Effektanalyse
af R.E.M. - koncerten

25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion

Tekst: Jesper Langkjær – Horsens Kommune
Udgiver: PR-gruppen – Horsens Kommune
Foto: Per Algreen og Ulrich Bache
Opsætning: Grafisk Værksted – Horsens Kommune
Oplag: 300 stk.
Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt:
Henning Nørbæk 76 29 23 02 eller kuhn@horsens.dk


Indholdsfortegnelse
1. Resumé af resultater........................................................................................4
2. Indledning.......................................................................................................5
3. Metode.............................................................................................................6
4. Publikum: Demografi og geografi...................................................................7
4.1. Køn og alder..................................................................................................7
4.2. Nationalitet og geografi................................................................................7
5. Indkvartering...................................................................................................8
6. Aktiviteter før koncerten...............................................................................10
7. Forbrug........................................................................................................... 11
7.1. Forbrug på indkvartering....................................................................... 11
7.2. Shopping................................................................................................12
7.3. Restauranter, cafeer mv.........................................................................12
7.4. Taxa........................................................................................................ 12
7.5. Andet..................................................................................................... 12
7.6. Forventet forbrug i byen efter koncerten..............................................13
7.7. Forbrug – total.......................................................................................13
8. Oplevelsen af tiden i Horsens....................................................................... 14
9. Transport til stadion...................................................................................... 16
10. Information om koncerten.......................................................................... 17
11. Bilagsmateriale............................................................................................. 18


1. Resumé af resultater
• Totalomsætning i forbindelse med R.E.M. - koncerten i Horsens skønnes
at være 17,2 millioner kr.
o 5,2 mil. kr. i forbrug i Horsens før og efter koncerten, svarende til
		 225 kr i gennemsnit pr. koncertgæst
o 9,8 mil. under koncerten (incl. billet)
o 2,2 mil. på transport til og fra Horsens
• 23.000 koncertgæster. 57% mænd. Gennemsnitsalder 32 år.
• 13% af koncertgæsterne var fra Horsens. 71% fra det øvrige Jylland. 15% fra
det øvrige Danmark og 1% fra udlandet.
• 84% af de koncertgæster, der bor udenfor Horsens Kommune overnattede
ikke i byen i forbindelse med koncerten.
• 57% af de overnattende gæster overnattede hos familie eller venner. 11%
overnattede på hotel. 11% overnattede på campingplads.
• 2/3 af publikum opholdt sig i byen i tiden op til koncerten. 40% dog mindre
end 2 timer.
• 77% af koncertgæsterne vurderer, at tiden i Horsens op til koncerten har været enten god eller meget god.
• 56% af de af koncertgæsterne, som var i midtbyen, vurderer, at aktiviteterne,
der markerede, at R.E.M. gæstede byen, enten var gode eller meget gode. 4%
vurderer dem som dårlige.
• 46% af koncertgæsterne var kørende i bil. 40% gik eller cyklede.
• 72% af de cyklende/gående til stadion vurderer, at skiltningen til stadion enten var god eller meget god. 5% vurderer den som dårlig eller meget dårlig.
• 69% af de kørende til stadion vurderer, at skilningen enten var god eller meget god. 5% vurderer den som dårlig eller meget dårlig.
• 73% af de kørende vurderer, at parkeringsmuligheder ved stadion enten var
gode eller meget gode. 4% vurderer dem som dårlige eller meget dårlige.
• 43% af koncertgæsterne blev opmærksomme på koncerten via venner, familie eller kollegaer. 20% via nettet og 30% via avis og radio.



