klynger på forhånd (Jensen & Knudsen, 2014). Denne metode præsenterer alle kombinationer, som 

er mulige på baggrund af det inkluderede data. Det næste skridt bliver derefter at vurdere hvilken af de 

mange klyngeløsninger, der vurderes at være bedst til at sige noget om de forskellige holdninger. 
  

Herefter kan analysen genoptages med afsæt i Ward’s metode i SPSS. Her benyttes Squared Euclidean 
Distance som indstillingen for afstanden mellem respondenterne. Formålet med dette er at danne klynger, 

med så lav mulig varians inden for klyngerne (Jensen & Knudsen, 2014) 
  

For at vurdere hvor mange klynger, der skal udvælges, bruges “agglomeration schedule”. Her får man et 
overblik over, hvor stor afstanden er mellem hver klynge. Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvad der er 

mest sigende og bedst for at kunne dele respondenterne op i segmenter. Derfor må beslutningen baseres på 

en høj grad af skøn, og hvad der synes at give mest mening i forhold til fortolkningsmulighederne. Ser vi, at 

der kun er små afstande mellem klyngerne er dette en indikation på, at de er forholdsvis ens. Derfor giver det 

god mening at slå disse sammen. Lidt som vi så det i faktoranalysen hvor variable, der var stærkt 

korrelerede, blev slået sammen.  
 

Ved en vurdering af “agglomeration schedule” i Bilag 32 vurderes det, at der umiddelbart er mulighed for 

mellem 2-7 klynger. En to-klyngeløsning vurderes dog at være lidt i underkanten for at forklare de tre 

udvalgte variable og lave segmenter ud fra, så denne udelukkes. I stedet fokuseres der på de fem resterende 

klyngeløsninger. 
 

Analysen køres derfor endnu engang, men nu er SPSS bedt om at gemme de 5 forskellige mulige 
klyngeløsninger. Når disse klyngeløsninger bliver holdt oppe imod hinanden, og det skal vurderes hvilken, 

der synes at være mest egnet, er størrelsen en vigtig parameter. Hvis klyngerne bliver for små, bliver det 

udfordrende at opnå statistisk signifikans i en eventuelt kommende analyse (Jensen & Knudsen, 2014). 

Derfor er målet i første omgang, at alle klynger har en størrelse på mindst 10% af stikprøven. Klynger med 

under 10% af stikprøven, synes irrelevante at bruge tid på. Til dette formål benyttes frekvenstabeller. Disse 

frekvenstabeller kan ses i Bilag 33.1-33.5. Ud fra rationalet om, at alle løsninger hvor der findes klynger, der 

indeholder mindre en 10% skal ekskluderes, må 7, 6, og 5-klyngeløsningerne fjernes. Alle disse løsninger 

har blandt andet en klynge med kun 9 respondenter i, hvilket svarer til 3,2%. Det giver derfor ikke mening at 

fortsætte med disse. Dette efterlader en 3- og 4-klyngeløsning.  
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Klynge to og tre i 4-klyngeløsningen er identiske med klynge to og tre i 3-klyngeløsningen. Forskellen 

mellem disse to løsninger er derfor, at i 3-klyngeløsningen har SPSS lagt klynge et og fire sammen fra 4-

klyngeløsningen, som det ses i figuren nedenfor.  

 
Figur 10 – Klyngedannelse – Egen tilvirkning 

 

Da disse klynger bare er lagt sammen og placeret i den samme klynge i 3-klyngeløsningen, ses der bort fra 

denne også.  
 

Derfor vil der kun blive fokuseret i en 4-klyngeløsningen. Det er vigtigt at huske på, at den valgte løsning er 

en subjektiv beslutningen. Dette er en af de negative sider ved klyngeanalysen.  
 

I 4-klyngeløsningen er der dog en stor klynge, som er den samme for begge, nemlig klynge 3. Denne klynge 

dækker over 51,2% af stikprøven, hvis der tages udgangspunkt i den valide procent. Vi får derfor ikke lige 

store klynger eller segmenter, men i stedet et stort segment og tre mindre. Dette er dog hvad man kunne 

forvente med kendskabet til datasættet, der som sagt bærer præg af at være domineret af unge mænd, der 

spiller meget. 
 

I tabel 26 nedenfor ses de 4 klynger eller segmenter som de bliver refereret til fra nu.  

 
Tabel 26 -  Middelværdier for klyngeløsning - SPSS 
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12.1 Diskussion af segmenterne 

Kigger man på tabellen ovenfor, kan man se de fire segmenters gennemsnitlige performance for “Opfattet 

Kvalitet”, “Brand Loyalitet” og “Eget Forbrug”. I første omgang er det interessant at se nærmere på de 

segmenter med de laveste middelværdier. Det er netop de respondenter, der i spørgeskemaet har givet de 

mere “negative” besvarelser for disse variable. Her springer segment 2 specielt i øjnene, som det segment 

med de laveste middelværdier i to ud af tre variable. Specielt “Eget Forbrug” er lav i forhold til 

middelværdien for hele stikprøven. Når vi ser en gruppe af respondenter, der ikke selv spiller, med en 

middelværdi på ca. 2, betyder det, at respondenterne i dette segment i gennemsnit spiller 1 gang om 

måneden. Dette er meget lavt set i forhold til, at gennemsnittet for hele stikprøve størrelsen ligger på 4,3322, 

som det ses i tabellen ovenfor. Denne gruppe har derfor et forholdsvist lavt forbrug selv, og en mere neutral 

holdning til kvaliteten og er hverken loyal eller illoyal. Hvorvidt man selv spiller, ser altså ud til at betyde 

meget for, hvordan ens opfattelse og holdninger til eSport samlet set er.  
 

Segment 3 og 4 minder meget om hinanden, når det kommer til loyalitet og eget forbrug, hvorimod de 

adskiller sig meget, når det kommer til deres opfattelse af kvaliteten. De kan begge kategoriseres som 

“gamere”, med et højt forbrug af spil, og ser sig som loyale til eSporten. Segment 4 er dog mere kritiske når 

det kommer til deres opfattelse af kvaliteten, når de ser eSport. Noget kan tyde på, at denne gruppe er klart 

mest interesserede i selv at spille og ikke se andre spille. Dette ses også tydeligt i Bilag 34, hvor segment 4 

performer dårligere end segment 3 på alle parametre, bortset fra loyalitet og eget forbrug.  
At de performer bedre end segment 3 på “Brand Loyalitet” kan derfor virke en smule misvisende. En 

forklaring på dette kan være, at det ikke har været helt klart i spørgeskemaet ved spørgsmålene omkring 

loyalitet, at der med eSport blev ment det at se eSport og ikke det at spille selv.  
 

