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Abstract
More and more companies use social media to communicate with consumers, and there seems to be a tendency for companies to want to
involve consumers and encourage them to contribute with content without serving a clear purpose.
This thesis deals with the field of co-creation as the creative collaboration between companies and non-professional end-users. Through a
desktop-analysis and qualitative interviews with both end-users and
company representatives it is explored how companies can use cocreation in branding and cross-media, and what it means for the users’
perceptions of concepts and products when companies employ cocreation. The study is based on the American camera manufacturer GoPro’s employment of user-generated content in marketing, and the Danish public service broadcasting company DR’s employment of usergenerated content as part of the radio show Monte Carlo.
Through empirical findings and use of theory it is argued that the possibility of identity creation and becoming part of a community of likeminded people is one of the main incentives for users to contribute with
content in co-creation concepts. Furthermore, the study shows that cocreation with users can strengthen a company’s ethos, and framing as
well as clearly explaining the purpose of a co-creation concept is crucial
in order for companies to benefit from the users’ contributions. Framing
can be done through the use of storytelling and co-branding with celebrities that the users can identify with.
There appears to be a fine line between co-creation and co-design in
some cases, as the insight into Monte Carlo shows that the users’ contributions to the radio show was to some extend used in the development of other concepts at DR. Finally, Monte Carlo’s and GoPro’s employment of user-generated content suggest that companies tend to
present their co-creation concepts as giving everyone a chance to be
picked out and acknowledged for their contribution. But in reality it appears that the companies are pointing out mostly users with special
skills and understanding of the co-creation concept’s purpose. However,
users do not seem to mind not being acknowledged by the companies,
as acknowledgement from like-minded community members can be
equally valuable.
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1.1 Motivation
For få år siden blev det ofte set som nytænkende og innovativt, når
virksomheder fik flere digitale medier til at aktivere brugerne og spille
sammen i forbindelse med markedsføring af produkter eller spredning af budskaber. I dag er det dog nærmere reglen end undtagelsen, at virksomheder forsøger at nå deres målgrupper på denne
måde. Hos mange virksomheder ses en stigende interesse for at
involvere og samarbejde med forbrugere, og stadigt flere virksomheder anvender sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og
Twitter som led i markedsførings- og kommunikationsstrategier.
Vi har med stor interesse fulgt denne udvikling fra såvel modtagers
som afsenders perspektiv og bemærket, at kvaliteten af koncepter,
som har til formål at involvere forbrugere, varierer gevaldigt fra virksomhed til virksomhed. I en tidligere undersøgelse i forbindelse med
et studieprojekt omhandlende DSB’s brug af Instagram oplevede vi
en informants frustration over Metroselskabets brug af Instagram,
som hun syntes var meget mangelfuld. Hun forklarede følgende:
“Jeg finder ud af, de har en profil, fordi det var slået op overalt i togene og på stationer. ”Vi har nu en profil, og der er
denne her konkurrence. Hashtag jeres billeder #tilbyen, og
så kan I vinde noget”. [...] Men så går jeg jo så ind og tænker, det er sgu da spændende. [...] Jeg kender ikke kriterierne, og det er det, der er interessant, for de har ikke skrevet
det. Hvad er #tilbyen? [...] Hvad fanden går den konkurrence
ud på?” (Bilag 1)
Informantens pointe blev understøttet af det faktum, at der ved en
søgning på hashtagget #tilbyen kun kunne ses meget få billeder, og
disse havde ikke umiddelbart et fælles tema, som kunne fortælle en
historie om Metroselskabet. Dette viser, hvordan en virksomheds
forsøg med brugerinddragelse kan skabe frustration frem for værdi
for målgruppen og derfor ikke virker efter hensigten. Indblikket i de
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udfordringer, der for virksomheder ligger i at samarbejde med brugere, har øget vores interesse for feltet, og vi ønsker således at undersøge det nærmere - for hvad er det, der gør, om en virksomhed får
succes med brugerinddragelse eller ej?

1.2 Problemfelt
Når virksomheder inddrager brugere og får dem til at fungere som
medskabere, kan det betegnes som co-creation. Som beskrevet af
Sanders & Stappers (2008, p. 2) kan co-creation nemlig defineres
som den kollektive kreativitet, der opstår, når to eller flere personer
skaber noget sammen. Co-creation mellem virksomheder og brugere
er relevant at undersøge, da det er et fænomen, som i forbindelse
med sociale mediers udbredelse er blevet langt mere aktuelt end
tidligere.
Som forklaret af Füller et al. (2012, pp. 91-92) har vores kommunikationsvaner ændret sig, idet sociale relationer og netværk får stadigt
større betydning for vores adfærd og måde at tage beslutninger på.
Sociale medier er i takt med denne udvikling blevet betydningsfulde
aktører, da sociale netværk ofte tilgås herigennem. Siden lanceringen af Facebook i USA i 2004 (og i Danmark i 2007) har vi som forbrugere taget sociale medier til os som værktøjer til at pleje sociale
relationer og modtage information i hverdagen. Oprindeligt var sociale medier tilegnet privatpersoner, men mange virksomheder har set
potentialet i at være til stede og inddrage målgrupper der, hvor brugerne er, og er derfor begyndt at anvende kanaler som Facebook,
Instagram, YouTube og Twitter til markedsføring og branding.
Som beskrevet i Berlingske Business (Lilmoes, 2014) er andelen af
danske virksomheder, der anvender et eller flere sociale medier,
vokset fra 42 procent til 62 procent i løbet af de seneste to år. Henvisninger i form af hashtags, links og logoer er nu ofte med til at lede
brugerne fra en kanal eller platform videre til en anden, og sociale
medier spiller en stadigt større rolle i virksomheders arbejde med at
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involvere brugere. Om trenden siger Martin Launey, social media
manager hos Lederne, følgende: “Mange virksomheder har været
tilbageholdende med at springe med på toget i løbet af de sociale
mediers første leveår, men efterhånden som mediernes position er
blevet cementeret, har flere og flere virksomheder forstået, at sociale
medier er effektive kanaler til især marketing, kommunikation og
PR.” (Lilmoes, 2014)
Der synes dog at være en tendens til, at nogle virksomheder i højere
grad lægger vægt på at være til stede på så mange kanaler som
muligt frem for at udvælge netop de kanaler, der giver mening for det
budskab, man ønsker at formidle. Endvidere forsøger mange virksomheder at engagere brugere og få dem til at bidrage med indhold
uden umiddelbart at have et klart formål hermed. Disse tendenser
kan være opstået i kraft af forbrugernes forventninger til virksomhederne, for som beskrevet af redaktionen på Kommunikationsforum
(2012) regner nutidens forbrugere med at kunne træffe virksomheder
og komme i dialog med disse på sociale medier.
Blandt de virksomheder, som vi har set forsøge sig med co-creation,
skiller to tilfælde sig ud fra mængden. Disse er public servicevirksomheden Danmarks Radio (DR) og den amerikanske kameraproducent GoPro. De to virksomheder lader til at have formået at
anvende brugergenereret indhold på sociale medier på en måde, der
skaber værdi for såvel afsendere som modtagere. Vi har lagt mærke
til, at DR’s radioprogram Monte Carlo har opnået stor popularitet hos
den danske befolkning, og særligt programdelen Hørt Over Hækken
har vækket vores interesse, da denne på en opfindsom måde har
involveret brugere på Twitter og derved gjort lytternes input til en fast
del af underholdningen i programmet. I Hørt Over Hækken var humor et afgørende element, og vi har bemærket, at brugernes bidrag
har været med til at holde liv i Monte Carlo på en måde, der er uafhængig af sendetid og -flade. GoPro finder vi interessant, fordi dette
er en virksomhed med mere kommercielle hensigter, som anvender
brugergenereret indhold til at illustrere produkternes potentiale. I
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GoPros markedsføring på sociale medier ses videoer og billeder
taget af brugere, og disse supplerer virksomhedens eget indhold, der
viser livsglade personer i actionprægede situationer. Vi er af den
opfattelse, at mange kan blive bidt af de to brands’ indhold og få lyst
til at høre og se mere efter at have lyttet til Hørt Over Hækken eller
set GoPros videoer og billeder.

1.3 Problemstilling
Idet vi ser Hørt Over Hækken og GoPro som eksempler på, hvordan
man som virksomhed kan få succes med co-creation, har vi valgt at
undersøge disse to cases nærmere. De to cases afspejler forskellige
typer af co-creation, som kan være relevant for mange andre typer af
virksomheder at få indblik i. Vi har derfor valgt at undersøge Hørt
Over Hækken og GoPro med det formål at kunne forstå og beskrive,
hvordan virksomheder kan anvende co-creation i branding- og
cross-media-sammenhænge samt, hvad henholdsvis brugere og
virksomheder får ud af at være kreative sammen. Vi har ligeledes
søgt at klarlægge, hvordan andre virksomheder kan lære af de måder, hvorpå GoPro og Monte Carlo har arbejdet med co-creation.

1.4 Problemformulering
Hvordan kan virksomheder anvende co-creation som designstrategi i
branding- og cross-media-sammenhænge, og hvad betyder det for
brugernes opfattelse af koncepter og produkter, når co-creation anvendes af virksomheder?

1.4.1 Arbejdsspørgsmål
" Hvordan anvendes co-creation i koncepter som GoPro og Monte
Carlo til at engagere brugerne, og hvad er effekten heraf?
" Hvorfor bidrager brugerne med indhold til GoPros markedsføring
og radioprogrammet Monte Carlo?
" Hvad kan andre virksomheder lære af GoPros og Monte Carlos
brug af co-creation?
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" Hvad skal der til for at få succes med co-creation?
" Hvad gør co-creation for online branding og crossmediakoncepter?

1.5 Afgrænsning
Vi har i dette speciale valgt at fokusere på den gren af co-creation,
der foregår mellem virksomheder og disses slutbrugere, som deltager på hobbyplan og dermed ikke har direkte økonomiske interesser
i samarbejdet. En vigtig del af GoPros co-creation-koncept er cobranding med professionelle atleter, men da undersøgelsen i dette
speciale ikke inkluderer disse aktører, berøres co-branding kun teoretisk og ud fra data produceret gennem interview med ikkeprofessionelle slutbrugere samt virksomhedsrepræsentanter. En
yderligere afgrænsning i forhold til GoPro er, at vi har valgt kun at
undersøge danske brugeres erfaringer med co-creation som fænomen. Da dele af GoPros amerikanskproducerede markedsføring anvendes internationalt, har vi dog ikke afgrænset undersøgelsen til
kun at omhandle danske markedsføringsaktiviteter.
Som bruger kunne man deltage i Monte Carlos koncept Hørt Over
Hækken via både sms og Twitter. Vi har afgrænset vores undersøgelse til at omhandle de brugere, der deltog via Twitter, da vores
interessefelt og fagområde hovedsaglig beskæftiger sig med digitale
medier.

1.6 Metodevalg
Undersøgelsen i dette speciale består af en indledende og løbende
desktop-analyse inspireret af Kozinets’ (2010) metodetilgang kaldet
netnografi. Formål med dette har været at give indsigt i, hvilke cocreation-aktiviteter de to virksomheder har udført, samt hvilke typer
af indhold brugerne har bidraget med. Derudover har desktopanalysen fungeret som baggrundsviden og inspiration for en række
kvalitative interview med virksomhedsrepræsentanter og slutbrugere.
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Interviewene er baseret på Kvales (2009) beskrivelser af det semistrukturerede interview, og de havde til formål at få indblik i slutbrugernes livsverden og oplevelser af fænomenerne Monte Carlo og
GoPro samt at give indsigt i de to virksomheder.

1.7 Teorivalg
I dette speciale anvendes teorier af Dennhardt (2012), Fueller et al.
(2012) samt Gensler et al. (2013) gennemgående i den teoretiske
analyse til at behandle emnerne branding, co-creation og identitet.
Derudover inddrages teori af Sanders & Stappers (2008) til at afdække begrebet co-creation. Seno & Lukas’ (2007), Fog et al.’s
(2002) og Kozinets et al.’s (2010) teorier anvendes ligeledes til at
uddybe forskellige brandingstrategier. Måden, hvorpå cross-mediakoncepter fungerer, beskrives gennem inddragelse af teorier af
Laursen & Sandvik (2014) samt Petersen (2007). Jenkins’ (2006)
teorier anvendes til at skabe yderligere forståelse for identitetskabelse og fællesskabers betydning. Virksomheders troværdig afdækkes
vha. teorier af Hoff-Clausen (2008), Lund & Petersen (2003).
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1.8 Specialets struktur
Figur 1 illustrerer dette speciales opbygning.

Figur 1: Opbygning af specialets grundelementer.
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Del 2:Case-beskrivelser
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2.1 Hvad er Monte Carlo?
Monte Carlo er et dansk radioprogram, som blev produceret af DR
og sendt første gang i januar 2012 på kanalen P3 i tidsrummet 9.0012.00 hver søndag. Kort tid efter lanceringen blev programmet dog
så populært, at sendetiden blev rykket og udvidet til alle hverdage i
tidsrummet 14.00-16.00 (Wikipedia, 2014a). Journalisterne Esben
Bjerre og Peter Falktoft var værter på Monte Carlo og brugte meget
af sendetiden på at diskutere og lave sjov med aktuelle emner som
bl.a. politik og kongehuset. Programmet og værterne har vundet adskillige priser og havde i perioder mere end en million lyttere om
ugen (DR, 2012). Monte Carlos popularitet kan blandt andet ses på
sociale medier som Twitter, Facebook og Instagram, hvor både værternes og programmets forskellige profiler har masser af følgere, og
vendinger og ord, som blev brugt meget i programmet, fortsat lever
videre gennem hashtags og memes på trods af, at Monte Carlo blev
sendt for sidste gang fredag den 6. juni.
Sideløbende med radioprogrammet har værterne medvirket i tvprogrammer på DR under Monte Carlo-navnet, og de har blandt andet været værter for prisuddelingen P3 Guld og på satirisk vis kommenteret Eurovision Song Contest på kanalen DR3. Navnet Monte
Carlo kan siges at være blevet et brand i sig selv, idet Esben Bjerre
og Peter Falktoft nærmest er blevet synonym hermed.

2.2 Hvordan brugte Monte Carlo co-creation?
I Monte Carlo blev brugerskabt indhold anvendt som en del af radioudsendelserne. Konceptet Hørt Over Hækken var en fast del af programmet fra august 2013 til og med sidste udsendelse den 6. Juni
2014. Hørt Over Hækken fungerede på den måde, at værterne i hver
udsendelse præsenterede et aktuelt emne, som dannede grundlaget
for lytternes input. Ved at sende sms’er til P3 eller bruge hashtagget
#hørtoverhækken på Twitter kunne lytterne fortælle og lave jokes
om, hvad de havde ”hørt over hækken” om dagens emne. På den
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måde modtog P3 satiriske indslag, og værterne udvalgte, hvad der
skulle læses op i udsendelserne. Hørt Over Hækken handlede om
politik, sport, kendisser og lignende, som på programmets udsendelsestidspunkt var oppe i medierne. Figur 2 viser eksempler på tweets
tagget med #hørtoverhækken, som havde relation til nogle af de udvalgte emner, som blev præsenteret i radioprogrammet. Figur 3 viser
cross-media-aktiviteterne i forbindelse med Hørt Over Hækken.

Figur 2: Tweets tagget med #hørtoverhækken.
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Figur 3: Cross-media-aktiviteter i forbindelse med Monte Carlos cocreation-koncept Hørt Over Hækken.

17

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

2.3 Hvad er GoPro?
GoPro er en amerikansk virksomhed, som producerer kameraer og
kameratilbehør, som vist i figur 4. Et GoPro-kamera er lille og mere
robust end mange andre kameraer, idet et medfølgende plastiketui
gør, at det kan anvendes i vand og ikke så let går i stykker, hvis det
eksempelvis tabes på gulvet. Med et GoPro-kamera kan man både
tage billeder, optage videoer og lave timelapses.