2. Indledning
I bestræbelserne på at ændre byen Horsens’ image fra især fængselsby til en attraktiv og moderne by har særligt kulturen i de seneste 7-8 år været brugt som
løftestang. Adskillige imagemålinger gennem årene dokumenterer, at det især
blandt de yngre generationer er lykkedes at skabe et billede af Horsens som byen
med et attraktivt kulturliv.
For at udbygge forståelsen af kulturens betydning for byen Horsens besluttede
byens PR-gruppen som noget nyt at gennemføre en analyse af de økonomiske
spin off effekter af sommerens R.E.M. - koncert på Forum Horsens Stadion med
et publikum på i alt 23.000.
Formålet med analysen er først og fremmest at sandsynliggøre omfanget af den
ekstraomsætning en sådan koncert skaber blandt byens erhvervsdrivende. For det
andet at få en tilbagemelding på publikums vurdering af bl.a. tiden i Horsens op
til koncerten og aktiviteterne i midtbyen.



3. Metode
Et interviewkorps på i alt 28 personer fordelt på 4 grupper indsamlede data via
personlige interviews af tilfældigt udvalgte ventende koncertgæster ude foran
stadion. For at sikre at stikprøven blev så vellignende en miniatureudgave af
publikum som muligt, blev interviewene tilrettelagt afviklet i tidsrummet fra kl.
17.30 til koncertstart kl. 21.00. Af praktiske årsager indstilledes interviewene dog
ca. kl. 20.00, hvor opvarmningsbandet startede, idet de ankomne koncertgæster
herefter var mindre villige til at lade sig interviewe. Dette vurderes ikke at have
konsekvenser for repræsentativiteten af stikprøven, da der antages ikke at være
en systematisk forskel på det publikum, der ankom i tidsrummet op til kl. 20.00
og det publikum, som ankom efter kl. 20.00. Der blev gennemført i alt 792 interviews.

På trods af antagelsen om, at data er repræsentativ, er der ved enhver undersøgelse, der
baserer sig på en stikprøve, knyttet en vis usikkerhed omkring præcisionen af de estimater, der opstilles på baggrund af stikprøven. Usikkerheden er direkte knyttet til antallet af
respondenter, der indgår i stikprøven.
En stikprøve på 792 respondenter giver en sikkerhed for, at de faktiske frekvensfordelinger blandt publikum med 95% sikkerhed er lig med stikprøveværdierne +- 1,7 procentpoint.




4. Publikum: Demografi og geografi.
3.1. Køn og alder.
Mændene udgjorde 57% af koncertgæsterne, og som det fremgår af tabel 1 var
der en klar overvægt af de yngste aldersgrupper blandt publikum. Hele 76 % af
koncertgæsterne var således under 40 år. Gennemsnitsalderen var 32 år.
Tabel 1. Aldersfordeling.
Under 25 år
25 - 39 år
40 - 59 år
Over 60 år
Total

Procent
19,9
56,2
23,2
,6
100,0

3.2. Nationalitet og geografi.
Som det ses af tabel 2 kom publikum i alt overvejende grad fra Danmark. Mindre end 1 % af koncertgæsterne var således udenlandske. Årsagen hertil er givetvis, at R.E.M. kort forinden besøget i Horsens gav koncert i København. Derudover viser tabel 2, at hovedparten (84%) af publikum kom fra Jylland, og at 13%
alene kom fra Horsens.
Tabel 2. Publikums bopæl.
Procent
Sjælland, Bornholm og LollandFalster
Fyn og øerne
Horsens
Øvrige Jylland
Udlandet
Total

9,1
5,9
13,3
70,8
,9
100,0


5. Indkvartering
Tabel 3 viser, at inden koncertstart var langt størsteparten (86%) af koncertgæsterne bosiddende uden for Horsens Kommune klar over, om de ville overnatte i
Horsens efter koncerten. Af disse ville 84% ikke overnatte i byen. 13% ville have
én overnatning, mens 3% ville have mere end én overnatning.
Tabel 3. Forventet antal overnatninger.
Ingen
1,0
2,0
3,0
4,0
Total
Ikke besvaret
Total

Procent af alle
72,3
11,5
1,9
,3
,3
86,2
13,8
100,0

Procent af besvarelser
83,9
13,3
2,2
,3
,3
100,0

Som det fremgår af tabel 4, er det især koncertgæsterne fra Sjælland og Fyn, der
valgte at overnatte i Horsens efter koncerten. Næsten halvdelen af det lille udenlandske publikum valgte ligeledes at have en overnatning i Horsens i forbindelse
med koncerten.
Tabel 4. Antal overnatninger fordelt efter publikums bopælsadresse.
Antal overnatninger