Segment 1 ligger på mange måder mellem segment 2 og segmenterne 3 og 4. De har et moderat forbrug selv, 

og har en positiv opfattelse af kvaliteten samt ser sig om loyale, uden de når op på det samme niveau, som 

ved de mere inkarnerede gamere, som vi så i segment 3. Dette synes at være et interessant segment at arbejde 

med, da interessen kommer et andet sted fra, end det selv at spille.  
 

For at få et endnu bedre indblik i de opstillede segmenter, er der lavet frekvensanalyse med segmenterne og 

de demografiske variable. Disse frekvenstabeller fremgår af Bilag 35 og vil blive henvist til i de kommende 

afsnit. Årsagen til dette er at få et bedre billede af, hvilke typer af personer, der befinder sig i de forskellige 

segmenter og deres karakteristika. Derfor vil hver af de fire segmenter blive beskrevet og diskuteret i de 

kommende afsnit. 
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Segment 1 - Moderat forbrug og overvejende positiv 
Dette segment er det næst største segment målt på antal respondenter, efter segment 3. Der befinder sig 51 

respondenter i dette segment, hvilket udgør 18% af den samlede stikprøvestørrelse, når missing values er 

regnet fra. Segmentet kendetegnes ved primært at udgøres af studerende, men også en del lønmodtagere og 

selvstændige befinder sig her (Bilag 35). Der findes en overvægt af mænd, men andelen af mænd ligger 

under det samlede gennemsnit for stikprøvestørrelsen. Ses der nærmere på de adfærdsmæssige- og 

holdningsparametre, er de overvejende positive over for eSport, uden selv have et højt forbrug af videospil 

selv. De scorer en høj brand equity overfor eSport, med en middelværdi på 3,9 (Bilag 34). Dette segment 

vidner om, at det er muligt at skabe fans til eSport udover dem, som ikke nødvendigvis selv har et højt 

forbrug af videospil. En driver for dette segments interesse, ligner at komme fra det geografiske aspekt. Her 

er de det segment der performer bedst. Dét, at et dansk hold har haft international succes, har vist sig at 

vække en interesse, som muligvis ikke var opstået på anden vis.  
 

Segment 2 - Ikke gamer, men nysgerrig 
Ud fra de demografiske frekvenstabeller i Bilag 35 ses det, at dette segment adskiller sig ved at være det 

segment med den højeste andel af kvinder af alle segmenterne, med 27,5% kvinder, hvilket er pænt over 

gennemsnittet for den samlede stikprøve. Dette segment markerer sig også med primært at være bosat i 

hovedstadsområdet. Hele 80% bor i region hovedstaden. Dette er også klart over gennemsnittet af hele 

stikprøven. Det er ligeledes dette segment, hvor vi ser den største andel af selvstændige.  
 

Ud fra de adfærdsmæssige og holdningsmæssige faktorer, ser vi en forholdsvis neutral/tendenserende positiv 

holdning over for eSport og den tilhørende brand equity. Kun “Mediedækning” og “Eget Forbrug” har 

middelværdier på under 3, som vidner om en “negativ” opfattelse. De er som nævnt ikke selv interesserede i 

at spille, og har ikke hørt så meget om eSport i medierne, og det de har hørt i medierne har ikke umiddelbart 

øget deres interesse. For resten af variablene scorer de forholdsvist højt. Eksemeplvis har dette segment en 

middelværdi på 4 under “brand awareness”. Dette vidner om, at de har en forståelse for hvad eSport er og 

generelt ved noget om et eSport. En form for interesse har eSport vist sig at have hos dette segment. Dette 

ses også ved, at 70% af respondenterne på et givent tidspunkt har set eSport. Dette vidner om et højt niveau 

af brand genkendelse, men et lavere niveau af brand genkaldelse når de står i en “købssituation”, som kan 

være lørdag aften foran fjernsynet. Dette kan også have noget at gøre med det “nørdede” ry eSporten har.  
 

Segment 3 - Gamer og eSport-ambassadør  
Dette segment er umiddelbart blevet kategoriseret som forbrugere med højt forbrug af videospil, og som 

værende fans af eSport. Dette er også det klart største segment og står for hele 51,2 % af den samlede 

stikprøvestørrelse. Ud fra de demografiske aspekter ser vi ligeledes, at dette segment passer på generelle 
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respondentprofil. Segmentet bærer især præg af at være unge mænd på under 26, der primært er studerende. 

Hele 93,1% af dette segment er mænd. Dette passer godt overens med den stereotype gamer. 
 

Dette segment skiller sig også ud, ved at have den bedste performance for “brand equity” (Bilag 34). Det 

viser yderligere, at dette segment kan defineres som store eSport fans, og dermed også kan opfattes som 

ambassadøre for eSporten. Det er ligeledes disse, der oplever mest positiv word-of-mouth. Dette kunne vidne 

om, at de færdes i kredse hvor eSport er et vigtigt emne. Derudover scorer de også højest i faktoren 

“Succes”. Dette fortæller os, at denne gruppe af respondenter på den ene side oprigtigt er begejstrede over, at 

Astralis har haft så stor succes som de har haft. Dette er med til at gøre deres i forvejen store interesse, endnu 

større. Derudover kan det sige noget om deres forståelse for eSporten. Med deres indblik i sporten og de 

strukturer, der på nuværende tidspunkt er, føler de, at de succesfulde hold i fremtiden også vil have sportslig 

succes. Det bakkes godt op af, at dette segment ligeledes scorer højest på “Brand Awareness”. Dette betyder 

at dette segment selv vurdere, at de har en bred forståelse for eSport. 
 

Set over hele linjen, scorer dette segment højest på alle de variable, der er opstillet i den konceptuelle model 

bortset fra “Brand Loyalitet” og “Geografi”, hvor de dog stadig scorer højt. Dette er derfor et afgørende 

segment for vurderingen af brand equity i eSportbranchen. De har de stærkeste og mest positive holdninger 

over for eSport.  
 