Figur 4: GoPro-kamera med beslag til cykelstyr eller skistav.
Til at begynde med markedsførte GoPro kameraerne som POVkameraer eller point-of-view-kameraer, da man som bruger kan sætte sit GoPro-kamera på eksempelvis en ski- eller cykelhjelm og derved filme en ski- eller cykeltur fra egen synsvinkel. GoPro gik senere
over til at kalde deres produkter for actionkameraer, og nu markedsføres de som livsstilskameraer. Dette kan skyldes, at man hos
GoPro har ønsket at udvide målgruppen fra udøvere af actionsport til
noget mere bredt. Vores indledende observationer har dog vist tegn
på, at størstedelen af GoPro-brugere i Danmark fortsat har med actionsport som eksempelvis skiløb, snowboarding, surfing, motocross,
skateboarding eller lignende at gøre. Den danske virksomhed
Playground Gear står for distribution og markedsføring af GoPro i
Danmark.
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2.4 Hvordan bruger GoPro co-creation?
GoPro bruger co-creation som en del af virksomhedens markedsføring. På bl.a. Facebook, Twitter, YouTube og Instagram opfordrer
GoPro brugerne til at uploade indhold og anvende hashtagget
#gopro, og virksomheden deler videoer og billeder taget af brugere.
Virksomheden har flere YouTube-kanaler, og kanalen ”GoPro Tutorials” (YouTube, 2014a) kan i særdeleshed ses som en opfordring til
brugerne om at bidrage med indhold. Her giver GoPro tips og tricks
til at bruge kameraerne, redigere billeder eller video og ikke mindst
dele indhold på sociale medier, så det når ud til mange andre brugere. YouTube-videoen ”GoPro Media Team Tips and Tricks: Going
Social with GoPro” (YouTube, 2014b.) er et godt eksempel på dette.
I videoen præsenterer Andrew Shipp fra GoPros såkaldte ”social
team” tips og tricks til, hvordan man som GoPro-bruger kan tage
flotte billeder og dele dem online. Han forklarer, at man skal uploade
sine billeder og videoer til de forskellige sociale medier og bruge
hashtagget #gopro, så virksomheden kan finde indholdet.
På bl.a. Twitter, Instagram, Facebook og GoPros website deles brugerskabte videoer og billeder i forbindelse med det, som GoPro kalder ”Video of the day” eller ”Photo of the day”. En anden måde,
hvorpå GoPro hjælper brugerne til at kunne dele deres GoProproduktioner på sociale medier, er gennem redigeringsprogrammet
GoPro Studio. Dette program kan downloades gratis fra GoPros
website og gør det nemmere for brugerne at redigere timelapses og
videoer gennem bl.a. en række templates. På denne måde viser
virksomheden, at man som bruger har mulighed for at få vist sine
videoer eller billeder for tusindvis af GoPro-fans og -følgere. Figur 5
viser et uddrag af co-creation-aktiviteterne omkring GoPro.
Playground Gear, som står for GoPro i Danmark, opfordrer ligeledes
brugere til at bidrage med indhold. På Playground Gears Facebookside informeres der hver måned om konkurrencer, hvor man kan
vinde tilbehør til sit GoPro-kamera. Den person, der udvælges til at
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have taget månedens bedste billede, får vist sit vinderbillede på Facebook-siden samt Playgrounds Instagram-profil og vinder en masse
udstyr til GoPro-kameraer. Andre deltagere i konkurrencen får ligeledes udstillet deres billeder på Playgrounds sociale medie-profiler.
Både i Danmark og på internationalt plan bruger GoPro altså cocreation i markedsføringssammenhænge, og det tyder på, at brugerne ikke har noget imod at reklamere for GoPro. På Instagram
viser en hurtig søgning eksempelvis, at mere end fem millioner billeder og videoer er tagget med #gopro, og personer, som hverken arbejder for eller ser ud til at være sponsoreret af GoPro, bidrager med
en stor del af indholdet.

Figur 5: Uddrag af co-creation-aktiviteter omkring GoPro.
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Del 3: Teoretisk ramme
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3.1 Centrale begreber
I det følgende gennemgås de begreber, som er af væsentlig betydning for forståelsen af dette speciales fokusområder og pointer.

3.1.1 Co-creation
Begrebet co-creation er centralt i dette speciale, og vi anvender følgende definition formuleret af Sanders & Stappers: ”Co-creation refers to any act of collective creativity” (Sanders & Stappers (2008, p.
2). Det handler altså om den kollektive kreativitet, der opstår, når to
eller flere personer skaber noget sammen.
Co-creation kan både finde sted mellem privatpersoner og virksomheder samt på tværs af disse. Der findes mange udtryk og begreber,
som beskriver samarbejdet mellem virksomheder og forbrugere, og
et af disse er ordet prosumption. Alvin Toffler (1980) introducerede
begrebet prosumption i 1980 som en sammensætning af production
og consumption, og siden er lignende udtryk som produsage (Bruns,
2008) også kommet til. Når vi har valgt at anvende ordet co-creation,
skyldes det, at vi mener, at dette ord i højere grad lægger vægt på
kreativitet frem for forbrug. Begrebet co-creation er desuden bredere
end produsage og prosumption i den forstand, at det ikke nødvendigvis kun handler om samarbejdet mellem forbrugere og virksomheder. Co-creation kan også bruges til at beskrive kollektiv kreativitet
mellem eksempelvis virksomheder og brugere, som selv har en professionel interesse i samarbejdet.
I dette speciale fokuseres der hovedsagligt på co-creation mellem
ikke-profesionelle slutbrugere og virksomheder. Samarbejdet mellem
kendte personer og virksomheder berøres dog også. For at skelne
mellem den type co-creation, der foregår mellem virksomheder og
ikke-professionelle slutbrugere, og den type co-creation, der foregår
mellem virksomheder og kendte personer med økonomiske interes-
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ser i samarbejdet, anvendes begrebet co-branding. Vi anvender Seno & Lukas’ definition af co-branding: “Co-branding is the pairing of
two or more brands. The essence of co-branding is a public relationship between independent brands” (Seno & Lukas, 2007, p.
123).
Begrebet co-design forveksles i nogle situationer med co-creation.
Da vi anvender begge udtryk i dette speciale, finder vi det nødvendigt at beskrive, hvordan vi skelner mellem dem. Vi ser co-design
som værende en art af co-creation, og også her anvender vi Sanders & Stappers’ definition. Co-design betegner følgende: ”The creativity of designers and people not trained in design working together
in the design development process” (Sanders & Stappers 2008, p.
2).
Co-design er altså i højere grad en proces, hvor designere involverer
brugere med det formål at udvikle en form for produkt, mens cocreation kan forekomme i alle stadier af et koncept eller produkts
levetid.

3.1.2 Cross-media
Som beskrevet af Petersen (2007, p. 22) findes der en del begreber,
som mere eller mindre dækker det samme som udtrykket crossmedia. Tværmedialitet, transmedialitet, flermedialitet, intermedialitet
og cross-media er blot et udvalg af de ord, der anvendes til at beskrive kommunikation, der involverer flere medier. Idet vi ikke blot
beskæftiger os med kommunikation på flere medier men derimod
med kommunikation på tværs af medieplatforme og kanaler, har vi
valgt at anvende udtrykket cross-media. Dette udtryk bruges nemlig
både i danske og internationale sammenhænge (Laursen & Sandvik,
2014) (Dena, 2004) og understreger den synergi, der opstår når de
involverede kanaler supplerer hinanden. Med inspiration fra Petersen (2007) definerer vi cross-media som kommunikation på tværs af
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to eller flere platforme og/eller kanaler, som alle bidrager med forskelligt indhold til samme koncept, produkt eller service.

3.1.3 Kanaler og platforme
I forbindelse med definitionen af begrebet cross-media finder vi det
vigtigt at beskrive, hvordan vi forstår de forskellige elementer, som
kan indgå i cross-media-kommunikation. Hertil har vi anvendt
Kolstrup et al. (2009) og Petersens (2007) teori om medier og kommunikation.
Når vi anvender udtrykket medieplatforme (eller blot platforme), er
der tale om de fysiske enheder, som danner rammen om kommunikationen. Dette kan fx være smartphones, trykte aviser, pc, tablet,
laptop, radio eller fjernsyn (Petersen, 2007, pp. 20-22).
I litteratur og daglig tale i kommunikationsbranchen anvendes ordet
kanal også ofte til at beskrive det ”sted”, hvor modtager møder afsenders budskab (Kolstrup et al., 2009, p. 232). Vælger en virksomhed at fortælle forbrugerne om et nyt produkt via en Facebook-side,
kan man altså her tale om Facebook som en kanal. I dette speciale
anvendes begrebet kanal således til at beskrive de steder, hvor forbrugerne møder Monte Carlos og GoPros budskaber.

3.1.4 Sociale medier
Vi har valgt at anvende betegnelsen sociale medier, når vi omtaler
kanaler som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. I den akademiske litteratur anvendes betegnelsen social network sites (SNS)
dog ofte til at beskrive det samme. Dette skyldes bl.a., at boyd &
Ellison (2008, p. 211) har defineret social network sites som ”webbased services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other
users with whom they share a connection, and (3) view and traverse
their list of connections and those made by others within the sy-
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stem.” Når vi har valgt at anvende betegnelsen sociale medier, skyldes det, at vi mener, at dette udtryk efterhånden har fået samme
betydning som udtrykket social network sites. Som beskrevet af
Jensen & Tække (2013, p. 9) kan begrebet sociale medier dog virke
misvisende. Det er nemlig umiddelbart svært at komme med eksempler på medier, som ikke på den ene eller anden måde udgør en
baggrund for social interaktion mellem mennesker. Ikke desto mindre bruges begrebet sociale medier af såvel pressen som virksomheder og i daglig tale blandt forbrugere, og vi mener således, at udtrykket er passende at anvende i forbindelse med vores undersøgelse.

3.1.5 Branding
Ordet branding møder man ofte i forbindelse med markedsføring,
men vi ser også branding som værende et vigtigt begreb i forbindelse med co-creation. Kolstrup et al. (2009, pp. 63-65) definerer branding som ”processen frem mod skabelsen af et brand”, og denne
definition anvendes i dette speciale. For at definitionen giver mening,
er det dog også nødvendigt at gøre sig klart, hvad der forstås ved
ordet brand. Vi anvender følgende definition skrevet af Kotler: ”a
name, term, sign, symbol or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors.” (Kotler,
2003, p. 418). Et brand er altså det, der gør det muligt for såvel forbrugere som konkurrenter at identificere et produkt eller en service,
og brandet er med til at differentiere et produkt eller en service fra
det, som konkurrenterne tilbyder.

3.1.6 Storytelling
Begrebet storytelling er væsentligt at afklare, da det i dette speciale
anvendes i sammenhæng med diskussion og analyse af brandingstrategier. Som beskrevet i bogen ”Storytelling – branding i
praksis” af Fog et al. (2002, pp. 21-22) kan storytelling betegnes
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som den historie, der knytter sig til et brand. Et stærkt brand kræver
nemlig en fortælling, som forklarer, hvad en virksomhed og dennes
produkter repræsenterer. Fog et al. skriver følgende: ”Et stærkt
brand knytter sig til en fortælling, som taler til vores følelser. Fortællingen afspejler brandets værdier.” (Fog et al., 2002, p. 49).
I forbindelse med storytelling skelner Fog et al. desuden mellem begreberne corporate branding og product branding. Disse to begreber
er ligeledes relevante at afklare, da de i dette speciale anvendes til
at forstå måden, hvorpå Monte Carlo og GoPro anvender storytelling. Corporate branding drejer sig om det, man kan kalde virksomhedens kernefortælling, mens product branding beskriver den måde,
hvorpå en virksomheds produkter kan have forskellige fortællinger
knyttet til sig (Fog et al., 2002, pp. 49-50). Når en virksomhed anvender corporate branding, fortælles der altså historier om hele virksomheden og dennes generelle værdier, mens product branding
fortæller særlige historier om hver enkelt af en virksomheds produkter.

3.1.7 Etos
I sammenhæng med branding, cross-media og markedsføring kan
troværdighed være et afgørende element for virksomheder, idet troværdighed påvirker forbrugernes loyalitet. Vi anvender derfor begrebet etos til at beskrive og diskutere måden, hvorpå brugere opfatter
virksomheder og bedømmer disses troværdighed. Vi forstår etos ud
fra følgende definition formuleret af Lund & Petersen: “Etos er omgivelsernes opfattelse af en persons eller en organisations troværdighed” (Lund & Petersen, 2003, p. 121). Som beskrevet af Jørgensen
& Onsberg (2010, p. 70) bør etos desuden forstås som en proces,
idet den person eller organisation, der er afsender af budskaber,
løbende vurderes af modtagere. Derved kan en persons eller organisations etos svækkes, styrkes eller forblive det samme hver gang
denne ytrer sig.
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3.1.8 Identitet
Begreberne identitet og identifikation bliver i dette speciale centrale
for forståelsen af brugernes motivation for at indgå i co-creation med
virksomhederne. Flere af de anvendte tekster i dette speciale nævner identitet, men vi finder Jenkins’ (2006) definition af begrebet
mest fyldestgørende. Jenkins ser identitet som vedvarende processer af identifikation og beskriver følgende:
”Identitet drejer sig om at vide, hvem der er hvem (en viden
uden hvilken vi ikke ville vide, hvad der er hvad). Den er den
systematiske betydningsdannelse og etablering af relationer
kendetegnet ved lighed og forskellighed mellem individer,
mellem grupper og mellem individer og grupper. Som den
helhed, de nødvendigvis danner, er lighed og forskellighed
det dynamiske grundprincip for identitet og selve kernen i
det sociale liv.” (Jenkins, 2006, p. 29)
Selvfremstilling og fællesskaber spiller desuden en vigtig rolle i forbindelse med forståelsen af identitet, idet individer gennem identifikation og interaktion med bestemte fællesskaber kan få bekræftet en
ønsket identitet.

3.2 Virksomheders interesse for co-creation
Man kan undre sig over, hvorfor co-creation er blevet så populært
blandt virksomheder, og hvad det er, der gør, at stadig flere virksomheder ønsker at inddrage brugere. I det følgende gennemgås
mulige fordele ved co-creation, som vi mener kan være årsag til
mange virksomheders søgen efter velfungerende brugerinddragelseskoncepter.
Der er ingen tvivl om, at sociale medier spiller en vigtig rolle i sammenhæng med virksomheders stigende interesse for brugerinvolvering. I bogen ”Facebook – fra socialt netværk til metamedie” har
Brügger (2013) beskrevet, hvordan Facebook har udviklet sig fra
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lanceringen i 2004 frem til 2013. Denne udvikling er relevant at se
på, da den har været med til at påvirke mange virksomheders brug
af online kanaler og involvering af brugere. Facebook blev oprindelig
skabt til privatpersoner, der kunne bruge mediet til at fortælle, hvem
de var, og få forbindelse til andre brugere. Da virksomheder første
gang fik plads på Facebook, var det udelukkende gennem bannerreklamer. I takt med, at Facebook er kommet til at handle mere om,
hvor brugerne er og hvornår, frem for blot hvem de er, og hvad de
laver, har virksomheder fået flere og flere muligheder på det sociale
medie. Introduktionen af pages, like-knapper, kommentarfelter og
check-in-funktion har i takt med news feedets udvikling givet virksomheder chance for at få spredt indlæg og budskaber til store
grupper af brugere. Brugerne har taget virksomhedernes Facebooksider til sig, og privatpersoner ”synes godt om” og følger både
brands, steder og kendte personer.
Andre sociale medier som eksempelvis Instagram, YouTube, Twitter
og Pinterest har til en vis grad fulgt Facebooks udvikling, og det er
hermed også blevet almindeligt for mange brugere at følge virksomheder disse steder. Når vi mener, at sociale mediers udvikling er
interessant i sammenhæng med co-creation, skyldes det, at den viser, hvordan afstanden mellem virksomheder og brugere bliver stadigt mindre. Sociale medier er blevet steder, hvor forbrugere og virksomheder mødes og kommunikerer med hinanden. Som beskrevet
af bl.a. Larsen (2013) bruges sociale medier ofte til selvfremstilling
og konstruktion af identitet, da man som bruger på eksempelvis Facebook har et publikum, der kan se ens billeder og ytringer. Det er
særligt i forbindelse med selvfremstilling og konstruktion af identitet,
at sociale medier bliver interessante for virksomheder, for som forklaret af Dennhardt (2012, p. 13) og Fog et al. (2002, p. 20) anvender nutidens forbrugere bl.a. brands til at fortælle, hvem de er, og
som Gensler et al. beskriver, har virksomheder ikke råd til at lade
være med at udnytte dette:
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”[…] consumers who are now empowered to share their
brand stories easily and widely through social networks have
gained a more important voice that brand managers can no
longer afford to ignore [...]” (Gensler et al., 2013, p. 243).
Forbrugere kan altså bidrage til virksomheders og brands’ storytelling, når de vælger at sætte sig selv i forbindelse med eksempelvis
tøjmærker, energidrikke eller designermøbler på sociale medier.
Med de rigtige midler kan en virksomhed, der er til stede på sociale
medier og anvender co-creation, således få brugerne til at supplere
de brandhistorier, som virksomheden selv fortæller. Følgende citat
fra Gensler et al. understreger dette:
”Firms can also try to actively influence consumer-generated
brand stories and their impact on brand performance […]
They can stimulate and promote consumer-generated brand
stories that benefit the brand, as well as react to negative
consumer-generated brand stories that harm the brand.[..]
Thus, firms may benefit from coordinating consumergenerated brand stories with their own stories to ensure a
brand's success in the marketplace.” (Gensler et al., 2013,
p. 244)
Ved at lade forbrugerne fortælle brandhistorier kan virksomheder
komme til at fremstå mere troværdige, for når en bekendt anbefaler
et produkt, er man som forbruger mere tilbøjelig til at tro på dets
værdi, end når det blot er virksomheden selv, der anbefaler det
(Haug, 2009, p. 16). Derfor kan brugerinvolvering og co-creation være med til at øge kendskabet til brands, styrke virksomheders etos
samt sælge flere produkter og derved give virksomheder mulighed
for at tjene flere penge.
Det er dog ikke kun på sociale medier, co-creation kan skabe værdi
for såvel forbrugere som virksomheder. Dette kan eksempelvis også
ske via virksomheders hjemmesider eller i offline sammenhænge.
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Pointen er, at co-creation giver mulighed for, at forbrugere og virksomheder i samarbejde kan fortælle historier om brands og styrke
disse. Som beskrevet af Dennhardt (2012) er der for en virksomhed
flere fordele ved at have et stærkt brand. Et stærkt brand gør det
bl.a. nemmere for forbrugerne at kende forskel på produkter og vælge et frem for et andet, og hvis et brand fremstår som værende troværdigt, føler forbrugerne mindre risiko ved at købe dette brand frem
for et andet.
En væsentlig årsag til, at virksomheder søger succes med cocreation og brugerinvolvering, synes altså at være muligheden for at
styrke såvel brands som brandfortællinger. Vi ser dog også muligheder for mange virksomheder i den måde, hvorpå co-creation kan
bidrage med ny viden om målgrupper og derved være med til at udvikle produkter, der er mere attraktive og værdifulde for forbrugerne.