Sjælland, Bornholm
og Lolland-Falster
Fyn og øerne
Horsens
Øvrige Jylland
Udlandet


Ingen overnatninger

1 overnatning

58,3%
78,3%
100,0%
87,6%
57,1%
83,9

27,8%
17,4%
11,1%
42,9%
13,3%

Mere end én
overnatning

Total

13,9% 100,0%
4,3% 100,0%
100,0%
1,3% 100,0%
100,0%
2,8% 100,0%

Vendes blikket mod hvilken form for indkvartering de overnattende gæster benyttede sig af, ses det af tabel 5, at over halvdelen (57%) overnattede privat hos
familie eller venner. Blandt de kommercielle overnatningssteder var den foretrukne overnatningsform hotel (11%) og campingplads (11%).
Tabel 5. Fordeling på overnatningsform.
Hotel
Teltlejr
Vandrerhjem
Campingplads
Familie/venner
Bed and breakfast
Andet
Total
Ikke besvaret
Total

Procent af alle
1,5
,9
,5
1,5
8,0
,5
1,0
13,9
86,1
100,0

Procent af besvarelser
10,9
6,4
3,6
10,9
57,3
3,6
7,3
100,0



6. Aktiviteter før koncerten
Ca. 2/3 af publikum opholdt sig i byen i tiden før koncerten. Der var imidlertid
for hovedparten ikke tale om et længere ophold, idet 40% tilbragte mindre end 2
timer i byen.
Tabel 6. Tid brugt i byen.
Procent af alle Procent af besvarelser
31,9
32,4
22,9
23,2
17,4
17,7
16,5
16,8
9,7
9,9
98,5
100,0
1,5
100,0

Ikke været i byen
Været i byen ½ - 1 time
Været i byen 1 - 2 timer
Været i byen 2- 4 timer
Været i byen mere end 4 timer
Total
Ikke besvaret
Total

Hovedparten af koncertgæsterne, der opholdt sig i midtbyen før koncerten vandrede rundt i byen (45%). 22% besøgte venner eller familie, og 7% shoppede i
Horsens, jf. tabel 7-9.
Tabel 7. Vandret rundt i byen.

Ja
Nej
Total
Ikke besvaret
Total

Procent af
alle
32,7
40,8
73,5
26,5
100,0

Procent af
besvarelser
44,5
55,5
100,0

Tabel 9. Været på shopping.

Ja
Nej
Total
Ikke besvaret
Total
10

Procent af
alle
5,2
69,6
74,7
25,3
100,0

Procent af
besvarelser
6,9
93,1
100,0

Tabel 8. Besøgt venner/familie.
Procent af
alle
Ja
16,3
Nej
56,6
Total
72,9
Ikke besvaret
27,1
100,0

Procent af
besvarelser
22,4
77,6
100,0

7. Forbrug
De af koncertgæsterne der sagde, at de før koncerten havde været på shopping
eller på café, restaurant eller værtshus, blev spurgt om deres forbrug til disse
aktiviteter. Endvidere blev der spurgt til, om der er brugt penge på taxa, om det
forventede forbrug på at gå i byen efter koncerten samt forbrug på ’andet.’
I beregningen af det totale forbrug i de enkelte forbrugskategorier vil den usikkerhed, der altid knytter sig til stikprøvedata, jf. note 1, blive imødegået ved at
anvende de nedre værdier i konfidensintervallerne omkring dels det gennemsnitlige forbrug i hver af forbrugskategorierne, dels antallet af koncertgæster, der har
brugt penge i de enkelte forbrugskategorier. Der er derfor 95% sikkerhed for, at
det faktiske forbrug som minimum er lig det skønnede forbrug.