Segment 4 – Gamer, men ikke positiv overfor eSport 
På de demografiske egenskaber ligner segment 4 og 3 hinanden meget godt. Segment 4 består også primært 

af unge studerende mænd. Dog er kun 12,8% bosat i hovedstandsområdet mod 33,1% i segment 3. Dette 

segment er aktive gamere, som dog ikke tillægger eSport den samme værdi som segment 3. Dette ses også 

tydeligt i Bilag 34, hvor de kun scorer en “brand equity” på 3,4043, hvilket svarer til en neutral/lidt positiv 

holdning. Det er værd at bemærke, at de kun scorer “Brand Equity” 0,1043 højere end segment 2, som ikke 

har vist den store interesse for eSport. Vi har her at gøre med en gruppe forbrugere, som har stor interesse i 

selv at spille, men ikke tillægger stor værdi i at se professionelle eller andre streamere spille. Dette kan 

sammenlignes med fodbold interesserede, som selv er glade for at spille, men ikke følger og støtter 

specifikke hold.  

 
 
 
 



 102 

13. Strategiske anbefalinger 

Der kan på baggrund af den statistiske analyse, udledes en række generelle strategiske tiltag, man som 

virksomhed inden for eSportsmarkedet kan tage til efterretning. Ses der på regressionsanalyserne, viser det 

sig, at de inkluderede variable alle har forskellig indflydelse på den endelige brand equity, og der er derfor 

områder, som vurderes mere oplagte at arbejde med end andre. Det viser sig derudover også, at de 

underliggende dimensioner af brand equity, har statistiske sammenhæng af forskellig grad, alt efter hvilken 

brand association de forbindes med. 
 

Ses der på variablen ”Opfattet Kvalitet”, findes der signifikant sammenhæng mellem alle de opstillede 

hypoteser. Her er det derfor oplagt at se på hvilke af brand associationer, der har bedst forklaringsgrad 

overfor ”Opfattet Kvalitet”. Her viser det sig, at ”Stjerne Spiller” og ”Succes” har afgørende indflydelse med 

forklaringsgrader på henholdsvis 54,9% og 55,7%. 
 

I forhold til ”Stjerne Spiller” vil hold inden for eSport i høj grad gavne af, at tiltrække disse typer af spillere. 

Ofte vil det naturligvis kræve mange ressourcer, da disse kan være yderst værdiskabende for holdenes 

overordnede brand. Har holdet tilstrækkelige midler, vurderes det i særdeleshed som et indsatsområde værd 

at tage i betragtning. For hold med færre midler, kan aspekter af ”Stjerne Spiller” variablen antageligt 

imødekommes, uden holdet skal ud og købe den dygtigste og dyreste spiller. Analysen har vist, at en del af 

attraktiviteten af givet en spiller, potentielt kan findes i personligheden samt måden de interagere med fans 

på. Eksempelvis findes der i Danmark en kvindelig Counter-Strike spiller, der går under navnet ”Mimi”, som 

søger at være en del af et professionelt hold. Mimi har flere millioner visninger på streamingtjenesten 

Twitch, og interagere meget med sine følgere på sitet (Twitch, 2019). Var hun en del af et hold, kan den 

opfattede værdi hos forbrugeren potentielt øges, fremfor at have en lidt dygtigere spiller, som måske ikke har 

samme stjernekvalitet som hende. 
 

Som medieudbyder af eSport indhold (TV, Streaming sites osv.), anbefales det derfor også, at identificere 

disse stjernespillere, og forsøge at skabe så meget indhold med dem som muligt. Dette kan være i form af 

spilleranalyser inden kampstart, eller spillerportrætter, der giver et mere personligt billede af spilleren - noget 

som forbrugerne lader til at synes om. 
  

Som sagt havde ”Succes” ligeledes en høj forklaringsgrad på ”Opfattet Kvalitet”, hvilket vidner om at 

forbrugerne er mere underholdt samt forventer mere underholdning, hvis de givne hold tidligere har vist 

succesfulde tendenser. Det antages, at denne variable er mere eller mindre givet for virksomheder i branchen, 
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og det gælder derfor her om at skabe de bedste forudsætninger, for at opnår succes. Dette kan omhandle 

aktiviteter fra spilleropsætning, trænere, træningsfaciliteter mm.  
 

Den næste underliggende dimension er ”Brand Awareness”, og her havde alle brand associationer ligeledes 

signifikant indflydelse, på nær ”Succes” og ”Stjerne Spiller”. Her er det variablen ”Eget Forbrug”, der har 

højest forklaringsgrad på 9%. Umiddelbart virker det ganske naturligt, at de personer som spiller meget, 

generelt har en større opmærksomhed og forståelse for eSport. Deres eksponering til eSport vil indlysende 

være høj gennem eget forbrug. Derudover kunne eksponeringen også antages at være højere i forhold til 

markedsføringsaktiviteter fra virksomheder i branchen, da gamere kunne formodes at være en mere attraktiv 

gruppe at henvende sig mod. Det anbefales dog, at virksomheder også forsøger at udvide kendskabet hos den 

ikke-spillende forbruger, og på den måde få adgang til et endnu større marked af forbrugere. Dette uddybes 

nærmere i forslag til segment 2. Det bør nævnes, at denne tilgang allerede i stigende grad ses hos 

virksomheder på det danske marked (eksempelvis er store udbydere som TV2 og DR begyndt at vise eSport) 

og markedet forsøges løbende at udvides. 
 

Ud fra undersøgelsen fremgår det i forlængelse, at det lader til, at langt størstedelen af respondenterne kender 

til eSport, men ikke nødvendigvis har en konkret forståelse for, hvad det reelt indebærer. I mens eSporten er 

på dette tidlige stadie, anbefales det derfor, at virksomheder formidler indholdet så forklarende og 

ukompliceret som muligt, og på den måde prøver at skabe en større forståelse hos en bredere 

befolkningsgruppe. Det ses nemlig at folk der ikke selv er aktive gamere, kan have interesse for eSport som 

underholdning. Bliver dækningen for kompliceret kan det skræmme potentielle fans væk.  
 