3.3 Hypoteser opstået af teori og erfaring
Vores akademiske erfaringer og de teorier, vi læste indledningsvis,
dannede således et grundlag, der kunne bruges til at målrette aktiviteterne i undersøgelsen. Disse bevirkede ligeledes, at vi kunne opstille følgende hypoteser, som derefter blev søgt be- eller afkræftet i
en desktop-analyse samt interview med virksomhedsrepræsentanter
og slutbrugere.
" GoPro og Monte Carlo anvender co-creation for at styrke virksomhedernes etos og brands.
" GoPros og Monte Carlos anvendelse af co-creation styrker virksomhedernes etos.
" Et stærkt brand er en vigtig del af succesfuld co-creation.
" Mulighed for identitetsskabelse er en vigtig motivationsfaktor for
brugere, der deltager i co-creation-koncepter.
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Del 4: Videnskabelig tilgang og undersøgelsesdesign
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4.1 Videnskabeligt afsæt
I forbindelse med undersøgelser af denne art er det vigtigt at gøre
sig overvejelser omkring ens egen rolle og videnskabelige tilgang.
Den måde, vi undersøger emner og ser verden på, påvirker de resultater, vi kommer frem til. For os som undersøgende er det således
relevant at overveje og redegøre for, hvilken viden vi bidrager med.
For os er der ingen tvivl om, at vores uddannelsesmæssige baggrund i høj grad er med til at præge den måde, hvorpå vi tilgår et
problemfelt. På såvel bacheloruddannelsen Digitale Medier & Design
som kandidatuddannelsen Digital Design & Kommunikation på ITUniversitetet er der tradition for at inddrage brugere i både designprocesser og undersøgelser, og vi er herigennem blevet overbevist
om, at kombinationen af teoretisk og praktisk arbejde er en givende
måde at opnå viden om et specifikt emne eller fænomen på.
Når vi har valgt en kvalitativ tilgang til undersøgelsen, skyldes det, at
vi ser denne metode som værende meningsfuld i sammenhæng
med problemformuleringen. Gennem et kvalitativt studie kan man
nemlig opnå en nuanceret forståelse for individers personlige oplevelser, hvilket ikke i samme grad er muligt ved en kvantitativ undersøgelse, da en sådan i højere grad viser generelle tendenser. Vi har
fundet det relevant, at se på co-creation fra både virksomhedernes
og brugernes perspektiv. Vi har ønsket af få indsigt i, hvordan virksomheder anvender co-creation i markedsføring og branding, og
hvilke overvejelse de medarbejdere, der står for udførelsen af brugerinddragelsen, gør sig. Samtidig har vi ønsket at få indsigt i, hvorledes virksomhedernes co-creation-tiltag forstås og opleves af brugerne, samt undersøge, hvad der motiverer brugerne til at bidrage.
For at opnå indsigter af denne karakter må man, som Martinsen &
Norlyk beskriver, forholde sig åbent over for informanternes input:
“Generelt er en kvalitativ forskningsmetode karakteriseret ved, at
forskeren forholder sig åbent til det område, der undersøges. Dermed får deltagerne mulighed for at give nuancerede beskrivelser af
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deres oplevelse eller forståelse af et givent fænomen.” (Martinsen &
Norlyk, 2011). Som beskrevet af Holm (2011, p. 13) skal man, som
en der arbejder med viden, være i stand til at stille relevante og kritiske spørgsmål til det, man erfarer i forbindelse med sin undersøgelse. Man bør gøre sig klart, om de oplysninger, man præsenteres for,
er velfunderede, og om argumentationen er tilstrækkelig. Vores tilgang til viden i forbindelse med dette speciale afviger fra klassisk
videnskabsteori som eksempelvis positivismen. Dette skyldes, at vi
ikke ønsker at komme frem til en sandhed eller en regel for, hvordan
co-creation virker. Vi søger ikke at forklare eller at kvantificere men
at forstå interessenterne ud fra deres egne perspektiver og oplevelser af fænomenerne GoPro og Monte Carlo.
Tilgangen til denne undersøgelse kan ses som fænomenologisk, idet
der undersøges flere individers opfattelse og erfaringer for herigennem at opnå forståelse af bestemte fænomener. Fænomenologiens
formål er her beskrevet af Martinsen & Norlyk: “Fænomenologiens
ærinde er at beskrive fænomener fra menneskets livsverden. Fænomenet er det, som fremtræder i vores bevidsthed i form af oplevelser, begivenheder eller noget materielt. I fænomenologien forstås
den menneskelige bevidsthed som en kropsligt forankret bevidsthed.” (Martinsen & Norlyk, 2011).
Ydermere som beskrevet af Creswell (2007, p. 57-61) har fænomenologien til formål at bruge individuelle erfaringer til at beskrive en
universel essens, og de, der undersøger, arbejder frem imod en beskrivelse af, hvad informanterne har oplevet, og hvordan de har oplevet det. Endvidere er fænomenologi en fortolkningsproces, som
tilgangen i dette speciale dog afviger fra, idet der ikke stræbes efter
at udelade egne erfaringer fuldstændigt. Vi har i stedet gjort brug af
egne erfaringer med fænomenerne, således at vi kunne indgå i meningsfulde dialoger med informanterne, hvor vi udviste forståelse for
fænomenerne. Endvidere mener vi, at vores erfaringer med GoPro
og Monte Carlo har kunnet hjælpe os i fortolkningsprocessen, idet vi
eksempelvis har kendskab til jargoner og andre indforståede begre-
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ber og har kunnet bruge vores erfaringer og viden til at skabe dybere
forståelse for det, informanterne fortalte os.
Fortolkningsprocessen i dette speciale ligner således den hermeneutiske fortolkning, som ifølge Holm (2011, p. 92) handler om at
tage højde for egne fordomme i en fortolkende sammenhæng. De
fordomme eller forhåndsantagelser, man har, kan bruges i mødet
med det, man fortolker, og hermed skabe en ny forståelse. Den
hermeneutiske cirkel beskriver Holm på følgende måde: “Den opfattelse, at al forståelse er kontekstuel, dvs. at vi forstår helheden ud
fra dens dele, men samtidig delene ud fra den helhed, de indgår i.”
(Holm, 2011, p. 86).
Martinsen forklarer ydermere, hvordan hermeneutisk analyse fungerer som en proces:
“Hermeneutisk analyse er en skabende proces, hvor forskeren går i dialog med teksten og anvender sin forforståelse i
mødet med den forståelseshorisont, der ligger i teksten. I
mødet med tekstens forståelseshorisont og forskerens egen
forståelseshorisont arbejder forskeren bevidst på at opnå en
ny forståelse, der er betinget af mødet med teksten.” (Martinsen & Norlyk, 2011).
På dette grundlag har vi således undersøgt og arbejdet med fænomenerne Monte Carlo og GoPro på en måde, hvor den praktiske
indsamling af empiri har været af fænomenologisk karakter, mens
fortolkning og analyse er sket ud fra hermeneutiske principper.

4.2 Desktop-analyse
Vi indledte vores undersøgelse med at foretage en desktop-analyse,
som havde til formål at give os større indblik i såvel Monte Carlo
som GoPro. Denne del af vores undersøgelse minder på flere måder
om det, Kozinets (2010) omtaler som netnography, idet vi observe-
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rede aktiviteter og handlinger, der havde at gøre med Monte Carlo
og GoPro, online. Om begrebet netnography forklarer Kozinets følgende: ”Netnography is participant-observational research based in
online fieldwork. It uses computer-mediated communications as a
source of data to arrive at the ethnographic understanding and representation of a cultural or communal phenomenon.” (Kozinets,
2010, p. 60).
Vi mener, at en indledende desktop-analyse kan være givende, fordi
den kan danne grundlag for undren og hypoteser, som kan være
med til at målrette de resterende elementer af en undersøgelse.
Som det understreges af følgende citat fra Postill & Pink (2012), kan
det være en fordel for personer, der undersøger sociale medier, at
tage del i de aktiviteter, man ønsker at blive klogere på:
”Being a mobile social media ethnographer does not only involve following the (digital) action, but also getting caught up
in it, being carried along the trail and becoming entangled
with others as the ethnographers’ tweets become interlinked
with those of others and they move forward together.”
(Postill & Pink, 2012, p. 10)
Da vi som Postill & Pink ser fordele i selv at blive involveret i de fænomener, man undersøger, valgte vi at lade vores personlige erfaringer med GoPro og Monte Carlo bidrage til vores empiri. Inden vi
begyndte arbejdet med dette speciale, havde vi begge kendskab til
Monte Carlo og GoPro, fordi vi var stødt på koncepterne i vores
hverdag og fandt dem interessante. Ingen af os havde fulgt med i
Monte Carlo på P3 hver uge eller deltaget i Hørt Over Hækken men
blot hørt udsendelserne lejlighedsvis, fulgt værterne på sociale medier og set nogle af de tv-programmer, som Monte Carlo-værterne
medvirkede i på tv-kanalen DR3. Vores kendskab til GoPro var
umiddelbart større end det til Monte Carlo. Idet vi begge ejer GoProkameraer og bl.a. bruger dem på grund af interesse for henholdsvis

35

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

fotografering og skisport, havde vi på forhånd en del erfaringer med
produktet og brandet.

4.2.1 Entusiasme omkring GoPro-brandet
I forbindelse med vores brug af GoPro-kameraer har vi en del erfaring med at dele billeder på Instagram og tagge dem med #gopro. Vi
har bidt mærke i, at man ofte modtager likes og kommentarer fra
andre GoPro-brugere på Instagram, når man bruger #goprohashtagget, og vi er stødt på en række profiler, som hylder GoProbrandet og -produkterne uden umiddelbart at have nogen professionel forbindelse til virksomheden. Figur 6 viser eksempler på profiler,
som er oprettet af personer, der ikke umiddelbart synes at være ansat af GoPro men blot er entusiastiske omkring det, virksomheden
laver. Det er dog muligt, at nogle af disse profiler administreres af
personer, som har økonomiske interesser i GoPro, fordi de eksempelvis driver en forretning, hvor der sælges kameraudstyr eller lignende. Vi finder uofficielle GoPro-profiler som de, der ses i figur 7
interessante, fordi de synes at udtrykke en form for kærlighed til
GoPro som både brand og produkt.

Figur 6: GoPro-profiler oprettet af personer, som ikke synes at have
professionel tilknytning til GoPro.
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Vores desktop-analyse viste, at brugeres entusiasme omkring
GoPro ligeledes kommer til udtryk i antallet af billeder og videoer,
som tagges med #gopro. Søgninger viste, at knap 6 mio. billeder er
tagget med #gopro på Instagram, og dertil kommer desuden hashtags som #goprohero3, #goprooftheday og lignende. På YouTube
findes mere end 14 mio. videoer, som er tagget med #gopro, og på
Facebook fandt vi frem til en lang række GoPro-fællesskaber i form
af såvel åbne som lukkede grupper, hvor GoPro-brugere deler billeder, videoer og erfaringer med hinanden.
Vi så mange tegn på, at der er stor entusiasme og hype omkring
GoPro, og også måden, hvorpå folk taler om kameraerne, fandt vi
interessant. Når vi snakkede med folk om vores specialeemne, blev
vi opmærksomme på, at mange ikke omtaler GoPro-kameraer som
”kameraer” men blot som ”GoPro”. En del GoPro-brugere siger eksempelvis, at de tager deres ”GoPro” med på ferie, og ikke blot at de
tager deres ”kamera” med på ferie. Desktop-analysen gjorde os altså opmærksomme på, at nogle kan opfatte GoPro som værende
mere end blot et kamera. Vi oplevede også tilfælde, hvor personer
omtalte kameraer af andre mærker som ”GoPro”, fordi de havde
mange af de samme funktioner som GoPro-kameraer. Dette oplevede vi som tegn på, at kendskabet til GoPro syntes større end til
GoPros konkurrenters produkter.

4.2.2 GoPros retorik
Ved at se flere af GoPros reklamefilm, læse indhold på gopro.com
og se på virksomhedens nyhedsbreve lagde vi mærke til, at man hos
GoPro bruger en særlig retorik i såvel tekst som billeder. Der var
masser af billeder og klip med action og ekstremsport, og sproget
var uformelt og fyldt med slang og fagudtryk fra forskellige sportsgrene. Figur 7 viser et eksempel på sprogbruget i form af en konkurrence, som er udskrevet af GoPro og sendt ud til brugere gennem
bl.a. nyhedsbreve og sociale medier. Med slangudtrykket ”Share the
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stoke”

1

opfordrer virksomheden brugere til at dele deres begejstring

over action, sport og det nye GoPro-kamera for derved at deltage i
konkurrencen. I figur 8 ses eksempler på æstetikken i typiske
GoPro-billeder taget professionelle atleter.

Figur 7: Uddrag af GoPros nyhedsbrev fra kampagnen ”Share the
stoke”.

1

”Stoked” er et slangudtryk, der har stor udbredelse i actionsportsverdenen. Urban
Dictionary definerer udtrykket således: ”"stoked" - adjective - to be "stoked" is to be
completely and intensely enthusiastic, exhilirated, or excited about something. (Urban
Dictionary, 2014)
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Figur 8: Typiske GoPro-billeder.
Vi observerede ligeledes, at en lignende retorik blev brugt af såvel
sponsorerede GoPro-atleter som private brugere. I kommentarfelter
på bl.a. Instagram og Facebook så vi mange slangudtryk, som knyttede sig til de forskellige sportsgrene, der blev vist med GoProbilleder og videoer. For os virkede det som om, at der i GoPromiljøet findes et særligt sprog, som man kun forstår, hvis man selv
dyrker actionsport, dokumenterer det med billeder og video, eller på
anden vis har tilknytning til miljøet.
GoPros billedretorik synes at smitte af på brugerne. Størstedelen af
de billeder og videoer, vi har fundet frem til på sociale medier, viser
også action og ekstremsport. Dette medvirkede til at gøre det svært
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for os at se forskel på professionelle brugere, der deler videoer og
billeder taget med GoPro, fordi de bliver betalt for det, og amatørbrugere, som har andre incitamenter for at bidrage med indhold.

4.2.3 En typisk GoPro-bruger
Gennem vores observationer fik vi indtryk af, at GoPro har skabt en
typisk GoPro-bruger, som går igen i meget af virksomhedens markedsføring. Størstedelen af de personer, der medvirker i de videoer
og billeder, som GoPro deler, minder nemlig om hinanden: De er
mænd, der med stor passion dyrker actionsport, har en cool og afslappet tilgang til livet og er drevet af en lyst til at have det sjovt
sammen med venner. Endvidere lagde vi mærke til, at denne typiske
GoPro-bruger synes at have påvirket udtrykkene og budskaberne i
det indhold, som brugerne bidrager med. Også her ses den samme
type bruger og aktiviteter igen og igen. I såvel det indhold, som
GoPro selv producerer, som i det, brugerne producerer, ses flest
mandlige sportsudøvere, og der er langt imellem kvindelige medvirkende. Når vi stødte på GoPro-videoer eller -billeder, hvor kvinder
medvirkede, lagde vi mærke til, at disse også havde fokus på actionsport og den netop beskrevne tilgang til livet.