7.1. Forbrug på indkvartering
81% af de overnattende koncertgæster brugte mindre end 200 kr. på overnatning, jf. tabel 10. Som en direkte konsekvens af, at 57% af de overnattende gæster tilbragte natten hos familie eller venner, er andelen, der angiver at ville bruge
0 kr. på overnatning 56%.
Tabel 10. Forbrug på indkvartering.
0 - 200 kr.
201 - 500 kr.
501 - 1000 kr.
Mere end 1000 kr.
Total
Ikke besvaret
Total

Procent af alle
10,2
1,1
,8
,5
12,6
87,4
100,0

Procent af besvarelser
81,0
9,0
6,0
4,0
100,0

Det gennemsnitlige forbrug pr. kommerciel overnatning er 401 kr. Anvendes den
nedre intervalværdi for det gennemsnitlige forbrug pr. kommerciel overnatning
(269 kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af koncertgæster, der overnattede kommercielt i Horsens i forbindelse med koncerten (3,2%) giver det med
95% sikkerhed en total omsætning på minimum i alt ca. 218.000 kr. blandt byens kommercielle overnatningssteder.
Tabellerne med tallene for de enkelte forbrugskategorier er vedlagt som bilag i afsnit 11.
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7.2. Shopping
Det gennemsnitlige forbrug blandt de shoppende koncertgæster var 380 kr. Ved
anvendelse af den nedre gennemsnitlige forbrugsværdi på shopping (246 kr.) og
den nedre intervalværdi for antallet af koncertgæsterne, der shoppede (2,7%),
beløber totalforbruget sig med 95% sikkerhed sig til minimum ca. 153.000 kr.

7.3. Restauranter, cafeer mv.
Det gennemsnitlige forbrug på take-away/restaurant/café/værtshus var 138 kr.
Ved anvendelse af den nedre intervalværdi for det gennemsnitlige forbrug (122
kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af koncertgæster, der brugte op til
1000 kr. på restaurant, café mv. (33,5%) beløber den totale omsætning skabt
direkte af koncerten på restauranter, cafeer mv. sig med 95% sikkerhed til minimum ca. 940.000 kr.

7.4. Taxa
I forbindelse med beregningen af et skøn over det samlede forbrug på transport,
bemærkes det, at der kun er blevet spurgt til et evt. forbrug på taxa, idet fokus for
undersøgelsen er de økonomiske spinn off effekter for Horsens, hvorved det bliver
uinteressant, hvad koncertgæsterne har brugt af penge på f.eks. tog, bus eller benzin. For kun at medtage taxakørsel inden for Horsens, er data renset for beløb over
200 kr.
Det gennemsnitlige forbrug på taxakørsel i Horsens var således på 127 kr. Udregnes totalforbruget på taxakørsel i Horsens igen konservativt på baggrund af den
nedre værdi i forbrugsintervallet (96 kr.) og den nedre intervalværdi for antallet af
gæsterne, der brugte penge på taxa (3,4%), vil totalforbruget med 95% sikkerhed
udgøre som minimum i alt ca. 77.000 kr.

7.5. Andet
Forbrugskategorien ’Andet’ er ment som en opsamlingskategori, dog excl. udgifter til billet og transport.
Det gennemsnitlige forbrug var på 200 kr. Udregnes totalforbruget atter konservativt ved at anvende den nedre intervalværdi for det gennemsnitlige forbrug
(176 kr.), og den nedre intervalværdi for antallet koncertgæster, der brugte penge
på ’andet’ (28,4%), beløber totalforbruget sig med 95% sikkerhed til som minimum i alt ca. 1.150.000 kr.
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I beregningen af gennemsnittet er data renset for værdier over 1.500 kr.
I udregningen af gennemsnittet er data renset for værdier over 1.000 kr.
I beregningen af gennemsnittet er data renset for værdier over 1.000 kr.