Ses der på den tredje dimension, ”Brand Loyalitet”, kan 7 ud af 8 hypoteser accepteres, og det viser sig igen 

at være variablen ”Eget Forbrug”, som har stærkest sammenhæng (28,1%). 
Dette kan derfor betyde, at virksomheder vil have større chance for at generere loyale forbrugere, hvis 

personerne samtidig spiller meget selv. Indsatsområder kan indebære at synliggøre sig for denne type 

forbruger. Det kan evt. være i form af tilstedeværelse i nogle af alle de eSportsklubber (hvor almene ikke-

professionelle gamere spiller), der er begyndt at være i Danmark. Derudover kan det naturligvis ske gennem 

øget markedsføring overfor dette segment. Her tænkes digital marketing at være anbefalelsesværdigt, da der 

direkte kan segmenteres på interesser omkring gaming, og målrette nogle af de områder, der kunne indikere 

at personen selv spiller. Anbefalingen her kan på nogle måder stride imod det præsenterede tiltag vedrørende 

brand awareness. Her handler det naturligvis om at finde balancen for virksomhederne, og evaluere hvorvidt 

indsatsen over for det ene segment udelukker det andet, samt om det skaber mest værdi at få et bredere 

kundegrundlag, eller at skabe større loyalitet hos nogle af dem, der allerede er i markedet.   
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Da de tre ovenstående dimensioner alle har respektive indsatsområder, der lader til at kunne gavne 

virksomheder i eSportsmarkedet, vurderes det væsentlig at have med i overvejelserne, hvilke tiltag der 

potentielt kunne have størst indflydelse. Ud fra regressionsanalysen fremgår det, at det er ”Opfattet Kvalitet” 

og ”Brand Loyalitet”, der i særdeleshed ser ud til at have afgørende indflydelse på ”Brand Equity”. Da 

dimensionernes indbyrdes sammenhæng blev testet, viste det sig, at forholdet mellem ”Brand Awareness” og 

”Brand Equity” var signifikant, men at forholdet ikke var lige så stærkt korreleret som de to andre variable. 

Effekten på forbrugernes opfattelse af brand equity kan derfor ikke nødvendigvis skabes i lige så høj grad 

direkte gennem ”Brand Awareness”, men da ”Brand Awareness” har en relativ høj forklaringsgrad i forhold 

til ”Brand Loyalitet”, kan værdien også øges indirekte.   
 
13.1 Specifikke anbefalinger målrettet segmenterne  
For at kunne give de mest effektive strategiske handlingsforslag for aktørerne i eSportsbranchen, må der 

også tages udgangspunkt i de segmenter det er fundet. Hver af disse segmenter har forskellige karakteristika 

og reagere derfor ikke nødvendigvis ens på forskellige marketingtiltag. Hvad der synes mest effektivt for at 

øge brand equity for det segment, der i forvejen er eSportsfans, er ikke sikkert det samme som er mest 

effektivt mod de segmenter, der er knap så store fans. Derfor vil der i de kommende afsnit blive gennemgået 

specifikke handlingsforslag til hver af de fire segmenter. I forbindelse med disse strategiske anbefalinger, er 

der gennem SPSS udarbejdet en rapport, der sammenligner alle middelværdierne for alle de variable, der 

indgår i den konceptuelle model på tværs af segmenterne. Denne kan ses i Bilag 34.  

 

Segment 1 - Moderat forbrug og overvejende positiv 

Dette segment er specielt interessant, da det er bevis på, at ikke kun aktive og folk med stort forbrug af 

videospil, kan være interesserede i eSport og derved potentielle fans. Deres interesse ser ud til at være drevet 

af, den succes hold som Astralis har og har haft de seneste år. Dette ses i kraft af, at de performer højt i 

”Geografi” i spørgeskemaundersøgelsen. Dette er en udvikling som aktørerne i eSportsbranchen bør forsøge 

at profitere af. På nuværende tidspunkt har et segment, som måske ikke ellers ville være interesserede, åbnet 

døren for eSport. Gennem øget mediedækning og et mere kommercielt og bredt udbud af eSport, kan man 

forsøge at nå dette segment. Dette segment performer ikke lige så højt i ”Brand Equity” som segment 3, der 

er de inkarnerede og loyale fans. For at øge ”Brand Equity” for dette segment, kan man forsøge at øge deres 

opfattede kvalitet, ved at forsøge at øge underholdningsniveauet for dette segment. Det blev konkluderet i 

regressionsanalysen at specielt ”Stjerne Spillere” og ”Succes” har stor indflydelse på den opfattede kvalitet. 

Alle hold er interesserede i at skabe bedre resultater på banen, men dette er meget svært at kontrollere og kan 

derfor ikke på samme måde sættes ind i en marketing strategi.  Dette segment har vist at have et fint 

kendskab til eSport, gennem den høje performance i ”Brand Awareness” og ”Geografi”, derfor må det også 

antages, at dette segment kender til de store stjerner på eksempelvis Astralis. Derfor er de store spillere et 
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stort aktiv for klubberne, og et vigtigt redskab til at skabe underholdning og fans. Gennem en aktivering af 

disse ”stjerner”, kan et hold som Astralis forsøge at øge den opfattede kvalitet, som derefter også vil øge 

brand equity.  

 

Segment 2 - Ikke gamer, men nysgerrig 

Da det er konstateret, at en væsentlig driver for brand equity og de underliggende dimensioner er ”eget 

forbrug”. Dem som selv spiller er selv mere tilbøjelige til at være loyale eSport fans. Derfor er det oplagt at 

undersøge mulighederne for at øge interessen i videospil. I fodbold ses det ofte, at klubber laver 

arrangementer hvor de interagerer med deres fans. Blandt andet har fodboldklubben F.C. København med 

deres familietribune mange tiltag, der skal gøre det attraktivt for børn og folk der ikke er vant til at gå til 

fodbold, og give dem en introduktion og en god oplevelse (FCK, 2019). På samme måde kan et eSport hold 

gennem arrangementer forsøge at introducere potentielle fans til eSport og starte en interesse for at se og 

spille det. 

  

Dette segment vurderer underholdningsniveauet lav i forhold til hele stikprøven. Det ses ud fra segmentets 

middelværdi for ”Opfattet Kvalitet” i Bilag 34. Da ”Opfattet Kvalitet” er den faktor, der har størst effekt på 

brand equity, og at dette segment performer dårlig i netop dette, er det værd at undersøge mulighederne for at 

øge dette. Det mest optimale for at øge den ”Opfattede Kvalitet” for dette segment, synes at være gennem en 

indsats for at øge ”Brand Awareness”. Det ses også ud fra ”Brand Awareness”, at dette segment har den 

laveste forståelse for hvad eSport er. Det er svært at skabe fans af en sport eller af et hold, hvis ikke de har en 

forståelse for regler og strukturer i sporten. ESport er generelt påvirket meget af forkortelser og 

fremmedsprog, og det kan derfor være svært for udefrakommende, som ikke forstår alle disse termer. 