4.2.4 GoPros opfordring til brugerdeltagelse
En stor del af vores desktop-analyse fokuserede selvsagt på GoPros
og Monte Carlos brug af co-creation. Vedrørende GoPro fandt vi det
interessant, hvordan virksomheden gør meget ud af at fortælle kamerabrugerne, hvor vigtige de er for hele GoPro-konceptet. I videoen ”GoPro: We’re Going Public” (YouTube, 2014c) fortæller virksomhedens stifter og administrerende direktør, Nick Woodman, at
GoPro handler om at få folk i hele verden til at kommunikere med
hinanden på en ny måde, og med teksten i figur 9 viser GoPro, at
man ser brugerne som værende lige så vigtige som virksomhedens
ansatte. Videoen afsluttes med, at sætningerne forsvinder, og til
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sidst står kun ordet ”you” tilbage og understreger vigtigheden af hver
enkel person, der bidrager.

Figur 9: Videoen ”GoPro: We’re Going Public” fra GoPros YouTubekanal.
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Vi observerede, at Playground, som står for markedsføring og distribution af GoPro i Danmark, ligeledes opfordrer brugerne til at dele
indhold. Dette gøres bl.a. gennem konkurrencer, som udvælger de
bedste GoPro-billeder. Ved at læse betingelserne for at deltage i
Playgrounds konkurrencer blev vi opmærksomme på, at man ved
deltagelse overdrager rettighederne til sine billeder til Playground,
som kan bruge dem i markedsføringssammenhænge. Dette fandt vi
interessant, da mange brugere synes at være ligeglade med dette
og deltager i konkurrencerne alligevel.

4.2.5 Et særligt Monte Carlo-sprog
En del af vores desktop-analyse bestod i at lytte Monte Carloprogrammer igennem for bedre at kunne forstå Hørt Over Hækkenkonceptet og værternes interaktion med lytterne. Da vi observerede
Monte Carlo-aktiviteter online for at blive klogere på fænomenet, foregik dette hovedsagligt på Twitter, Facebook, YouTube og Instagram. Vi læste en lang række tweets, som var tagget med #hørtoverhækken for at se, hvilke typer af tweets brugerne havde skrevet.
Herigennem blev vi opmærksomme på, at der lige som i tilfældet
med GoPro blev brugt en særlig jargon, der nærmest fik det til at
virke som om, at brugerne talte et specielt sprog sammen. Sproget
var fyldt med interne vittigheder og udtryk, som handlede om det, der
blev talt om i Monte Carlo-udsendelserne i radioen. Som vist i figur
10 handlede de interne vittigheder ofte om kendte personer eller sjove udtryk, som Esben Bjerre og Peter Falktoft brugte.
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Figur 10: Eksempler på #hørtoverhækken-tweets.
Blandt de kendte personer og karakterer, som ofte blev nævnt i
#hørtoverhækken-tweets, kan nævnes Prins Henrik, Rene Dif, Remee, Don Domingo, Poul Erik Skammelsen, Lars Løkke Rasmussen, Pyro-Amin og Rolf Sørensen. Og blandt de udtryk, som ofte
blev anvendt var ”Kæmpe vinger bagud”, ”Husk det gode humør”,
”Hund hund hund!” og ”Rolf er ren”. Fælles for disse udtryk, personer
og karakterer er, at værterne ofte snakkede om dem i radioudsendelserne, og mange #hørtoverhækken-tweets viste tegn på, at lytterne lod sig inspirere og byggede videre på de vittigheder og det
sprog, som værterne brugte.
Monte Carlo-sproget ses også på andre kanaler end Twitter, som
ellers var det eneste sociale medie, som Hørt Over Hækken officielt
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foregik på. Som kommentarerne til det Facebook-indlæg, der er vist i
figur 11, illustrerer, tog mange brugere Monte Carlo-jargonen til sig.

Figur 11: Monte Carlo-sprog anvendt på Facebook.
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4.2.6 Et fællesskab af mænd
Ligesom i tilfældet med GoPro observerede vi ved Monte Carlo, at
der var et flertal af mænd, som havde deltaget i Hørt Over Hækken
på Twitter. Der var langt imellem indlæg skrevet af kvinder, men de
kvindelige brugere bidrog med indhold, der umiddelbart lignede det,
som mændene bidrog med. Det undrede os, at mændene var i overtal på denne måde, da vi ikke umiddelbart kunne se, at Monte Carlo
henvendte konceptet Hørt Over Hækken til en målgruppe, hvor kvinder ikke indgik.

4.2.7 Monte Carlo-værternes rolle
Vi har løbende fulgt med i Monte Carlo-værternes opdateringer på
sociale medier for at se, om der er sammenhæng mellem det, de
skriver og deler, og det, der tales om i radioudsendelserne. Både
Esben Bjerre og Peter Falktoft har Twitter- og Instagram-profiler under eget navn, hvor de offentligt deler billeder og skriver opdateringer. På Facebook er værternes profiler lukkede, så offentligheden
ikke kan følge med, men Peter Falktoft har en offentlig Facebookside, som ser ud til at blive opdateret af værten selv. Monte Carloprogrammet har ligeledes en Facebook-side. Denne ser ud til at blive opdateret af værterne og evt. andre medarbejdere fra Monte Carlo-redaktionen hos DR.
Ved at følge de forskellige profiler og sider blev vi opmærksomme
på, at det føromtalte Monte Carlo-sprog i høj grad blev brugt på andre kanaler end blot Twitter og radioudsendelserne. Dette så ud til at
ske delvis af den årsag, at værterne selv brugte jargonen uden for
radioprogrammet. Der så desuden ud til at være en fankultur omkring både værterne og programmet, og på alle de sociale medier,
som vi observerede, så vi tilfælde, hvor brugere roste Monte Carlokonceptet og gav udtryk for, at de godt kunne lide det.
Værternes sprogbrug og aktiviteter på sociale medier så altså ud til
at bidrage til en slags fællesskab omkring Monte Carlo-brandet.
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4.2.8 Monte Carlo-konceptet spredes
En anden interessant observation var, at #hørtoverhækkenhashtagget levede videre, selv om Monte Carlo på P3 ikke sendes
længere. Hashtagget levede også på andre sociale medier end blot
Twitter. Som vist i figur 12 overførte nogle brugere eksempelvis
hashtagget til Instagram, hvorfra værterne ellers ikke indhentede
indhold til radioprogrammet. På Instagram er mere end 230 billeder,
som er uploadet af andre end Monte Carlo-værterne og DR, tagget
med #hørtoverhækken.

Figur 12: #hørtoverhækken anvendt på Instagram.
På Facebook findes en fanside ved navn ”Monte Carlo Memes”, som
opdateres af fans. Facebook-siden har godt 15.000 følgere, og også
her ses det særlige Monte Carlo-sprog brugt flittigt. Selv om vi havde
hørt mange Monte Carlo-udsendelser og set en del af de tvprogrammer, som værterne medvirker i, forekom størstedelen af indlæggene på ”Monte Carlo Memes” meget interne og uforståelige for
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os. Eksempler på disse memes ses i figur 13. Det virker på mange
punkter som om, at der eksisterer et fællesskab omkring Monte Carlo og Hørt Over Hækken, som er meget svært at være en del af, hvis
man ikke har hørt alle radioudsendelserne og set Monte Carloprogrammerne på DR3.

Figur 13: Memes fra Facebook-siden ”Monte Carlo memes”.
En sidste nævneværdig observation var, at #hørtoverhækkenhashtagget også spredte sig til at blive brugt af kendte personer.
Som vist i figur 14 brugte bl.a. politiker Ida Auken hashtagget i et af
sine tweets. Dette fandt vi interessant, da det kunne ses som et eksempel på, at hashtagget nåede bredt ud og blev brugt på sociale
medier uden for den kontekst, som de daglige Hørt Over Hækkenemner var en del af.
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Figur 14: Ida Aukens anvendelse af #hørtoverhækken.
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4.2.9 Delkonklusion og hypoteser
Desktop-analysen var således med til at give os indblik i Monte Carlos og GoPros måder at bruge co-creation på, og efter de indledende
observationer opstilledes følgende hypoteser:
" Fællesskab spiller en afgørende rolle i brugeres motivation for at
deltage i Monte Carlos og GoPros co-creation-aktiviteter.
" Brugere bidrager gerne til GoPros markedsføring.
" Kendte personer er med til at motivere brugere til at deltage i cocreation.
" GoPro har skabt en typisk GoPro-bruger, som brugerne kan identificere sig med.

4.3 Rekruttering af informanter
I det følgende ses en beskrivelse af hvorledes vi kom i kontakt med
såvel virksomhedsrepræsentanter som slutbrugere, samt på hvilke
grundlag udvælgelsen disse skete.

4.3.1 Kontakt til GoPro
For at få indblik i GoPros erfaringer med brug af co-creation fandt vi
det nødvendigt at komme i kontakt med de personer, der arbejder på
virksomhedens hovedkontor og står bag strategierne for brugerinddragelse. Dette viste sig at være vanskeligt, da vi hverken fik svar på
vores henvendelse på GoPros website, Facebook-side eller Twitterprofil. Derfor valgte vi i stedet at bede vores egne netværk om hjælp
gennem både Twitter og Facebook. På denne måde fik vi et tip om,
at virksomheden Playground står for distribution og markedsføring af
GoPro i Danmark, og en bekendt anbefalede os at tage kontakt til
Nikolaj Vang, som er kreativ direktør, ejer og partner af den danske
virksomhed.
Når vi indledsningsvis havde ønsket at tale med den amerikanske
afdeling af GoPro, skyldtes det, at vi ikke var klar over, at GoPros
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markedsføringsaktiviteter i Danmark til dels styres af en dansk virksomhed. Vi fandt desuden et interview med den danske markedsføringansvarlige relevant, da vores undersøgelse hovedsagligt fokuserer på danske brugeres oplevelse af GoPros anvendelse af cocreation. Ydermere gav kontakten til Playground os mulighed for at
tale med både virksomheden og brugerne om konkrete danske cocreation-aktiviteter.

4.3.2 Kontakt til DR og Monte Carlo
Ligesom vi ønskede at tale med nogle af personerne bag GoPro,
ville vi også gerne i kontakt med DR og nogle af dem, der havde været ansvarlige for Monte Carlo på P3. Vi valgte derfor at kontakte en
af DR’s medieforskere, som vi var blevet anbefalet at tale med. Da vi
ikke fik svar fra vedkommende, tog vi i stedet kontakt til en anden
medieforsker fra DR, som personer i vores netværk havde interviewet i forbindelse med et speciale på Roskilde Universitet. På trods af
at denne medieforskers arbejdsområde ikke omfattede Monte Carlo,
var kontakten brugbar, idet vi blev henvist til Jonas Delfs, som er
digital redaktør på P3.
Det synes at have været en fordel for os at kunne blive henvist til
personerne hos DR af bekendte. Vores erfaringer har nemlig vist, at
det ellers kan være svært at få en interviewaftale, hvis man blot selv
forsøger at finde frem til relevante personer at tale med. Idet personer, der selv arbejder med medier og allerede havde vist deres faglige kunnen hos DR, henviste os, formoder vi, at vi derved fremstod
som værende seriøse og med tilstrækkelig faglig interesse.
Vi mente desuden, at det kunne være givende for vores undersøgelse at tale med en eller begge af Monte Carlo-værterne, Esben Bjerre
og Peter Falktoft, og vi tog derfor kontakt til dem på Facebook. Her
fik vi svar fra Esben Bjerre, som desværre ikke havde tid til at mødes
med os men gerne ville besvare nogle spørgsmål per email.
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4.3.3 Rekruttering af GoPro-brugere
Da

undersøgelsen

har

omhandlet

slutbrugerne

af

GoPro-

kameraerne, opstilledes en række kriterier, som de rekrutterede informanter skulle opfylde for at sikre, at interviewene bidrog med svar
til problemformuleringen. Informanterne skulle eje et GoPro-kamera
og bidrage til GoPros markedsføring ved eksempelvis at dele og
tagge GoPro-billeder på sociale medier. Informanterne måtte ikke
være sponsorerede atleter, eksempelvis surfere, der har fået et
GoPro-kamera og evt. lønnes for at lave og dele GoPro-film og billeder. Informanterne måtte heller ikke være professionelle fotografer, der anvender GoPro i forretningsøjemed eller på anden vis har
økonomiske interesser i at anvende kameraerne.
Det var en udfordrende opgave at finde frem til danske GoProbrugere, der deler deres billeder eller videoer på sociale medier, da
der ikke findes et sted, hvor disse billeder og videoer er samlet.
Desuden tagges danske GoPro-billeder i høj grad med internationale
tags og skiller sig derfor ikke ud som værende danske. Vi gik til
værks ved at søge efter informanter på både Instagram, Facebook
og Twitter. På Instagram søgte vi efter #goprodk og #goprodanmark,
men disse er dog ikke særligt anvendte hashtags. På Instagram er
det er ikke muligt at søge på mere end et hashtag ad gangen, hvilket
ellers havde gjort det nemmere at finde frem til danske brugere. Vi
fandt derfor eksterne services som searchinstagram.com og thedatapack.com, der netop muliggør søgning på flere hashtags ad gangen. Disse fandt dog også kun frem til et begrænset antal resultater.
En anden fremgangsmåde, som vi anvendte, var at søge på hashtags fra bestemte sportsgrene eller geografiske områder, som vi har
kendskab til, anvender GoPro. Dette var eksempelvis surfere, der
hashtagger deres billeder #klitmøller, som er en populær surf-strand
i Nordjylland. Figur 15 viser, hvordan vi kontaktede brugere på
Instagram.

51

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

Figur 15: Rekruttering af informanter på Instagram.
På Facebook ledte vi efter GoPro-grupper og fandt blandt andet
gruppen ”GoPro HD Heros – Denmark.” Her fandt vi personer, der
tager og deler GoPro-materiale. På Playgrounds Facebook-side kiggede vi bruger-posts igennem, men frasorterede de fleste, da de lod
til at være sponsorerede atleter. Gennem Playgrounds månedlige
konkurrence fandt vi derimod flere personer, der opfyldte de opstillede kriterier. På denne måde kom vi i kontakt med flere danske
GoPro-brugere. Der var dog mange, som ikke vendte tilbage på vores henvendelser eller efter at have vist interesse for at deltage alligevel ikke kunne finde tid til det. Vi endte med at interviewe følgende
fem personer:
" Thomas: 29 år, København, murer. Interesser: Dirt-jump på cykel
samt klatring.
" Oskar: 19 år, Aarhus, gymnasieelev. Interesser: Springgymnastik, skiløb, mountainbiking.
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" Martin B: 44 år, Fyn, pædagog. Interesse: Faldskærmsudspring.
" Mikkel: 21 år, Nykøbing Sjælland, livredder, arbejder med udfordrede børn. interesse: Parkour.
" Martin E.: 31 år, Valby, reservedelschef i bilvirksomhed. interesser: Dykning og skiløb.
Indledningsvis havde vi håbet på at finde både mandlige og kvindelige informanter, men vi stødte på meget få kvinder i søgningen. Vi
havde dog kontakt til en, som desværre ikke havde tid til at deltage.
Samtlige af de informanter, vi fandt frem til har relation til actionsport,
hvilket kan være påvirket af måden, hvorpå vi havde mulighed for at
søge. Hvis der fandtes bedre søgefunktioner, så vi eksempelvis
kunne få flere resultater ved at søge på kombinationen #danmark og
#gopro, kunne man forestille sig, at vi kunne have fundet et mere
varieret udvalg af informanter. Når alle fem informanter ligner hinanden, kan det dog også skyldes, at personer, der vælger at bidrage til
GoPros markedsføring, faktisk ligner den typiske bruger, som GoPro
selv har skabt.