7.6. Forventet forbrug i byen efter koncerten

At opstille skøn over et forventet forbrug er selvsagt forbundet med en del usikkerhed vedr. pålideligheden af data. Det faktiske forbrug vil sandsynligvis ligge
under det forventede forbrug, hvor dette oplyses til at være ganske højt. Dette
kan dog på den anden side opvejes af et faktisk merforbrug for de respondenter,
der oplyser et lille forventet forbrug.
Med dette forbehold in mente var det gennemsnitlige forventede forbrug på 424
kr. Udregnes totalforbruget igen konservativt ved at anvende den nedre intervalværdi for forbrug (372 kr.) og antallet af koncertgæster, der forventer at skulle i
byen efter koncerten (30,9%), beløber totalforbruget sig med 95% sikkerhed til
minimum ca. 2.644.000 kr.

7.7. Forbrug – total
Lægges tallene for det samlede forbrug på overnatninger, shopping, restuarant/
cafeer/barer, taxa, bytur efter koncerten og ’andet’ sammen, beløber det sig med
95% sikkerhed til minimum i alt ca. 5.182.000 kr. Med 23.000 koncertgæster
giver det et gennemsnitligt forbrug i tiden op til og efter koncerten på 225 kr. pr.
koncertgæst.

I beregningen af gennemsnittet er data renset for værdier under 20 kr. og over 1.000 kr.
Omsætningen i tiden op til og efter koncerten udgør i alt ca. 6.65 mio kr., svarende til
et gennemsnit på 289 kr. pr. koncertgæst, når den udregnes ved for det første at anvende
det gennemsnitlige forbrugstal i de forskellige forbrugskategorier i stedet for den nedre
intervalværdi i de beregnede 95% konfidensintervaller, og for det andet ved at anvende
frekvensfordelinger, der ikke er nedjusteret med den statistiske usikkerhed.
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8. Oplevelsen af tiden i Horsens
For at give publikum en god totaloplevelse af at være til koncert i Horsens, gøres
der meget for at servicere koncertgæsterne ikke blot på og omkring stadion, men
også i midtbyen i form af f.eks. vejledning i hvordan man nemmest kommer fra
banegården til stadion, og aktiviteter, der på forskellig vis markerer hvilket koncertnavn, der gæster byen.
Tabel 11 viser, hvordan koncertgæsterne har oplevet tiden i Horsens op til koncerten. 77% vurderer, at tiden har været god eller meget god. Da denne vurdering ikke nødvendigvis behøver at have noget at gøre med, hvad der fra byens
side gøres for at skabe en god totaloplevelse for publikum, er de af koncertgæsterne, der var i midtbyen før koncertstart, blevet spurgt specifikt om deres oplevelse
af aktiviteterne i midtbyen, der markerede, at R.E.M. gæstede byen.
Tabel 11. Vurdering af tiden i Horsens op til koncerten.
Procent af alle
Meget dårlig
,5
2
,3
3
6,7
4
28,2
Meget god
37,0
Ved ikke / ikke relevant
12,2
Total
84,8
Ikke besvaret
15,2
Total
100,0

Procent af besvarelser
,6
,3
7,9
33,2
43,6
14,4
100,0

Tabel 12. Vurdering af aktiviteterne i midtbyen.
Meget dårlig
2
3
4
Meget god
Ved ikke / ikke relevant
Total
Ikke besvaret
Total
14

Procent af alle
,8
,9
5,6
14,3
11,6
13,0
46,1
53,9
100,0

Procent af besvarelser
1,6
1,9
12,1
31,0
25,2
28,2
100,0

Som det ses af tabel 12 vurderer 56% af gæsterne i midtbyen, at aktiviteterne
enten var gode eller meget gode, mens kun 4% syntes, de var deciderede dårlige
eller meget dårlige.
Et andet vigtigt element i den gode totaloplevelse er, at det er nemt at finde vej
til stadion uanset om man er gående fra byen/banegården eller kørende i bil, og
at de kørende har nemt ved at finde en parkeringsplads tæt ved stadion.
Publikums vurdering heraf vises i tabellerne 13 – 15. Tabel 13 og 14 viser, at et
markant flertal af såvel de gående/cyklende og de kørende vurderer, at skiltningen til Forum Horsens er enten god eller meget god. Tillige vurderer næsten 2/3
af de kørende, at parkeringsmulighederne ved Forum Horsens er enten gode eller meget gode, jf. tabel 15.
Tabel 13. Cyklendes/gåendes vurdering af
skiltningen til stadion.
Procent af
besvarelser
Meget dårlig
2,6
2
1,9
3
5,8
4
9,9
Meget god
62,0
Ved ikke /
ikke relevant
17,9
Total
100,0