ESporten virker stadig til at bære præg af dets nørdede ry. Så for at nå de personer, som ikke selv spiller, kan 

dette være en barriere for ens interesse. Så for at nå ud til disse forbrugere, kan en løsning være gennem en 

øget medieindsats, hvor man forsøger at gøre eSport mere forståeligt for en førstegangsbruger. Dette 

segment svarer nemlig også, at de ikke oplever en høj eksponering i medierne, så på dette punkt er der plads 

til forbedring. Kan man formå at øge dette segments ”Brand Awareness” vil dette påvirke ”Opfattet 

Kvalitet”, som derefter til påvirke ”Brand Equity” positivt.   

 

Segment 3 - Gamer og eSport ambasadører  

Som det er beskrevet i gennemgangen af dette segment, kan denne gruppe beskrives som de loyale kunder af 

eSport, og i denne sammenhæng menes der det at se eSport. Dette kan ses ud fra deres performance på 

næsten alle parametre i den kvantitative undersøgelse. Derfor synes det oplagt ikke at ændre strategien 

voldsomt over for dette segment, da de i forvejen præsterer godt. I stedet for, vurderes det vigtigt at have 

fokus på retention. Det er i tidligere undersøgelser vist at være langt dyre at skabe en ny kunde, end det 
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koster at fastholde en nuværende (Kapferer, 2008). Nogle af grundene til dette er, at disse kunder er 

dedikerede fans af eSport, og derfor selv opsøger muligheder for at dyrke deres interesse, hvorimod det kan 

kræve en marketing indsats at skaffe en ny kunde, som er ny til eSport. Derudover kan dette segment også 

agere som ambassadører for eSporten, og på den måde være med til at skaffe nye fans gennem deres 

omgangskreds. Når denne interesse fylder så meget for dem, synes det logisk, at de også deler deres interesse 

for deres venner. En klassisk retentionstrategi er ofte fokuseret omkring at skabe stærke ambassadører. Dette 

kan skabes gennem en opbyggelse af stærke følelsesmæssige bånd mellem virksomhed og kunde (Pansari & 

Kumar, 2017). På denne måde kan man forsøge at bringe forbrugeren helt op i toppen af Aakers 

loyalitetspyramide, som ses i teorigennemgangen. I sportsindustrierne har vi set hvordan mange fans føler et 

stærkt bånd, til den klub de støtter. Dette betyder derfor ikke at aktørerne i eSporten skal fjerne fokus fra 

disse. De er fortsat det segment der er mest afgørende for profitabiliteten i branchen. Uden deres 

tilstedeværelse, er det svært at forestille sig at størrelsen på pengepræmierne og sponsoraterne ville være i 

den størrelse, som de er på nuværende tidspunkt. 

 

Segment 4 - Gamer men ikke positiv overfor eSport 

Dette segment er specielt, da det dækker over personer der deler mange træk med segment. De har 

nogenlunde samme demografi, og et meget højt forbrug af videospil. Dog vægter de ikke det at se eSport 

særlig stor værdi. I ”Brand Loyalitet” har de dog scoret højt, men det vurderes, at det ikke har været klart 

nok for disse, at der med eSport mentes det at se eSport, og ikke det selv at spille. 

Fokus mod dette segment, vil derfor være gennem en indsats for at skabe mere værdi for dem, når de ser 

eSport. En konkret strategi for eksempelvis et hold som Astralis, kan være ved at differentiere sig yderligere 

fra de andre hold. Astralis kan udarbejde videoer og online kurser, hvor de gennemgår deres spil og deler ud 

af gode råd. Denne strategi forsøger at skabe et tættere emotionelt bånd mellem brand og forbruger, og 

dermed skabe kundeengagement (Pansari & Kumar, 2017). På denne måde vil det at se eSport potentielt 

skabe værdi for personerne i dette segment, da dette kan være med til at forbedre deres eget spil. En 

succesfuld eksekvering og implementering af denne strategi vil have til formål at øge graden af 

”Differentiering” og ”Opfattet Kvalitet”, som i sidste ende også vil føre til en forøgelse i ”Brand Equity”.  
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14. Konklusion 

Eftersom eSporten gennem de næste år har oplevet enorm vækst, både internationalt og i Danmark, vidner 

det om et marked med talrige muligheder at udfolde sig på for virksomheder. Da fænomenet er relativt nyt i 

Danmark, havde afhandlingen til formål at undersøge hvad der driver de danske forbrugere på markedet, i 

form af hvilke parametre, der i deres opfattelse skaber værdi, samt hvordan man som virksomhed kan 

udnytte dette.  
 

Ved besvarelsen af denne problemstilling, er der først og fremmest skabt et teoretisk grundlag, som senere er 

blevet brugt til at forme rammen for projekts data, der bruges i analysen. 
På baggrund af projektets teoretiske grundlag, er det i særdeleshed brand equity, der har været central. Her er 

det blevet belyst hvordan brand equity skabes, både i et generelt format, samt mere specifik i forhold til 

sport. Der har igennem den teoretiske del, været et særligt fokus på at identificere de variable, som i sidste 

ende har størst betydning for skabelsen af brand equity inden for eSport. Dette skete på baggrund af en 

række teoretiske artikler, hvor traditionel brand equity teori, blev sammenkoblet med brand equity teori 

inden for sportsverden. Denne teoretiske sammenkobling udgjorde derefter fundamentet for den opstillede 

konceptuelle model. I forlængelse af traditionel brand equity teori fra Aaker og Keller, tog den konceptuelle 

model udgangspunkt i elementer af teori fra Gladden og Milnes teori (1999) samt Martensen og Grønholdts 

(2003). Der endte her med at være identificeret seks brand associationer, som blev vurderet at kunne påvirke 

forbrugernes opfattelse af brand equity inden for eSport. 
Under den kvalitative dataindsamling, viste det sig, at modellens opstillede associationer gjorde sig 

gældende, og der blev samtidig tilføjet nye variable, som potentielt også kunne have indflydelse. 
Efterfølgende blev den konceptuelle model revideret, og informationen fra det kvalitative data medførte 

tilføjelse af to nye brand associationer.  
 