4.3.4 Rekruttering af Monte Carlo-brugere
Med det formål at få indblik i Monte Carlo-lytteres erfaringer med
Hørt Over Hækken valgte vi at tage kontakt til personer, som havde
brugt hashtagget på Twitter. Modsat tilfældet med GoPro var rekrutteringen af Monte Carlo-lyttere lettere at sætte i gang, da de cocreation-aktiviteter, vi ønskede at undersøge, kun foregik et sted og
anvendte et unikt hashtag. Vi anvendte søgefunktionen på websitet
Topsy.com, da dette - modsat Twitter - giver mulighed for at se alle
tweets med bestemte hashtags i en bestemt periode. For så vidt muligt at sikre, at de rekrutterede informanter ville kunne huske, hvordan de oplevede det at deltage i Hørt Over Hækken, afgrænsede vi
vores søgning til at vise tweets fra radioprogrammets sidste uge. På
den måde fokuserede vi altså på at finde informanter, der havde deltaget aktivt i Hørt Over Hækken i forbindelse med en af de sidste
fem Monte Carlo-udsendelser i perioden 2.-6. juni 2014. Endvidere
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valgte vi kun at tage kontakt til brugere, der havde anvendt #hørtoverhækken-hashtagget i forbindelse med de emner, der blev præsenteret i programmerne. Blandt de tweets, som søgemaskinen viste
os, var der nemlig nogle få, som handlede om andet end Monte Carlo på trods af, at de var tagget med #hørtoverhækken. Emnerne i
Monte Carlo-udsendelserne fra 2. til 6. juni var:
" 2. juni: Lars Løkke Rasmussen og spekulationerne om, hvem der
fremover skulle være formand for partiet Venstre.
" 3. juni: En ejerløs båd, som var drevet i land ved Tisvilde.
" 4. juni: Prins Henriks madvaner.
" 5. juni: Helle Thorning-Schmidts skattesag og frifindelser i forbindelse med denne.
" 6. juni: Hvor Esben Bjerre var henne, siden han ikke havde været
med i programmet den foregående dag.
Blandt de tweets, som søgemaskinen viste, udvalgte vi tilfældigt
blandt dem, som havde relation til de fem ovenstående emner. Fra
Topsy.com linkes der direkte til brugernes profiler på Twitter, og vi
valgte derfor at kommentere på de oprindelige tweets og spørge, om
vedkommende, som havde tweetet, havde lyst til at medvirke i et
interview. Et eksempel på dette ses i figur 16.
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Figur 16: Rekruttering af informanter på Twitter.
Vi oplevede, at en del personer ikke svarede på vores tweets. Dette
kan skyldes, at de ikke længere var aktive på Twitter, eller at de ikke
havde lyst til at deltage i et interview. Som beskrevet i desktopanalysen havde vi lagt mærke til, at der umiddelbart var langt flere
mænd end kvinder, der havde deltaget i Hørt Over Hækken på Twitter. Derfor syntes vi, det kunne være interessant at tale med såvel
mænd som kvinder for at høre, om de havde oplevet det at deltage i
co-creation-konceptet på samme måde. Der var dog ingen af de
kvinder, som vi kom i kontakt med, der havde tid til at deltage i undersøgelsen. Efter at have skrevet til en række brugere vendte følgende syv personer tilbage med udsagn om, at de gerne ville medvirke i undersøgelsen, og disse endte vi således med at interviewe:
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" Troels: 25 år, Aarhus, læser finance and international
business, fik læst flere af sine tweets op i Monte Carloudsendelserne
" Nikolaj D.: 24 år, Aarhus, læser statskundskab, fik læst
mange af sine tweets op i Monte Carlo-udsendelserne
" Oliver: 14 år, Silkeborg, folkeskoleelev og iværksætter,
fik ikke læst nogle af sine tweets op i Monte Carloudsendelserne
" Kristoffer: 20 år, Aarhus, læser medievidenskab, fik læst
flere af sine tweets op i Monte Carlo-udsendelserne
" Magnus: 19 år, Aarhus, arbejder med street marketing,
fik læst et af sine tweets op i Monte Carlo-udsendelserne
" Casper: 18 år, Helsingør, gymnasieelev, fik læst to af sine tweets op i Monte Carlo-udsendelserne
" Tommy: 25 år, København, læser marketing på CBS, fik
læst

mange

af

sine

tweets

op

i

Monte

Carlo-

udsendelserne

4.4 Interview som metode
I det følgende præsenteres det metodeteoretiske grundlag for interviewene foretaget i forbindelse med dette speciale. Figur 17 illustrerer vores proces i forbindelse med produktionen af empiri. Som tidligere beskrevet indledtes denne af en desktop-analyse, som fortsatte
løbende og har været med til at danne grundlag for en række interview med virksomhedsrepræsentanter og slutbrugere.
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Figur 17: Illustration af proces.

4.4.1 Brugerinterview
I denne undersøgelse er det kvalitative interview valgt som metode,
da formålet har været at få indsigt i henholdsvis de udvalgte virksomheders formål med at anvende co-creation og brugernes oplevelser og opfattelse af at bidrage med indhold.
Vi valgte at anvende det kvalitative forskningsinterview, da dette
som beskrevet af Kvale (2009) netop har til formål at opnå indsigt i
individers personlige oplevelse af den verden, de er del af.
Den kvalitative forskning i denne sammenhæng lægger sig op ad en
fænomenologisk tilgang, da fænomenologien netop beskæftiger sig
med at: ”[...] forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, som den opleves af informanterne, ud
fra den antagelse, at den vigtigste virkelighed er den, mennesker
opfatter” (Kvale, 2009, p. 44). Endvidere sættes der som beskrevet
af Kvale (2009) gennem det kvalitative forskningsinterview fokus på
individers livsverden. Sammenhængen mellem det kvalitative forskningsinterview og fænomenologien ses således, da fænomenologiens formål er “at beskrive fænomener fra menneskets livsverden”
(Martinsen Norlyk, 2011, p. 64).
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Creswell (2007) beskriver ligeledes, hvordan fænomenologiske undersøgelser behandler individer og gruppers oplever og erfaringer
med fænomener:
“[...] a phenomenological study describes the meaning for
several individuals of their lived experiences of a concept or
a phenomenon. [...] The inquirer then collects data from persons who have experienced the phenomenon, and develops
a composite description of the essence of the experience for
all of the individuals. This description consists of "what" they
experienced and "how" they experienced it.” (Creswell 2007,
pp. 57-58).
De brugerinterview, vi har foretaget, er således bygget op som semistrukturerede livsverdensinterview, der har til formål at forstå temaer og fænomener fra informanternes daglige livsverden, ud fra
deres perspektiver. Et semistruktureret interview minder om en
hverdagssamtale. Samtalen har dog et specificeret formål, og da det
anvendes som del af forskning, bruges bestemte teknikker således,
at det hverken er en helt åben hverdagssamtale, der kan gå i alle
retninger, men dog heller ikke er en liste af lukkede spørgsmål, der
skal besvares i rigtig rækkefølge. For at holde interviewet med informanten inden for forskningsspørgsmålets afgrænsning, udføres
interviewene ud fra en interviewguide, der er baseret på forhåndsbestemte temaer og spørgsmål (Kvale, 2009, p. 45).
Kvale beskriver udtrykket livsverden på følgende måde: ”Livsverdenen er verden, som man møder den i dagliglivet, og som den fremtræder i den umiddelbare og middelbare oplevelse, uafhængigt af og
forud for alle forklaringer.” (Kvale, 2009, p. 47)
Grunden til, at vi gerne ville have indsigt i slutbrugerne livsverden,
var, at vi på denne måde kunne blive klogere på deres umiddelbare
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holdning og erfaringer med henholdsvis GoPros og Monte Carlos
brug af co-creation.
Kvale beskriver, hvorledes en interviewguide opbygges ud fra problemformuleringen således, at informanternes input svarer på forskningsspørgsmålet. Dette gøres ved at opsætte en række temaer relateret til problemformuleringen. Temaer oversættes herefter til konkrete spørgsmål, der kan stilles i interviewet. I denne proces bliver
forskningsspørgsmålene omformuleret til interviewspørgsmål i informanternes dagligsprog, der egner sig bedre til at skabe dialog
mellem interviewer og informanterne (Kvale, 2009, pp. 151-153).
Vores interviewguider til GoPro-brugerne og Monte Carlo-lytterne
ses i bilag 2 og 3.
I denne undersøgelse spurgte vi eksempelvis ind til GoProinformanternes opfattelse af, hvordan den typiske GoPro-bruger er,
og om de selv opfattede sig som værende en sådan. Ved at stille
disse spørgsmål kunne vi få en ide om, hvorvidt informanterne var
påvirket af GoPros markedsføring og på denne måde få be- eller
afkræftet vores hypotese om, at GoPro har skabt en stereotyp
GoPro-bruger. Vi stillede ligeledes en række spørgsmål, der lignede
hinanden, men som tilsammen kunne give et indtryk af, hvilken betydning det at deltage havde for den enkelte. Eksempelvis stillede vi
spørgsmål vedrørende Playgrounds konkurrencer på følgende måde: ”Vi kan se, at du har deltaget i Playgrounds konkurrence - hvorfor valgte du at gøre det?”; ”Hvordan valgte du, hvilke billeder du ville
deltage med? Hvorfor netop de billeder?”; ”Kiggede du på de andre
deltageres billeder? Hvad syntes du om dem?”
Måden, hvorpå der stilles spørgsmål, har ligeledes stor betydning i
det semistrukturede forskningsinterview. Som Kvale beskriver, kan
der med fordel stilles spørgsmål, der får informanten til at fortælle,
hvad der er sket i en specifik kontekst frem for at bede dem forklare
hvorfor. Det kan nemlig gøre, at informantens svar bliver mere spontane og mindre overtænkte. Det kan dog også være relevant at få
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informanten til at reflektere over de hændelser, der behandles, dog
skal hovedvægten af interviewet ikke bygges op af informanters fortolkninger (Kvale, 2009, p. 153).
Creswell beskriver i overensstemmelse med Kvales retningslinjer i
følgende citat, hvilke spørgsmål der typisk stilles i forbindelse med
fænomenologiske undersøgelser: “What have you experienced in
terms of the phenomenon? What contexts or situations have typically influenced or affected your experiences of the phenomenon?”
(Creswell, 2007, s. 61).
Derudover er det vigtigt at stille afklarende og opfølgende spørgsmål. Man kan f.eks. gentage informantens svar for at sikre, at man
har forstået det rigtigt. Enten bekræfter informanten, at det var rigtigt
forstået eller også uddyber vedkommende svaret yderligere (Kvale,
2009, p. 59-62). Nogle begreber kan ligeledes være vigtige at forklare således, at man sikrer, at begge parter har samme forståelse af
det. Vi fandt det eksempelvis relevant at forklare, hvilken betydning
vi tillagde begrebet co-creation.
En anden ting vi var bevidste om i forhold til udførelsen af interviewene, var at være opmærksomme og lytte til det, informanterne sagde, således, at de spørgsmål, vi stillede, var med afsæt i det, informanterne sagde. Kvale forklarer denne opmærksomhed på følgende
måde:
”Ekspertintervieweren er på samme måde fordybet i den
konkrete situation og er sensitiv og opmærksom på de situationelle ledetråde, der giver ham eller hende mulighed for at
fortsætte interviewet på en frugtbar måde, som vil medvirke
til at besvare forskningsspørgsmålet, i stedet for udelukkende at fokusere på interviewguiden, på de metodologiske regler for interview og på, hvad det næste spørgsmål skal være.” (Kvale, 2009, p. 160).
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En måde, hvorpå vi fandt dette muligt, var ved begge to at være tilstede under interviewene. Vi havde på forhånd aftalt hvem, der interviewede, og hvem, der holdt øje med interviewguiden. Dette bevirkede, at den, der interviewede, kunne have sin fulde opmærksomhed på samtale og ikke være bange for at overse spørgsmål.

4.4.2 Ekspertinterview
Interviewene foretaget med henholdsvis Nikolaj Vang, kreativ direktør for Playground, og Jonas Delfs, digital redaktør på P3, havde en
anden karakter end de interview, der blev foretaget med informanter.
Hvor interviewene med GoPro-brugerne og Monte Carlo-lytterne
havde til formål at få indblik i de udvalgte informanters livsverden,
havde interviewene med de to virksomhedsrepræsentanter til formål
at få indblik i, hvorledes virksomheder anvender co-creation, og hvilke overvejelser de havde gjort sig i forhold til implementeringen af
brugerindholdet. Ydermere fungerede ekspertinterviewene eksplorativt, da de til dels dannede grundlag for hvilke temaer, der var relevante at tage op i brugerinterviewene. Interviewguiderne til Nikolaj
Vang og Jonas Delfs ses i bilag 4 og 5.
Ud fra Kvales tekst kan interviewene med Jonas Delfs og Nikolaj
Vang beskrives som eliteinterview. ”Eliteinterview er med personer,
der er ledere eller eksperter, og som sædvanligvis beklæder magtfulde stillinger.” (Kvale, 2009, p. 167).
I forhold til eliteinterview er det vigtigt som interviewer at have sat sig
ind informantens fagområde før interviewet (Kvale, 2009, p. 167). På
denne måde vil man kunne stille relevante spørgsmål og sørge for,
at samtalen er interessant for begge parter, og det vil samtidig sørge
for, at magtbalancen mellem interviewer og den interviewede bliver
mere lige. Ved eliteinterview skal man som interviewer være opmærksom på følgende: ”Eksperter er ofte vant til at blive interviewet
og kan mere eller mindre have forberedt "indlæg", der kan fremme
de synspunkter, de ønsker at kommunikere ved hjælp af interviewet,
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og det kræver betydelige evner fra interviewerens side at komme ud
over dem.” (Kvale, 2009, p. 167). I denne sammenhæng lå udfordringen for os i, at vi som studerende skulle interviewe personer med
ekspertviden inden for vores studieområde. Da man som studerende
selvsagt har mindre erfaring end personer i ledende erhvervsstillinger, var magtbalancen ulige. Som eksempel var DR vanskelig at
skabe kontakt til, hvilket ydermere var med til at understrege den
ulige magtbalance. Man kan sige, at det var meget værdifuldt for os
at få et interview med DR, men forholdsvis ubetydeligt for DR at tale
med os. Vi forberedte dog interviewene ved at sætte os ind faglitteraturen på området og til en vis grad også virksomhederne. Vi erfarede, at i løbet af interviewets gang blev uligheden mindre betydelig,
og fokus lå i stedet på den fælles interesse for brugerinddragelse.
Som Kvale (2009, p. 167) beskriver i forbindelse med eliteinterview,
kræver det evner og erfaring hos intervieweren at håndtere eliteinformanterne og se ud over deres eventuelle agenda. Da ingen af os
har erfaring med interview, udover i studiesammenhænge, var det
vanskeligt at implementere i selve interviewsituationen. Vi har derfor
været ekstra opmærksomme på dette i fortolkningen af interviewene.
Mailinterviewet med Esben Bjerre (bilag 6) havde begrænsninger i
det omfang, at det ikke var muligt at stille opfølgende og afklarende
spørgsmål. Vi blev ligeledes nødt til at stille færre og mere konkrete
spørgsmål for ikke at vanskeliggøre den skriftlige korrespondance
yderligere. Det gav selvsagt ikke lige så nuancerede svar som ved
de to andre ekspertinterview. Dog gav mailinterviewet relevante indsigter i nogle essentielle emner, såsom ud fra hvilke kriterier de to
værter udvalgte de tweets, der blev læst højt i radioprogrammerne.

4.4.3 Computermedieret interview
Indledningsvis var det vores intention at udføre alle interview ansigt
til ansigt med informanterne. Det blev dog hurtigt klart, at det var
vanskeligt at få aftaler med personer, der både havde tid og lyst til at
blive interviewet. Ved at udføre interviewene over Skype var det
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nemmere at overtale personer til at deltage, og det gjorde det muligt
at interviewe personer, der var bosat langt fra os. Det resulterede
således i, at 12 ud af de 13 brugerinterview blev foretaget over Skype. Det første af brugerinterviewene foregik ansigt til ansigt på ITUniversitetet, og de to ekspertinterview foregik henholdsvis hos
Playground og DR.
Det, at vi valgte at udføre interviewene gennem Skype, ændrede på
den kontekst, som det semistruktureret livsverdeninterview er beregnet til. Kvale beskriver således: ”De interviewformer, der behandles
udførligt i denne bog, er alle ansigt til ansigt interview, der indebærer
kropslig tilstedeværelse med adgang til ikke-sproglig information i
form af gestus og ansigtsudtryk.” (Kvale, 2009, p. 169).
Ud fra Kvales udsagn er det altså ikke muligt at udføre semistrukturerede livsverdensinterview vha. IT-værktøjer. Kvale nævner telefoninterview og e-mail korrespondance, men kommer ikke ind på anvendelsen af Skype. Vi anerkender, at der er forskel på at mødes
fysisk med en person i forhold til at tale sammen over Skype, dog
mener vi, at i vores undersøgelse har Skype-interview været tilstrækkeligt. En af grundene er at samtaler, der er digitalt medieret,
efterhånden er en ganske udbredt kommunikationsform, og vi fandt,
at det virkede naturligt for informanterne at anvende Skype. De personer, vi var i kontakt med, var alle vant til at anvende flere former
for digitale kommunikationskanaler så som Instagram, Facebook,
Twitter og YouTube mfl. så det kan formodes, at et Skype-interview
virkede mindre hæmmende på dem, end personer, der ikke har
samme erfaringer med digital kommunikation. Kvale (2009, s. 69)
beskriver ydermere, at der ved semistrukturerede livsverdensinterview ikke kun fortolkes på, hvad informanterne siger, men ligeledes
på hvordan de siger det, og hvad deres kropssprog antyder. Vi har
dog været bevidste om ikke at lægge betydelig værdi i informanternes kropslige og subtile kommunikation, da vi ikke mener at have
tilstrækkelig erfaring til dette.
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Det er ikke til at vide, hvordan datasættet havde været anderledes,
hvis alle interview var foretaget ansigt til ansigt. Dog mener vi, at det
indblik, vi har fået i informanternes livsverden gennem skypeinterviewene, har været tilstrækkeligt til at udføre en grundig analyse. Kozinets (2010) behandler denne diskussion om ansigt-til-ansigtinterview kontra online interview, og han skriver “Although I agree
that synchronous, text-based, chat interviews tend to offer a very
thin and often rather rushed and superficial interaction, I believe that
other online means such as e-mail, and of course online audio and
audio visual connections, are extremely valuable.” (Kozinets, 2010,
p. 46). Han beskriver ydermere, hvorledes dybdegående online interview bl.a. kan “bring in a detailed subjective understanding of the
lived experience of online community participants (what is called a
‘phenomenological’ understanding)” (Kozinets, 2010, p. 47). Så på
trods af, at Kvale giver udtryk for, at hans interviewformer skal udføres ansigt til ansigt, mener vi, at man med gode resultater kan udføre semistrukturerede kvalitative interview gennem Skype.