Tabel 14. Kørendes vurdering af skiltningen til
stadion.
Procent af
besvarelser
Meget dårlig
2,0
2
4,6
3
10,0
4
20,9
Meget god
48,1
Ved ikke /
kke relevant
14,3
Total
100,0

Tabel 15. Kørendes vurdering af
parkeringsmulighederne ved stadion.
Meget dårlig
2
3
4
Meget god
Ved ikke /
ikke relevant
Total

Procent af
besvarelser
,9
3,0
9,8
15,2
57,6
13,4
100,0
15

9. Transport til stadion
Den foretrukne transportform til station er bil skarpt efterfulgt af gået/cykel, jf.
tabel 16.
Tabel 16. Transport til stadion.
Bus
Taxa
Gået/cykel
Bil
Total
Ikke besvaret
Total

Procent af alle
9,8
4,7
38,9
44,6
98,0
2,0
100,0

Procent af besvarelser
10,1
4,8
39,7
45,5
100,0

Tabel 17 på næste side viser, hvordan de forskellige geografiske grupperinger kom
til koncerten. At der er så stor en andel af de udenbys koncertgæster, der gik til
koncerten hænger dels sammen med, at en del af disse overnattede i Horsens hos
familie eller venner, dels at de har taget toget til Horsens, og gået fra banegården
til stadion.
Tabel 17. Bopæl sammenholdt med transportform.
Bopæl
Sjælland,
Bornholm
og Lolland- Fyn og
Øvrige
Falster øerne Horsens Jylland Udlandet
Hvordan er
du kommet
til stadion? Bus
Taxa
Gået/cykel
Bil
Total

16

8,6% 6,4%
2,9% 4,3%
45,7% 48,9%
42,9% 40,4%
100,0% 100,0%

5,9%
5,0%
62,4%
26,7%
100,0%

11,4%
5,1%
33,5%
50,0%
100,0%

Total

10,1%
4,8%
83,3% 39,7%
16,7% 45,5%
100,0% 100,0%

10. Information om koncerten
Som det ses af tabel 23 blev hovedparten (43%) af koncertgæsterne opmærksomme på R.E.M. - koncerten via familie/venner/kollegaer.
Tabel 18. Hvor har du hørt om R.E.M. - koncerten?
Kilde
Andel
Avis
15%
TV
6%
Radio
15%
Nettet
20%
•
via HNT’s nyhedsmail
3%
•
via HNT’s hjemmeside
4%
Familie/venner/kollegaer
43%
Andet
8%
Husker ikke
4%
Bemærk: Totalsummen er mere end 100%, da respondenten kunne oplyse mere end én
kilde.
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11. Bilagsmateriale

One-Sample Test - forbrug på indkvartering
Mean Difference
Udgifter til overnatning

401,341

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
269,425
533,257

One-Sample Test - forbrug på shopping.
Mean Difference
Kroner brugt på shopping

379,588

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
246,460
512,717

One-Sample Test - forbrug på restaurant, café mv.
Mean Difference
Kroner brugt på take-away/
restaurant/café/værtshus

18

138,320

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
122,147

154,493

One-Sample Test - forbrug på taxakørsel i Horsens.
Mean Difference
Kroner brugt på taxa

127,235

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
96,092
158,378

One-Sample Test - forventet forbrug på ‘Andet.’
Mean Difference
Kroner brugt på: Andet
(ikke billet, transport, stadion)

200,160

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
175,865

224,455

One-Sample Test - forventet forbrug på bytur efter koncerten.
Mean Difference
Kroner brugt på bytur efter
koncerten (forventet)

423,582

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
372,205

474,959
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