Der blev derefter foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som havde til formål at samle data vedrørende 

modellens variable. Det kvantitative data udgjorde fundamentet for den analytiske del af afhandlingen, og 

blev brugt forbindelsen med at teste de hypotetiske sammenhænge, gennem modellering i 

statistikprogrammet SPSS.  
 

For at skabe et bedre og struktureret overblik over variablene, blev der foretaget en faktoranalyse. Ved 

faktoranalysen ønskes det at afdække forskellige mønstre hos respondenterne i dette datasæt, ved at 

undersøge de indbyrdes sammenhænge i spørgeskemaets svar, samt at vurdere de underliggende årsager. 

Dette gjorde at antallet af variablene blev reduceret til faktorer, som blev brugt til at sige noget om den 

overordnede latente variabel. Faktoranalysen hjalp derfor med at nedbringe antallet af variable, der er stærkt 

korrelerede. Dette var en oplagt metode at bruge, når det næste skridt i analysen var en regressionsanalyse. 
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Dette gjorde, at der blev skabt 7 faktorer på baggrund af 16 variable. For at sikre at denne inddeling nu også 

var fordelagtig, set ud fra et statistisk synspunkt, blev der foretaget en reliabilitetsanalyse på de 7 faktorer og 

på de underliggende variable for brand equity. Dette gjorde, at antallet af variable igen blev nedsat for at få 

den højest mulige Cronbach’s Alpha. 
Herefter kunne den simple og multiple regressionsanalyse foretages, og derved uddybe de faktiske 

sammenhænge mellem de opstillede hypoteser i den konceptuelle model.  
 

Her viste det sig, at majoriteten af de opstillede variable i den konceptuelle model, havde signifikant 

indflydelse på brand equity. Udover brand associationerne viste det sig yderligere, at de tre resterende 

dimensioner (opfattet kvalitet, brand awareness og brand loyalitet) også havde et signifikant forhold til brand 

equity. Det viste sig derfor, at de bærende elementer af brand equity i et traditionelt format, også gør sig 

gældende inden for eSport. Ud fra regressionsanalysen viste det sig, at det i særdeleshed er “Opfattet 

Kvalitet” og “Brand Loyalitet” som har indflydelse på at skabe brand equity hos den danske forbruger på 

eSportmarkedet. Ses der på “Opfattede Kvalitet”, fungerede denne som en latent variabel opbygget af 

områder omhandlende underholdning under eSport. Forbrugernes opfattelse af underholdningen var i høj 

grad forklaret af associationerne “Stjerne Spiller” og “Succes”, hvilket derfor vurderes at være interessante 

indsatsområder for virksomheder i markedet. 
I forhold til “Brand Loyalitet” viste det sig at være forbrugernes eget forbrug (hvor meget de selv spiller), 

som havde størst indflydelse. Det betyder i denne sammenhæng, at virksomheder vil have større chance for 

at generere loyale forbrugere, hvis personerne samtidig spiller meget selv.  
 

I forhold til hvordan virksomheder i eSportsmarkedet kan benytte sig af segmentering, for at imødekomme 

de forskellige præferencer, blev klyngeanalysen benyttet. Resultatet af klyngeanalysen var fire primære 

segmenter med forskellige karakteristika. Da datamaterialet primært blev ugjort af unge mænd, der selv 

gamer, havde dette også betydning for de endelige segmenter. Dette medførte, at segment 3 blev det klart 

største, målt på antal respondenter, med hele 51,2% af den samlede stikprøvestørrelse. Segmenter gav et 

mere nuanceret billede af, de forskellige holdninger overfor eSport. Blandt andet så vi, at respondenternes 

holdning overfor eSport, bar meget præg af hvor meget de selv spiller, men vi så også gennem segment 4, at 

der også findes undtagelser. Dette segment havde det højeste forbrug af videospil, men scorede lavt på de 

andre parametre, og tillagde derfor ikke det at se eSport særlig høj værdi. Det er derfor ikke en selvfølge, at 

bare fordi en person har interesse i at spille selv, at de også loyale fans overfor det at se eSport.  
 

Udarbejdelsen af disse segmenter gav et bedre indblik i forskelligheden blandt respondenterne. Denne viden 

blev brugt til at komme med konkrete handlingsforslag. Både på et generelt niveau, men også direkte 

målrettet mod hver af de fire segmenter. Da hver af de fire segmenter har forskellige holdninger og forskellig 
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opfattelse af eSporten, må den markedsføringsmæssige indsats også tilpasses dette, for mere effektivt at 

kunne øge den samlede brand equity. Hvad der virker mod det loyale segment, er ikke nødvendigvis effektiv 

mod det ikke-loyale segment.  
De forskellige handlingsforslag indebar blandt andet en retentionstartegi målrettet mod segment 3, som er 

det segment, der er mest positive overfor eSport og på samme tid også det største af de fire segmenter. 

Formålet med denne strategi er at skabe brand ambassadører og på den måde flytte dem højere op i Aakers 

loyalitets pyramide og på den måde skabe højere brand equity. For segment 2 er det foreslået at forsøge at 

øge graden af “Brand Awareness” gennem en mere inkluderende mediedækning, således at de, der ikke har 

kendskab til eSport bliver interesserede, og ikke bliver skræmt væk af de til tider noget “nørdede” termer. 

Segment 4 viser stor interesse for selv at spille, men lader ikke til at synes, at det er underholdende at se 

eSport. Her blev en strategi foreslået, som har til formål at øge kundeengagementet, ved at de professionelle 

gamere deler ud af deres råd. Dette vil forhåbentligt skabe værdi for segmentet, som vil øge deres samlede 

opfattelse af eSporten og dermed også brand equity. Segment 1 blev vurderet interessant, da det her blev 

identificeret, at selvom man ikke havde et stort forbrug af videospil selv, kan man godt finde det at se eSport 

interessant og attraktivt at bruge som underholdning. Det har vist sig at være nysgerrige på denne sport de 

synes der fordelagtige at gå efter blandt andet gennem en øget medieindsats.  
 