4.4.4 Vidensproduktion
Når semistruktureret interview anvendes som metode, er de personer, der udfører interviewene med til at forme de interviewedes svar.
På denne måde er den viden, der kommer ud af undersøgelsen ikke
noget, der “indsamles” hos informanterne, det produceres de implicerede imellem. Som Kvale beskriver det: ”Forskningsinterviewet er
en byggeplads for viden. Interviewviden konstrueres socialt i samspillet mellem interviewer og interviewperson” (Kvale, 2009, p. 72).
Kvale beskriver yderligere, hvorledes den sociale og situationelle
sammenhæng har betydning for den producerede videns rækkevidde: “Interviewet finder sted i en interpersonel kontekst, og interviewudsagnenes betydning er relateret til deres kontekst. Interview er
følsomme for de kvalitative forskelle og betydningsnuancer, som
ikke nødvendigvis lader sig kvantificere og sammenligne på tværs af
kontekster og modaliteter” (Kvale, 2009, p. 73).
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Vi er bevidste om, at den undersøgelse, vi har foretaget, ikke kan
generaliseres til at være gældende for alle Monte Carlo-lyttere og
GoPro-brugere, det er ikke formålet med undersøgelsen. Formålet er
derimod at få et detaljeret indblik i og viden om en gruppe nøje udvalgte individers følelser og oplevelser i forhold til de to cases. Denne form for viden mener vi ikke ville kunne produceres gennem eksempelvis et kvantitativt spørgeskema. Til gengæld ville et spørgeskema dog kunne bidrage med viden, der kan generaliseres til en
større population.

4.4.5 Analysemetode
Efter alle interviewene var foretaget, satte vi os sammen og lyttede
dem igennem. Vi var opmærksomme på vores problemformulering,
hypoteser, de temaer, der var opstillet i forbindelse med interviewene, samt nye interessante pointer. Hver gang der var en sekvens,
der relaterede til en af disse, stoppede vi lydafspilningen, transskriberede citatet samt diskuterede, hvordan udtalelsen var relevant, og
hvorledes den stemte overens med henholdsvis problemformulering,
hypoteser og temaer. Herefter blev citatet med informantens navn og
tidskode placeret under et af følgende temaer: identitet/identifikation,
anerkendelse, kendisfaktor, fællesskabsfølelse, bidrag til markedsføring eller generelle pointer. Dette stemmer overens med Creswells
tilgang til analyse af data, som han beskriver:
“Building on the data from the first and second research
questions, data analysts go through the data (e.g., interview
transcriptions) and highlight "significant statements," sentences, or quotes that provide an understanding of how the
participants experienced the phenomenon. [...] Next, the researcher develops clusters of meaning from these significant
statements into themes. [...] These significant statements
and themes are then used to write a description of what the
participants experienced (textural description).” (Creswell,
2007, p. 61)
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I denne proces var det vigtigt for os, som tidligere beskrevet i forbindelse med den kvalitative forskningsmetode, at forholde hos åbne
over for informanternes udsagn. Vi var bevidste om ikke at læse vores egne ideer og fordomme om informanterne ind i deres udsagn.
Dette er dog ikke det samme som, at vi forsøgte at holde os helt
neutrale omkring udsagnene. Vi brugte derimod vores egne erfaringer med de to cases til at forholde os til informanternes udsagn. Dette var i nogle tilfælde ved at kunne relatere til dem og i andre ved at
kunne konstatere, at vores oplevelser var anderledes. I forbindelse
med tekstanalyse beskriver Holm denne problematik:
“Fortolkning handler dermed ikke om at forholde sig "neutralt" eller "fordomsfrit" til en tekst, for vi er aldrig neutrale eller fordomsfri. Fortolkning handler derimod om at arbejde
med sine fordomme i mødet med teksten. Eller sagt på en
anden måde: Forståelse er at indlade sig på en dialog mellem tekst og fortolker, og i en dialog møder ingen af parterne
forudsætningsløse op. Til gengæld arbejder de på at nærme
sig hinanden.” (Holm, 2011, p. 92)
Ud over at bruge vores personlige erfaring til at forstå informanternes udtalelser, dannede vores teoretiske indsigter ligeledes et vigtigt
grundlag for forståelsen og fortolkningen. Som Martinsen & Norlyk
beskriver i forbindelse med hermeneutisk analyse kan ”[…] forskeren
integrere sin forforståelse i forskningsprocessen f.eks. ved hjælp af
teori. Teorien kan både bruges som udgangspunkt for forskningsarbejdet, eller den kan løbende blive inddraget når som helst i processen.” (Martinsen & Norlyk, 2011).
De fortolkninger, som er kommet ud af samtalerne med informanterne, kan hermed siges at være skabt i en kombination af teoretisk
viden, vores personlige erfaringer, observationer og informanternes
udtalelser.
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4.4.6 Etiske overvejelser
Som forsker eller studerende er det vigtigt at gøre sig overvejelser
omkring etik, når man arbejder med informanter. Kvale (2009, pp.
80-83) har beskrevet en række etiske spørgsmål, som man bør tage
stilling til både før, efter og under produktionen af data. Spørgsmålene handler om forskningsfaserne tematisering, design, interviewsituation, transskription, analyse, verifikation og rapportering. I det følgende beskrives de etiske overvejelser, som vi har gjort os i forbindelse med dette speciale efter at have udvalgt relevante pointer fra
Kvales beskrivelse.
I rekrutteringsprocessen sørgede vi for at informere de mulige informanter om vores ideer og formål med projektet. Således ville de ikke
blive overraskede over interviewets indhold, længde, rammer eller
lignende. Vi gav informanterne mulighed for at vælge, om interviewet
skulle foregå online via Skype, eller om vi skulle mødes på ITUniversitetet eller et sted efter deres ønske. At tilbyde disse valgmuligheder havde til formål at lade interviewet foregå under så trygge
rammer som muligt for informanterne. Som beskrevet af Kvale er det
nemlig vigtigt for den undersøgende at tage “hensyn til undersøgelsens mulige konsekvenser for interviewpersonerne” (Kvale, 2009, p.
81).
Forud for alle interview spurgte vi informanterne om lov til at optage
lyden af samtalerne med en smartphone, således at lydfilerne sidenhen kunne bruges i analysefasen samt som dokumentation ved
aflevering af specialet. Som beskrevet af Kvale (2009, p. 81) er det
også vigtigt at tage hensyn til interviewsamspillets personlige konsekvenser for de mennesker, man interviewer. At medvirke i et forskningsinterview kan være en uvant situation for mange mennesker,
og der kan forekomme stress i løbet af samtalen. Dette har vi så vidt
muligt prøvet at forebygge ved at lade samtalen forløbe som en
hverdagsagtig dialog. Særligt ved interviewene med GoPro- og Monte Carlo-brugerne gjorde vi det klart for informanterne, at vi ikke forventede, at de kunne udtale sig som eksperter, men at vi blot øn-
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skede at høre om deres egne erfaringer med koncepterne. Ved interviewene med de ansatte fra henholdsvis DR og Playground var
rollerne en smule anderledes fordelt. Her gjorde vi det klart for interviewpersonerne, at idet de fungerede som afsendere for co-creationkoncepterne, bidrog de til vores undersøgelse med en form for ekspertviden.
En anden måde, hvorpå vi forsøgte at undgå at stresse informanterne, var ved, at vi hver især som undersøgende havde forskellige
roller under interviewene. Herved tog vi hensyn til de udfordringer,
der kan være omkring magtfordelingen ved et forskningsinterview.
Om magtbalancen i en interviewsituation skriver Kvale (2009, p. 51)
følgende: “Forskningsinterviewet er imidlertid en specifik professionel samtale med et klart asymmetrisk magtforhold mellem forskeren
og den interviewede.” Det kan altså ikke undgås, at der forekommer
ubalance i magtforholdet mellem de(n) undersøgende og informanten, når et interview finder sted, men som undersøgende kan man
forberede sig og forsøge at mindske denne ubalance. I forbindelse
med vores undersøgelse betød dette, at vi i praksis påtog os bestemte roller, som havde til formål at få interviewene til at forløbe
således, at det asymmetriske magtforhold ikke skabte ubehag for
interformanterne. Vi fordelte arbejdet sådan, at en agerede interviewer, mens den anden tog noter og sørgede for kun at stille opklarende spørgsmål i tilfælde af, at et punkt i interviewguiden ikke var
blevet tilstrækkeligt uddybet i samtalen med informanten. På denne
måde ønskede vi at få samtalen og situationen til at være så behagelig for informanten som muligt. Hvis vi begge havde ageret interviewere kunne det muligvis have virket overvældende for den person, der blev interviewet. Vi ser det som en vigtig del af et kvalitativt
interview, at magtforholdet mellem undersøger og informant ikke gør
situationen ubehagelig for den, der interviewes. Dette ville nemlig
med stor sandsynlighed påvirke og begrænse de data, der kom ud
af interviewet.
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Om etiske overvejelser i forbindelse med analysefasen har Kvale
skrevet følgende: ”Etiske spørgsmål i analysen omfatter spørgsmålet
om, hvor dybtgående, interviewene kan analyseres, og om hvorvidt
interviewpersonerne skal have indflydelse på, hvordan deres udtalelser fortolkes” (Kvale, 2009, p. 81).
I vores arbejde med analysen af interviewene betød overvejelserne
omkring etik, at vi var opmærksomme på ikke at læse for meget ind i
informanternes udtalelser. Hvis en informant eksempelvis standsede
midt i en sætning for derefter at begynde at tale om noget andet,
forsøgte vi ikke at analysere os frem til, hvad en mulig pointe i den
uafsluttede sætning kunne have været. Hos nogle informanter sås
en tendens til at sige ”man” frem for ”jeg”, og i sådanne tilfælde var
vi opmærksomme på ikke at generalisere ud fra udtalelserne på
trods af, at en informant kunne give udtryk for en holdning, som vedkommende ikke kun opfattede som værende hans egen. Idet informanternes ytringer ikke skulle anvendes som ekspertviden, var det
altså vigtigt for os ikke at blive påvirket af mulige generaliserende
udtalelser. Etik handler i denne sammenhæng således om, at man
som undersøgende både har et etisk ansvar over for sine informanter og omkring den måde, hvorpå man formidler sine resultater.
Formidling af viden uddybes i afsnittet 5.4 Validitet.
I forbindelse med produktion af data er man som undersøgende også nødt til at gøre sig overvejelser omkring den måde, hvorpå man
behandler sine data. Eksempelvis kan nogle interviewdeltagere ønske at være anonyme. Det var dog ikke tilfældet i dette speciale,
men for god ordens skyld har vi valgt kun at anvende informanternes
fornavne. Dette skyldes, at vi er opmærksomme på, at man som interviewdeltager kan ændre holdning til den måde, man ønsker at
fremstå på. Vi mener ikke, at anvendelse af informanternes fulde
navne ville have nogen betydning for vores data eller pointer, og derfor ser vi ingen problemer i at udelade personernes efternavne. Nogle steder i dette speciale henvises der dog til nogle af informanternes
Instagram-profiler med det formål at kreditere fotograferne for deres
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billeder. Dette er dog kun gjort efter aftale med de pågældende brugere.
I tilfældene med de tre virksomhedsrepræsentanter har vi valgt at
lade deres fulde navne fremgå i specialet. En af grundene hertil er,
at de ikke har udtalt sig om personlige oplevelser og erfaringer, men
derimod har de talt på vegne af de virksomheder, de arbejder med
co-creation for. I tilfælde, hvor virksomhedsrepræsentanterne har
ønsket det, har vi ladet dem læse afsnit, hvortil de selv har bidraget
med viden. Derved har vi sikret os, at ingen forretnings- og konkurrencemæssige fortroligheder viderebringes uhensigtsmæssigt.
Under et af interviewene med Monte Carlo-lytterne opstod et uventet
etisk dilemma, idet det viste sig, at en informant, vi talte med over
Skype, var 14 år gammel og dermed ikke myndig. I situationen så vi
dog ikke grund til at standse interviewet, da vi ikke så dettes formål
eller indhold som værende af skadelig karakter for informanten. Efterfølgende fandt vi det dog nødvendigt at informere den interviewedes forældre om den 14-åriges medvirken i undersøgelsen, og vi
bad derfor informanten fremvise dokumentet, som ses i bilag 7, til
sine forældre. Desuden har vi undladt at lade informantens tweets
indgå i specialet for så vidt muligt at bevare vedkommendes anonymitet.

70

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

Del 5: Empirisk og teoretisk analyse
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5.1 Data fra ekspertinterview
I det følgende gennemgås data fra ekspertinterviewene, vi foretog
med virksomhedsrepræsentanterne fra DR og Playground. Interviewene med henholdsvis Nikolaj Vang, Esben Bjerre og Jonas
Delfs havde til formål at give os indblik i og forståelse af den måde,
hvorpå Playground og P3 anvender co-creation i forbindelse med
GoPro og Hørt Over Hækken.
Som illustreret i figur 17 interviewede vi først Nikolaj Vang fra
Playground. Derefter stillede vi Esben Bjerre spørgsmål per e-mail
og mødtes så med Jonas Delfs til et interview i DR Byen. Disse tre
ekspertinterview var delvist af eksplorativ karakter, da vi ønskede at
få indblik i co-creation fra virksomhedernes synspunkt for dernæst at
kunne sammenligne med brugernes opfattelse af såvel Hørt Over
Hækken som GoPro. Desuden søgte vi gennem de tre ekspertinterview at komme nærmere en be- eller afkræftetelse af hypotserne,
som ses beskrevet i afsnit 3.3 og 4.2.9.

5.1.1 Interview med Nikolaj Vang
Nikolaj Vang er - udover at være tidligere professionel skiløber - kreativ direktør, ejer og partner i virksomheden Playground, der står for
distribution og markedsføring af GoPro i Danmark. Interviewguiden
fra mødet med Nikolaj Vang ses i bilag 4.