Den forbrugerbaserede brand equity af eSport, vil naturligvis påvirke markedets virksomheder på forskellig 

vis, og muligheden for at påvirke de forskellige variable, vil også være afhængig af hvilken type af 

virksomhed der er tale om. Hvis forbrugerne generelt har en høj brand equity overfor et specifikt hold, vil 

holdet få en højere kommerciel værdi, og være mere attraktiv i forhold til sponsorater, salg af merchandise 

osv. Derfor vurderes det essentielt for virksomheders succes i branchen, at de forsøger at forstå, påvirke og 

udnytte den forbrugerbaserede brand equity.  
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15. Områder til videre undersøgelse 

Afhandlingen har vist hvordan den forbrugerbaserede brand equity, skabes på i forhold til en række udvalgte 

segmenter på det danske marked. Som tidligere nævnt, har disse fund været baseret på en relativ snæver 

stikprøve, og yderligere undersøgelser med større og mere repræsentative stikprøver, findes derfor 

interessante at foretage, da de potentielt ville kunne verificere sammenhængene ud fra et mere omfattende 

perspektiv. Projektets kvantitative data bar i høj grad præg af, at være centraliseret omkring en forholdsvis 

identisk stikprøve, med et overvejende antal af unge mænd, med et højt forbrug af computerspil. Ved en 

indsamling af en mere repræsentativ stikprøve, vil der antagelsesvis også være grundlag for flere og mere 

differentierede segmenter, både på baggrund af attitude, men derudover også det demografiske aspekt. Det 

ville efterfølgende være mere medgørligt at konstruere handlingsforslag til hver af disse segmenter, da der 

formentlig ville være klare områder, der adskiller dem fra hinanden, og som man derfor specifikt ville kunne 

henvende sig mod som virksomhed. 
  

Da afhandlingen har haft et primært fokus på det danske marked, findes det ligeledes interessant at foretage 

undersøgelse baseret på et mere internationalt perspektiv. Selvom Danmark generelt er ved at komme 

nogenlunde med på ”eSportsvognen”, så er der en række lande, der er langt længere fremme. Det kunne være 

interessant at undersøge, hvorvidt det er samme tendenser, der gør sig gældende i andre lande såsom 

Sydkorea eller Asien generelt, da eSporten er væsentlig længere fremme i livscyklus-kurven. 

  

Der har gennem afhandlingen været et konkret fokus på de private forbrugere, og tilgangen har derfor 

hovedsageligt fuldt et B2C perspektiv. Selvom de indsatsområder, der er identificeret vil aflede effekter i et 

B2B regi, er det ikke her fokusset har ligget. Derfor kunne det være interessant at undersøge, hvordan 

værdien af hold inden for eSport vurderes for virksomheder, da motivationen og attraktiviteten kan potentielt 

af meget varierende.  
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Bilag 1  
 
Resumé af fokusgruppe 
  
Præsentation 
Kort præsentation af personerne tilstede. Først og fremmest introducerede vi os selv, og fortalte at vi under 

interviewet begge ville agere ordstyrer og moderator - ikke at det tiltænkes at have stor betydning for de 

øvrige deltager. Derefter fortalte hver af de seks deltager kort om sig selv. Der var fire drenge til stede og to 

piger, og alderen varierede fra 19-27 år. Flere af deltagerne var nuværende CBS-studerende og et par havde 

været det inden for de seneste par år. Derudover var der en af deltagerne, Jeppe, som var kok. Alle 

deltagerne var bosat i region Sjælland, og havde mindst været flyttet hjemmefra i mere end et år. Alle havde 

var beskæftiget, enten som fuldtidsjob eller i form af studiejob. Her varierede det fra selvstændig til 

studiearbejde på en restaurant. 
  

Projektets formål og fokusgruppens bidrag 
Her førte vi hovedsageligt ordet, og forklarede hvad formålet med projektet var, hvorfor vi synes det var 

interessant samt hvordan dette fokusgruppe interview kunne bidrage til den kvalitative del af vores primære 

data. Vi forklarede hvordan det derefter potentielt kunne medvirke i, måden vi opsætter vores konceptuelle 

model, som projektet opbygges af, samt hvordan det ligeledes kunne danne grundlag for nogle af de 

områder, der medtaget i den kvantitative del af opgaven. 
Derudover blev grundprincipperne omkring fokusgruppens forløb forklaret, og dertil at diskussionen 

forekommer åben, der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar, og at der derved ikke skal kritiseres, hvis man 

er uenige i potentielle udsagn. 
Derudover blev der af os, opfordret til byde ind med så meget man kunne, ligegyldigt om emnet var 

forholdsvis nyt til dem, og at de ikke nødvendigvis havde taget stilling to nogle af adspurgte områder før. 
  

Diskussionen åbnes 
Hvilke parametre inden for sport og eSport, påvirker jer i forhold til hvordan værdi er skabes? 
Først og fremmest blev diskussionen åbnet i form af en løs snak, angående hvilke parametre, der normalt 

påvirker deltagernes holdninger vedrørende sport, eSport og de hold der befinder sig inden for områderne. 

Sport blev inkluderet, da eSport måske kunne være relativt nyt for nogen, som derfor ville have svært ved at 

skulle svare konkret på eSport til at starte med, og samtidig fordi det antages, at det er nogle af de samme 

parametre påvirker de to respektive markeder. 
  

Underholdning 
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Umiddelbart var en af de første ting, der blev nævnt og diskuteret, at selve det at følge med i sporten eller 

eSporten skulle være underholdning. Alle respondenterne udviste bred enighed om, at hvis ikke de følte sig 

underholdt, så kunne de hurtigt finde på noget andet at lave. Fra flere af respondenterne kunne det blev det 

klart, at underholdningen ikke nødvendigvis blev vurderet ud fra hver enkel berøring de har med aktiviteten. 

Eksempelvis blev det nævnt, at man sagtens kunne se en Counter Strike kamp, som ikke var særlig 

spændende, men at man generelt synes at Counter Strike er underholdende og værd at følge med i, og at man 

derfor blev hængende. Dette synes umiddelbart at komme fra de af deltagerne, som generelt gik op i at se 

eSport. En af deltagerne forklarede, at hun normalt ikke synes eSport var særlig spændende, men hvis det var 

en super vigtig eller tæt kamp, følte hun at den generelle underholdningsværdi var større, og var derved mere 

tilbøjelig til at følge med i kampen. I forhold til eSporten konkret, viste det sig, at dette både gjorde sig 

gældende lige meget om det blev overværet, eller om man selv er aktivt deltagende. 
  

Differentiering og selve holdet 
Flere af deltagerne nævnte, at det der først og fremmest fik dem interesseret i specifikke hold er, hvorvidt 

holdet formår at skille sig ud fra andre hold. Dette blev der argumenteret for, at der ikke var én måde at gøre 

det på, men at det kunne ske gennem alle tænkelige måder. Differentieringen i Astralis’ måde at gøre tingene 

på, mente et par af deltagerne, var en af de dominerende faktorer, i forhold til hvorfor de synes, at holdet var 

interessant at følge. Det blev i forlængelse nævnt, at det nok også var Astralis’ måde at gøre tingene på, som 

i første omgang gjorde, at de hørte om holdet, pga. den øgede mediedækning det antageligt havde medført. 
  

 Det fremgik ligeledes, at det at skille sig ud også kunne tage form i nationalitet. Flere af respondenterne 

kommenterede, at de generelt havde større interesse samt følte sig mere underholdt, hvis det hold de fulgte 

med i var danske. Dette gjaldt både eSport og traditionel sport, og kunne faktisk vække interesse i 

sportsgrene, som de normalt slet ikke fulgte med i. Men fordi det eksempelvis var Danmark til en slutrunde i 

håndbold, så blev det pludseligt interessant at følge.   
  

Derudover var der et par deltagere, som nævnte at de omkringliggende aspekter af en klub også havde en vis 

indflydelse. Her blev der især snakket i forhold til fodboldklubber, og de respektive miljøer og fællesskaber, 

der skabes omkring dem. Flere deltagere kunne nikke genkendende til, at de før har haft stået til en 

sportsevent, og er blevet medtaget af atmosfærer og fællesskabsfølelser, der kan opstå til sådanne 

begivenheder. 
En af deltagerne nævner disse fællesskaber ikke kun opstår ved større klubhold, men at de i mange tilfælde 

inden for eSporten involverer enkelte personer. Mange individuelle gamere har flere hundrede tusinde 

følgere på tjenester som Twitch og YouTube, og formår ofte at skabe fællesskaber for følgerne, hvor der 

interageres med dem i form af chats og aktive spil. Her forklares det, at værdien ikke kun skabes på 
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baggrund af, at den fulgte person er god til at spille, men lige så meget, at han/hun har en fed personlighed, 

og er god til at interagere. 
  

Succes 
Flere af respondenterne bød, under den åbne diskussion, ind med, at dét om et hold enten klarer sig godt eller 

dårligt også har indflydelse på ens interesse i at følge med, både i forhold til det underholdningsmæssige 

aspekt, men også i forhold til de omkringliggende aktiviteter. En af respondenterne kommer med en pointe 

om, at det givne hold/persons udgangspunkt i høj grad bliver taget højde for, når dette vurderes. Succes 

handler ikke kun om at være den bedste, men om at skabe succesfulde oplevelser baseret på det 

udgangspunkt man står i. Dette var der bred enighed om blandt deltagerne. 
  

Derudover blev det også nævnt, at man hurtigt kan tage et holds nuværende eller forhenværende succes for 

givet, og at man kan vende sig til det som fan. Har et hold eksempelvis været overlegene i en længere 

periode, såsom Astralis, var deltagerne enige om, at man derfor også i højere grad forventer succes af dem, 

hver gang de spiller. 
  

Mediedækning 
Der var bred enighed blandt deltagerne om, at mediedækningen har stor påvirkning på interessen, mængden 

samt forholdet til en given sport. Eksempelvis er flere af respondenterne først inden for det sidste år begyndt 

at følge eSporten, selvom det i flere år har været muligt selv at opsøge det online. Det forklares, at den øgede 

dækning af eSporten både har øget deres kendskab, men ligeledes også øget tilgængeligheden af markedet. 
  

Tilgængeligheden kan også være i forhold til fysiske events, hvor der de seneste to år har været holdt kæmpe 

Counter Strike events i Royal Arena. Et par af deltagerne har selv været til disse events, og ikke været til det 

før, da de enten ikke har viste at der fandtes sådan nogle events, og at der ikke før har været noget i Danmark 

på sådan et storslået niveau. 
  

Word-of-Mouth 
Under diskussionen blev det tydeligt, at flere deltagere havde venner der var meget interesseret i eSport og at 

de den vej igennem havde fået øget deres kendskab til det. Der blev fulgt op på hvor stor betydning 

tilkendegivelser fra venner og familie havde, i forhold til meningsdannelse om områder såsom eSport og 

sport generelt. Her var deltagerne igen enige, og sagde at det generelt var WOM der kunne påvirke dem 

mest. Her gik diskussionen på, at det egentlig var lige meget hvilken branche man befandt sig i – her gik det 

fra valg af tandlæge til serier man skulle se. Der var enighed om, at ingen markedsføring kunne måle sig med 

den effekt WOM kan have. 
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Gennemgang af øvrige emner fra den konceptuelle model, som endnu ikke har været direkte rørt 
Flere af jer har nævnt vigtigheden af holdet i jeres påvirkning – mener I at enkelte personer kan have 

signifikant betydning for et hold? 
  

Der var her bred enighed om, at enkelte spiller kunne have stor påvirkning blandt deltagerne. Flere nævnte 

hvordan det oftest ses, at én spiller kan have afgørende betydning, specielt inden for Counter Strike, eller 

andre eSportsgenre, hvor der ikke er mere end fem på hvert hold. Flere af deltagerne nævnte hvordan de selv 

har et idoliseret forhold til enkelte spillere, som giver dem øget lyst til at følge specifikke hold, inden for 

flere parametre. Derudover nævnes det, at enkelte af deltagerne følger spilleres nye hold, hvis de skifter, kun 

for at se den ene person i aktion. Flere af respondenterne følger ligeledes en række sportsatleter på diverse 

sociale medier, og tager derved del i interaktionen med dem, ofte på daglig basis. Dette gør sig gældende 

både inden for sport og eSport. 
 

Afslutning 
Efter alle spørgerammens emner var blevet diskuteret, blev interviewet rundet op, og deltagerne blev hver 

især takket for deres deltagelse og for, at de gad at bruge lidt over en times tid med os.  
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