5.1.1.1 Indsigt i Playground og brugen af co-creation
Indledningsvis bad vi Nikolaj Vang om at fortælle lidt om virksomheden, og han forklarede, at Playground har 30 ansatte, hvoraf de fleste selv har dyrket eller fortsat dyrker actionsport som eksempelvis
skiløb, surfing eller mountainbiking. 28 af virksomhedens ansatte er
mænd. På flere måder er der altså sammenhæng mellem de typer,
der står for markedsføringen af GoPro, og de typer og den livsstil,
der vises i billeder og videoer, som GoPro og Playground deler. Nikolaj Vang bekræftede også, at de, der følger Playground på Face-
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book, i høj grad tilhører samme segment. Det er mænd i alderen 15
til 35 år, der bor i større byer og går op i både sport, udstyr og grej.
På spørgsmålet om, hvorfor man har valgt at anvende brugerskabt
indhold i markedsføringen af GoPro, svarede Nikolaj Vang, at videoer og billeder sælger produktet bedre end logoeksponering og traditionel markedsføring. Playground anvender dog også traditionelle
annoncer og bannerreklamer såvel online som offline, men hos virksomheden er man bevidst om, at videoer og billeder taget med
GoPro fortæller bedre historier. Nikolaj Vang beskrev det på følgende måde:
“GoPro laver en helvedes masse print og en masse online
marketing. En masse bannere og alt sådan noget. Men de
har rigtig meget fokus på – hvilket jo giver sig selv – det her
med, at det her format og det, som det her produkt kan, er
selvgenererende. Vi skal bare have folk til at bruge det, så
reklamerer det for sig selv, fordi hver gang man smider en
film op, kan man se, at det er GoPro.” (Bilag 9, 05:00)
Et produkt som GoPro kan have nemmere ved at få brugere til at
være kreative og bidrage med indhold end mange andre produkter
kan. Nikolaj Vang kom med et eksempel på dette, da han nævnte
den amerikanske sodavand Mountain Dew, som Playground også
står for at markedsføre i Danmark. På spørgsmålet om, hvorfor det
er sværere at få brugerne engageret i Mountain Dew end i GoPro,
svarede han følgende:
“Det er, fordi Mountain Dew ikke har nogen funktion i sig
selv. Det der med, at GoPro selv genererer content – det er
der ikke ret meget andet, der gør. Hvis du kunne hælde sodavand ud på gaden, så kom folk bare løbende for at slikke
det op fra vejen - så sker der noget. Eller hver gang du
hældte en sodavand ud, så kom der ti nye op. Men GoPro er
så selvgenererende, at det blomstrer i sig selv. Det er bare
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ret taknemmeligt, og det gør, at det er megafedt at arbejde
med.” (Bilag 9, 27:00)
Det er sværere at få brugerne til at fortælle historier om Mountain
Dew, da en sodavand ikke i så høj grad giver plads til kreativitet.
Med GoPro kan man vise, hvem man er, og hvad man laver, fordi
produktet giver en mulighed for at producere videoer og billeder.
Dette er også en af grundene til, at Playground har valgt at lave månedlige konkurrencer, hvor de udlodder GoPro-udstyr til den bruger,
der indsender det bedste billede taget med et GoPro-kamera. Om
dette sagde Nikolaj Vang følgende:
“På nationalt plan har vi en konkurrence, der hedder GoPro
Picture of the Month, hvor vi får rigtig, rigtig, rigtig mange
deltagere. Og så vinder man bare alt, hvad GoPro laver.
Men det handler egentlig bare om at få folk til at benytte sig
af kameraet og konkurrere lidt.” (Bilag 9, 07:00)
Hos Playground lægger man stor vægt på at få folk til at bruge
GoPro-kameraerne og -tilbehøret, så andre kan se, hvad et GoProkamera kan, og hvad det typisk bruges til.

5.1.1.2 Fællesskab omkring GoPro
Gennem interviewet fik vi bekræftet hypotesen om, at fællesskab
spiller en vigtig rolle i forbindelse med brugerinddragelse. Nikolaj
Vang beskrev nemlig, hvordan der er en særlig stemning og atmosfære omkring GoPro. Han omtalte den som “GoPro-vibe” og gjorde
desuden klart for os, at noget kunne være “GoPro-ish”. Nikolaj Vang
beskrev de videoer, som deles på Playgrounds Facebook-side på
følgende måde:
“Tit og ofte har det den der GoPro-vibe. [...] Et GoPro-edit
består af nogle forskellige elementer, som har det her POVelement. Det har noget selfie-element. Det har noget action.
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Det har noget glæde. Noget glæde over livet, hvis man kan
sige det sådan.” (Bilag 9, 33:00)
Ydermere sagde Nikolaj Vang, at man hos Playground er klar over,
at GoPro ofte hænger sammen med en bestemt livsstil, hvor det
egentlig bare handler om at “hygge sig og tage selfies” (bilag 9,
03:40). En vigtig del af fællesskabet omkring denne livsstil er også
de personer, som Playground vælger at sætte i forbindelse med
GoPro. I virksomheden bruger man meget tid på at udvælge, hvilke
atleter og andre personer der skal sponsoreres med gratis kameraer
og lignende. Man bruger personerne som en slags forbilleder. Nikolaj Vang forklarede, at han og hans kolleger ligeledes bruger meget
tid på at undervise sponsorerede atleter og sælgere i at bruge
GoPro, så de kan få mest muligt ud af kameraet og dermed fortælle
de bedste historier om brandet. Han beskrev bl.a. følgende:
“Et andet fokus, vi har, er de her clinics, som vi kalder det.
Det går ud på at tage ud og uddanne vores slutbrugere. Så
ikke nok med at vi uddanner vores butiksansatte, så har vi
folk, hvor de eneste, de laver, er at køre rundt i landet og
undervise i at bruge GoPro. For det er kameraets død, hvis
folk bare filmer og filmer men ikke kan finde ud af at bruge
det. Så det er en ret stor mission i vores marketing og salg.”
(Bilag 9, 8:00)
Han fortalte også, at Playground ofte holder fester og events for atleter og samarbejdspartnere. Dette understreger, at man hos
Playground lægger stor vægt på fællesskabet omkring GoPro og de
andre produkter, virksomheden arbejder med.

5.1.2 Interview med Jonas Delfs og Esben Bjerre
Efter at have fået indblik i Playground og markedsføringen af GoPro
mødtes vi med Jonas Delfs, digital redaktør på P3, og stillede Esben
Bjerre, vært på Monte Carlo, spørgsmål over e-mail. Vores ønsker
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var at få indblik i de generelle overvejelser, man gør sig på P3 i forhold til brugerinddragelse, gennem interviewet med Jonas Delfs,
samt at få indblik i, hvordan udførelsen af brugerinddragelse skete i
praksis, gennem interviewet med Esben Bjerre. Interviewene havde
ligeledes til formål at fungere eksplorativt på en sådan måde, at vi
gennem disse fik specificeret, hvad der var relevant at spørge brugerne om.

5.1.2.1 Co-creation på P3 og Monte Carlo
I de svar, vi modtog fra Esben Bjerre, forklarede han, at formålet
med Hørt Over Hækken var at inddrage og aktivere brugerne, da DR
har et krav om, at der skal indgå en vis form for lytterinteraktion i alle
radioprogrammerne. Jonas Delfs forklarede ligeledes, hvordan det at
inddrage lytterne og gøre deres input til en del at radioprogrammerne ikke er noget nyt på P3. Det har været en fast del af kanalens
udesendelser i flere år, bl.a. gennem sms-elementer. Som han sagde:
“Det ligger i P3’s DNA at lave brugerinddragelse, altså i
hvert fald i 10 år har de her sms-ting været en rigtig vigtig
del at vores programvirksomhed.” (Bilag 10, 11:00)
Jonas Delfs forklarede ydermere, hvorledes de sms-elementer, P3
har benyttet sig af gennem flere år, minder meget om de tiltag, der i
dag iværksættes gennem sociale medier, hvor man stiller et
spørgsmål ud til en større gruppe mennesker og på denne måde
opnår interaktion og aktivitet.
Jonas Delfs mente, at et klart formål, som brugerne kan identificere
sig med, og det at brugerne føler, at de på en eller måde bidrager til
noget større, er en grundlæggende præmis for co-creation. Han fortalte, hvorledes der gennem årene er vokset en ret stærk bevidsthed
frem om, hvad P3 står for, og at lytterne derfor kender P3’s formål.
Jonas Delfs mener, at ved at gøre brugerindholdet til en del af radio-
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programmerne, viser P3, at de tager brugerne seriøst, og herved
kan brugerne netop føle, at de er del af et større formål.
“[...] det handler om, om man kan se, at man indgår i eller
bidrager til et større formål. Altså, nu siger du, at det er
stærke brands - men stærke brands er også tit karakteriserede ved at have et eller andet formål, man kan være en del
af, og lavpraktisk kan man sige, at ved faktisk at bruge ting i
radioen, så tager vi det seriøst, og gør det til en del af vores
produkt.” (Bilag 10, 01:20)
Vi havde indledningsvis forklaret, at vi mente, at et stærkt brand
kunne være med til at motivere brugerne til at deltage. Jonas Delfs
mente dog, at et klart formål er vigtigere end et stærkt brand:
“Man kan godt motivere folk, selv om man ikke har stærkt
brand - hvis man har en sindssygt let og godt forklarligt formål.” (Bilag 10, 02:10)

5.1.2.2 Vellykket brugerinddragelse
Jonas Delfs fortalte ydermere, hvorledes han ikke synes, at Twitter
som kanal blev udnyttet optimalt i forbindelse med Hørt Over Hækken, da det egentligt bare var et traditionelt sms-element, der blev
overført til Twitter. Hørt Over Hækken-konceptet blev ikke udviklet til
Twitter men derimod som et sms-indslag. Man valgte dog at prøve
det af på Twitter netop, fordi Hørt Over Hækken har en vis ordklang
over sig og derfor fungerer godt som et hashtag. Facebook blev fravalgt i denne sammenhæng, da det ikke fungerer lige så godt til liveudsendelser.
Efter Jonas Delfs’ mening synes det at være en generel udfordring
for de fleste virksomheder, at jo større digitaliseringen er, desto mere forventer brugerne, at de kan være medbestemmende.
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”Vi kan en masse ting i forvejen på radioen, og ellers så er
det bare det samme som alle andres udfordringer – jo mere
der bliver digitalt – også af vores tilstedeværelse og vores
produkter i øvrigt – jo mere forventer brugerne også bare, at
man kan være med til at forme det.” (Bilag 10, 14:00)
Når en virksomhed vælger at inddrage brugerne, må de i samme
omgang give slip på styringen og lade brugerne tage over. Jonas
Delfs mente, at dette kan lade sig gøre med et klart defineret formål,
da det vil gøre, at brugerne bidrager med noget relevant. Han forklarer i citatet herunder, hvorledes han mener co-creation skal gribes
an.
“Øvelsen er jo også hele tiden at finde ud af at give slip på
flere og flere ting men at holde fast i de rigtige ting. Altså, det
er jo også derfor, jeg snakker om det her med formål. Det er
ikke sådan noget, jeg har opfundet, men det er ligesom en
måde - på et overordnet plan - at holde fast på, hvad det er
for et projekt, man har kørende nu, når man laver det sammen med alle mulige interessenter i alle mulige netværk
med alle mulige brugere. Det allervigtigste er, om det hele
opfylder det formål, man nu engang har. Så kan man faktisk
- hvis man tør - give rimelig meget slip, men hvis man ikke
ved, hvad det er for et formål, man udfylder, eller har et
oldschool behov for at skulle styre helt vildt meget, hvad der
kommer ud... Det kan man bare ikke rigtig.” (Bilag 10, 17:20)
Jonas Delfs forklarede ydermere, hvorledes der hermed nærmest
opstår givende iterationer af indholdsgenerering, idet P3 kommer
med et oplæg til brugerne, som så bidrager med indhold og samtidig
føler, at de bliver lyttet til, når deres indhold anvendes i programmerne. P3 opnår på denne måde både indhold, der kan bygges videre på, samt at få mere loyale lyttere.
Ud over at fungere som branding for P3 forklarede Jonas Delfs,
hvordan co-creation kan være en billig måde at skabe indhold på.
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Dette kræver dog radioværter, der er gode til involvere lyttere, men
hvis de er det og på den måde skaber spændende udsendelser,
”koster” det kun værtens løn. Dette ændrer i nogle tilfælde P3’s rolle, da de går hen og bliver facilitatorer af brugerindhold frem for selv
at skulle stå for at skabe indholdet. Men det er dog ikke meget anderledes end en den måde, hvorpå radioprogrammerne længe har
fungeret på P3 - altså, at de i større eller mindre grad er bygget omkring lytterne og deres bidrag. Vi ser i denne sammenhæng, at hvad
der på et overordnet plan har til formål at fungere som co-creation
kan gå hen og blive co-design, idet at brugernes indslag går hen og
fungerer som viden, der anvendes i andre kontekster.
I en anden sammenhæng uddyber Jonas Delfs, hvorledes rammer
og benspænd samt fællesskaber og følelsen af at have noget internt
var vigtige elementer for brugerinddragelse i forbindelse med Monte
Carlo:
“Hørt Over Hækken var ligesom en ramme, du kunne putte
whatever ind i - hvad der nu var af anledninger at snakke
om. Altså, der er jo egentligt ikke noget indhold givet i det,
men det er sjovt. Det er et sjovt navn, og det gav også et
sjovt, kreativt benspænd, fordi der var så meget frirum. Det
var egentlig også nogle relativt interne beskeder, der kom ud
af det. Man skulle virkelig kende referencer til Pyro-Amin og
alle mulige andre for at forstå, hvad det var, der kom ind. Vi
har f.eks. også på DR K, hvor vi har en målgruppe, der ikke
nødvendigvis kender til P3 - så har vi nogle gange gerne villet prøve at formilde nogle af de der ting, fordi vi syntes, det
var vildt sjovt, men vi kæmpede med at sætte det i scene
sådan, at man kunne gå ind i det forudsætningsløst. Det kan
man bare ikke, og det er jo helt klart også noget af det, der
er styrken ved brandet Monte Carlo. Altså, at der var med alle de der forudsætninger - så følte man bare, at man var del
af en klub, og den der klub var bare lidt svær at ræsonnere
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til alle andre platforme. Til gengæld var den bare rigtig fed
selv at være del af.” (Bilag 10, 33:30)
Esben Bjerre beskrev, at jo mere konkrete Monte Carlos spørgsmål
til lytterne var, desto bedre blev lytternes bidrag: “Jo mere konkret vi
spurgt, jo bedre blev buddene.” (Bilag 6)
I løbet af undersøgelsen blev vi opmærksomme på, at der var opstillet flere rammer og bespænd i forhold til #hørtoverhækken. Selve
navnet Hørt Over Hækken skulle fungere som en slags metafor for
sladder. Det er ikke noget, der behøver at være sandt, men det skal
på en eller anden måde have afsæt i noget virkeligt. Derudover benytter de to Monte Carlo-værter sig af en bestemt jargon og fremviser viden og holdninger til aktuelle og samfundsrelevante sager.
Denne jargon og disse referencer til aktuelle sager og tidligere Monte Carlo-udsendelser ses i mange af de udvalgte lytterbidrag. Ydermere er et sidste og vigtigt bespænd, at bidragene er humoristiske.
Esben Bjerre fortalte, at der var flest lyttere, der bidrog over sms.
Dog syntes han, at de sjoveste indslag kom fra Twitter-brugerne.
Dette kan skyldes, at mange Twitter-brugere netop er interesserede i
kommunikation og samfund og ikke er uvant med at bruge sproget
kreativt. Esben Bjerre forklarede desuden, at han var af den opfattelse, at de lyttere, der bød ind på Twitter, i højere grad mindede om
Monte Carlo-værterne selv.
“Sms. Men oftes var de sjoveste på twitter. Formentlig noget
med, at den del af lytterne, som er på twitter, også tilhører et
andet segment end den gennemsnitlige lytter og derfor ligger tættere på Peter og mig selv.” (Bilag 6)

5.1.2.3 Fællesskabsfølelse hos brugerne
En anden ting, som Jonas Delfs kom ind på, der har haft stor betydning for, at lytterne havde lyst til at bidrage, var ”kendisfaktoren”.
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Han kom med et eksempel fra det populære radioprogram Mads og
Monopolet med Mads Steffensen:
“Man skal ikke undervurdere kendisfaktoren […] Det er sjovt
at kommentere på noget som Mads spørger om på Facebook, bare fordi det er ham og han underskriver sig Mads.”
(Bilag 10, 39:50)
På samme måde ville mange gerne sættes i forbindelse med de to
Monte Carlo-værter, og hvis deres tweets eller sms’er blev læst op i
programmet, gav det følelsen af, at de blev del af “Monte Carloklubben”.
I denne sammenhæng kom Esben Bjerre ligeledes ind på, hvorledes
det, at lytternes tekster blev læst op i programmet, skabte en følelse
af samhørighed og fællesskab. Han beskrev, hvorledes Hørt Over
Hækken var grundlag for ”en fiktiv samtale med lytterne, de får et
fællesskab som gentages hver dag” (bilag 6). Ydermere gav Esben
Bjerre udtryk for, at lytternes input ikke nødvendigvis var interessante, men at de kunne være rigtig sjove. Hermed er det vigtige ved
Hørt Over Hækken ikke så meget det input, der kom ud af det, men
derimod den fællesskabsfølelse, det skabte mellem lytterne og værterne.

5.1.2.4 Co-creation for alle?
Jonas Delfs beskrev, hvordan det var vigtigt for P3 at sætte deltagelsesbarrieren tilstrækkeligt lavt, således at alle havde mulighed for
at deltage. På baggrund af Esben Bjerres udtalelser lader det dog
ikke til, at alle, der deltog, havde lige store chancer for at få deres
tweets læst op i programmet. Dog mente Jonas Delfs, at det for lytterne kunne have værdi at deltage, selv om deres bidrag ikke blev
udvalgt og læst op i programmet. Han forklarede, at det kan være
sjovt for brugerne at skabe indhold, de kan bidrage med, og det er
muligvis lige meget, om det bliver udvalgt eller ej. Esben Bjerre for-
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talte, at de i løbet af programmet kunne se et mønster i, at det ofte
var de samme 40-50 personer, der deltog i Hørt Over Hækken.

5.1.2.5 Uoverensstemmelse mellem teori og praksis
Ud fra interviewene med henholdsvis Esben Bjerre og Jonas Delfs
har vi kunnet ane mindre uoverensstemmelser mellem den teoretiske tilgang til co-creation på P3, som Jonas Delfs udtalte sig om, og
den praktiske udførelse af brugerinddragelsen, som Esben Bjerre
udtalte sig om. Jonas Delfs lagde i højere grad vægt på, at cocreation er noget, der skal tilpasses sådan, at den brede lytterskare
finder det interessant og værdifuldt, og han lagde stor vægt på, at
lytterne skal kunne se et klart formål med at bidrage. Esben Bjerres
tilgang til co-creation fremstod derimod mere lavpraktisk. Det vigtigste var, at det var sjovt, og at det gav lytterne en fornemmelse af at
komme tættere på de to værter. På vores spørgsmål om, hvorfor
lytternes bidrag var interessante, svarede han for eksempel:
“Det er det heller ikke - stort set. Men det kan være virkelig
sjovt. Men det skaber en følelse af samhørighed og fællesskab mellem os og lytterne, at vi læser deres tekster op.”
(Bilag 6)
I denne sammenhæng skal der dog tages højde for, at de to personer ikke fik stillet præcis de samme spørgsmål, og at Esben Bjerre
ikke havde samme mulighed for at svare lige så detaljeret og uddybende som Jonas Delfs, idet han svarede per mail.

5.1.3 Ligheder og forskelle mellem de to virksomheders brug af co-creation
Sammenligner man Playground og DR’s brug af co-creation i forbindelse med henholdsvis GoPro og Monte Carlo på P3, bliver det klart,
at de to koncepter har både ligheder og forskelle. Som tidligere
nævnt er Monte Carlo-brugernes input en del af det produkt, som DR
leverer, mens GoPro-brugernes input bruges i markedsføring. De to
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cases adskiller sig dog også i måden, hvorpå brugerne opfordres til
at bidrage med indhold. I Monte Carlo-udsendelserne præsenterede
værterne hver dag det emne, som man ønskede, at lytterne skulle
tweete om, men hos Playground og GoPro er rammerne umiddelbart
mindre tydelige. GoPro og Playground præsenterer ikke eksplicit
temaer, som brugernes videoer og billeder skal vise eller handle om,
men rammerne sættes gennem den retorik virksomhederne selv
bruger i både billeder og tekst. Når Playground udvælger actionsportsudøvere og lignende som ambassadører for brandet
GoPro og deler snowboard- eller mountainbiking-videoer på sociale
medier, får brugerne indirekte at vide, at det også er den type indhold, virksomheden ønsker, at de skal bidrage med.
Som Jonas Delfs fra DR forklarede, blev erfaringerne fra Hørt Over
Hækken brugt i forbindelse med andre programmer og tiltag i virksomheden. Afhængig af, hvordan man definerer co-design, kan der
altså hos DR ikke ses helt klare grænser mellem co-creation og codesign, idet bruger-input også anvendes til at udvikle nye koncepter.
Nikolaj Vang fra Playground gav ikke udtryk for, at det samme gøres
med GoPro, men man kan sætte spørgsmålstegn ved, om virksomheden mon ikke anvender de mange brugerbidrag til at opnå forståelse for målgruppen og dennes anvendelse af produktet for dermed
at bruge dette i udviklingen af nye kameraer og tilbehør. Eksempelvis har mange GoPro-brugere kreative ideer, når det kommer til at
sætte deres kameraer fast på genstande eller sig selv for derved at
vise ting fra nye vinkler. Dette kan virksomheden bruge til at udvikle
nye kamerastativer og -beslag.
Både DR og Playground synes at lægge stor vægt på fællesskab,
når det kommer til brugerinddragelse, og i begge tilfælde spiller
sproget en vigtig rolle. I forbindelse med såvel Monte Carlo som
GoPro er der en bestemt jargon, som udtrykker, at der er noget særligt forbundet med de respektive koncepter og de personer, der har
med dem at gøre. Udtrykket “hørt over hækken” og den tidligere omtalte “GoPro-vibe” er eksempler herpå.
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Når vi sammenligner GoPro og Monte Carlo, finder vi det desuden
nødvendigt at tage de to virksomhedstyper i betragtning i vores
overvejelser. DR er en dansk public service-virksomhed, mens
GoPro er en kommerciel, amerikansk virksomhed, og der er ingen
tvivl om, at dette har noget at skulle have sagt i måden, hvorpå de
interagerer med deres respektive målgrupper. Som Jonas Delfs
nævnte, er det for DR en nødvendighed at inddrage lytterne i virksomhedens radioprogrammer. For GoPro er der ingen krav om dette, men hos virksomheden har man altså set markedsføringsmæssige muligheder i at lade brugerne komme til orde. Dette uddybes i
afsnittet 5.3.7 To forskellige virksomhedstyper.

5.1.4 Delresultater og nye hypoteser
Vores interview med Nikolaj Vang, Esben Bjerre og Jonas Delfs var
således med til at bekræfte os i følgende hypoteser:
" Fællesskab spiller en afgørende rolle i brugeres motivation for at
deltage i Monte Carlos og GoPros co-creation-aktiviteter.
" Kendte personer er med til at motivere brugere til at deltage i cocreation.
" GoPro har skabt en typisk GoPro-bruger, som brugerne kan identificere sig med.
Gennem ekspertinterviewene opnåede vi desuden ny viden omkring
en række emner, som resulterede i følgende hypoteser:
" Det kan skabe værdi for brugere at deltage i co-creation, selv om
deres bidrag ikke anerkendes af virksomheden, der er afsender
for konceptet
" Tydelige rammer og et klart formål er afgørende for co-creationkoncepters succes
" Brugere opfatter co-creation som værende noget, hvor alle kan
være med, fordi virksomheder præsenterer det sådan. Men oftest
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er det dog små grupper af brugere med særlige kompetencer, der
fremhæves af virksomhederne.

5.2 Data fra brugerinterview
På basis af problemformulering, teori, data indsamlet og produceret
gennem desktop-analysen og eksperinterviewene udvikledes de to
interviewguider, som blev anvendt under samtalerne med henholdsvis Monte Carlo-lytterne og GoPro-brugerne. Interviewguiderne ses i
bilag 2 og 3.

5.2.1 Resultater af interview med GoPro-brugere
I det følgende præsenteres resultaterne af interviewene med de fem
GoPro-brugere.

5.2.1.1 Inspirerende forbilleder
Efter at have talt med Nikolaj Vang fra Playground og set på, hvordan GoPro markedsføres online, havde vi fået indtryk af, at kendte
personer og forbilleder spiller en vigtig rolle i forbindelse med brandingen af GoPro. Vi ønskede derfor at tale med brugerne om deres
oplevelse af markedsføringen. Gennem interviewene med de fem
GoPro-brugere så vi en tendens til, at kendte atleter fungerer som
inspirerende forbilleder for amatører. Thomas fortalte, at han følger
store cykelstjerner på sociale medier, og derved ser han, hvad de
bruger deres GoPro-kameraer til. Han forklarede, at de professionelle atleter, der bruger GoPro, inspirerer ham til at bruge nye teknikker
eller finde på nye vinkler at filme og tage billeder fra. Martin E. forklarede ligeledes, hvordan han bruger Instagram og YouTube til at få
inspiration fra de videoer og billeder, som GoPro og andre brugere
deler:
“Jeg finder selv rigtig meget inspiration i at sidde og se
GoPro-videoer - uanset om det er fra GoPro, eller om det er
andre brugere, der lægger det ind. Der sidder jeg tit og får

85

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

nogle gode ideer og tænker “det der og det der er mega
fedt” [...] Så gør man det selv, eller gør noget lignende. Man
udvikler sit eget setup.” (Bilag 11, 15:00)
Det tyder på, Playground og GoPros brug af sponsorerede atleter
påvirker brugernes lyst til at anvende deres GoPro-kameraer. Men
det synes ikke udelukkende at være de professionelle, der har denne effekt på amatørfotograferne. GoPro-brugere, som ikke arbejder
professionelt med kameraerne, kan også påvirke og inspirere hinanden. Følgende ytring fra Oskar var eksempelvis udtryk for, at han får
inspiration af at kigge på det brugerskabte indhold, som GoPro deler
på sociale medier:
”GoPro lægger også selv nogle billeder op hver dag, som de
kalder Photo Of The Day. Der er også tit nogle fede nogle,
som man kan blive inspireret af.” (Bilag 12, 06:40)
Da vi snakkede med Thomas om, hvad han godt kunne lide ved
GoPro, forklarede han også, at han bliver inspireret af at se professionelle atleters videoer:
”Folk optager nogle fede videoer med det. Når man ser noget med GoPro, så er det altid noget helt vildt, så man kan
ikke lade være med at blive lidt betaget af det og tænke ”Det
vil jeg også”, selv om man ikke kan det samme som nogle af
dem.” (Bilag 13, 03:10)
Som ovenstående citat udtrykker, var Thomas dog klar over, at han
ikke selv har mulighed for at producere videoer og udøve sport på
samme niveau som de professionelle sportsfolk. Det tydede dog på,
at Thomas alligevel følte, at de videoer og billeder, han selv producerede, var af høj kvalitet. Han forklarede os, at selv om han arbejdede som murer, havde han et ønske om at komme til at arbejde for
GoPro. Der er altså mulighed for, at GoPro formår at markedsføre
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deres produkt på en sådan måde, at afstanden mellem brugere og
virksomhed kan opfattes som værende forholdsvis lille.

5.2.1.2 Alle kan være med
Som vi så i vores desktop-analyse og fik beskrevet af Nikolaj Vang,
udvælger GoPro og Playground billeder og videoer blandt det materiale, som brugerne har indsendt eller delt på sociale medier, og anvender dem i markedsføringen. Dette ser ud til at give brugerne indtryk af, at alle kan være med. Da vi talte med Mikkel om GoPros
markedsføring, udtrykte han følgende:
”Jeg kan godt lide, at de markedsfører sig på den måde,
hvor de ligesom kigger ud af, og siger ”Hvad laver andre
folk?”, og så er det det, de lægger ud som billedet eller videoen af dagen […] Det synes jeg er ret fedt, så det ikke kun
er dem selv, de tænker på […] Jeg synes egentlig, det er
cool, for det giver ligesom alle os amatører tro på, at de også kigger ud, så der er mulighed for at blive set af de helt
store.” (Bilag 14, 11:10)
De videoer og billeder, som Playground og GoPro deler på sociale
medier, er altså ikke kun med til at give brugerne inspiration til at
være kreative, men kan også gøre, at brugerne får følelsen af selv at
kunne være med. Som beskrevet tidligere fik vi gennem interviewene med Nikolaj Vang, Esben Bjerre og Jonas Delfs indtryk af, at
virksomhederne præsenterer co-creation som værende for alle, selv
om det i mange tilfælde egentlig ikke er det. Vores samtaler med
GoPro-brugerne understøtter denne pointe, idet amatørfotograferne
synes at have følelsen af at være med, selv om deres videoer og
billeder ikke udvælges af virksomheden til at blive anvendt i direkte
markedsføring. Der er dog ingen tvivl om, at brugernes indhold bidrager til markedsføring af GoPro, selv om virksomheden ikke udvælger og deler det. Når eksempelvis Instagram-billeder og -videoer
tagges med #gopro, fungerer disse også som en slags reklamer for
GoPro. Vi spurgte de fem GoPro-brugere, hvordan de havde det
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med at bidrage til markedsføringen af GoPro, når de delte videoer
eller billeder på sociale medier. Ingen af brugerne havde noget imod
dette, da de så GoPro som værende et brand, de gerne ville sættes i
forbindelse med og reklamere for. Eksempelvis sagde Thomas og
Oskar:
“Det har jeg det egentlig meget fint med. Det klistermærke,
jeg har fået, har jeg sat der, hvor kameravinklen nu engang
er. Det er et mærke, jeg godt kan lide, så det vil jeg godt reklamere lidt gratis for. Det er vel også en god ting for dem,
tænker jeg. Det tjener de sikkert fint på.” (Bilag 13, 10:20)
“På en eller anden måde synes jeg, at det er fedt. Nu har jeg
selv et kæmpe klistermærke på min computer og på mit
snowboard, hvor der står GoPro. Det er jeg helt klart bevidst
om, at det er markedsføring. Fordi det ligesom afspejler den
livsstil, som jeg har, så synes jeg, det er fedt.” (Bilag 12,
11:30)
En af grundene til, at man som bruger ikke har noget imod at reklamere for GoPros produkter, kan være den livsstil, brandet synes at
blive forbundet med.

5.2.1.3 Typiske GoPro-brugere
I løbet af alle interviewene med GoPro-brugerne spurgte vi informanterne, om de kunne beskrive den typiske GoPro-bruger, og om de
selv syntes, de var en typisk GoPro-bruger. Gennem vores desktopanalyse og interviewet med Nikolaj Vang fra Playground, opfattede vi
den typiske GoPro-bruger som værende en ung mand, der dyrker en
form for actionsport, eksempelvis skiløb, skateboarding, surfing eller
mountainbiking. Han er en afslappet og cool type, der nyder livet og
har det sjovt sammen med sine venner. Vi spurgte de fem informanter, om de syntes, der findes en typisk GoPro-bruger, og om de i så
fald kunne beskrive denne. Endvidere ønskede vi at høre, om hver
informant så sig selv som værende en typisk GoPro-bruger. Thomas
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gav som den eneste af informanterne udtryk for, at han ikke mente,
at der var nogen typisk GoPro-bruger, da kameraet er så alsidigt, at
det kan anvendes af alle. De andre informanter gav dog udtryk for
forestillinger om den typiske GoPro-bruger, som var mere lig den
netop beskrevne. Eksempelvis beskrev Mikkel følgende:
“Det er jo nok primært surfere og den slags typer. De der
skateboard- og mellow out-dudes.” (Bilag 14, 04:40)
De fire informanter så også alle sig selv som passende ind under
denne typiske bruger, da de anvender deres kameraer til forskellige
typer aktiviteter. Mikkel forklarede, at han syntes, at han var en typisk GoPro-bruger og begrundede det med at han er en type, der
”lever i nuet og gør de ting, jeg har lyst til at gøre” (Bilag 14, 05:08).
Martin B., som kun anvendte sit GoPro-kamera til faldskærmsudspring og ellers ikke på samme måde som de andre informanter reklamerede for sine GoPro-produktioner, mente dog stadig, at han var
en typisk GoPro-bruger, da GoPro er det mest udbredte kamera inden for faldskærmsudspring. Oskar forklarede, hvorfor han syntes,
at han var en typisk GoPro-bruger, med følgende svar:
“Ja, det vil jeg nok egentlig sige, jeg er, fordi jeg kører noget
mountainbike og filmer det lidt, og så kører jeg snowboard i
vintersæsonen og filmer det med mit kamera, så jeg synes,
det passer meget godt til mig og min livsstil.” (Bilag 12,
08:50)
Det lader altså til, at GoPros markedsføring og brug af sponsorerede
atleter kan have påvirket flere af informanternes opfattelse af, hvem
der er den typiske GoPro-bruger, og i hvilke sammenhænge kameraet anvendes.

5.2.1.4 Fællesskab og anerkendelse
Alle informanterne oplevede et fællesskab omkring GoPro og delingen af deres GoPro-billeder. Flere af dem valgte bevidst at dele de-
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res billeder på Instagram frem for på Facebook og brugte forskellige
GoPro-hashtags for, at andre GoPro-brugere kunne se dem. Thomas forklarede, hvorledes han ret hurtigt begyndte at dele sine billeder på Instagram og i åbne fotogrupper på Facebook frem for på sin
private Facebook-profil:
“Jeg følte lidt, at jeg irriterede mine kammerater ved at lægge det på Facebook, når jeg havde lavet et eller andet, så
jeg tænkte, at jeg blev nødt til at irritere nogle andre mennesker med det end de samme hele tiden.” (Bilag 13, 03:30)
Thomas fortalte ydermere, at han også havde valgt at dele sine billeder disse steder, så han kunne få kritik fra andre fotointeresserede
og fagfolk, så han vidste, at de, der så, kommenterede og likede
hans billeder, var personer med kendskab og interesse i foto, for
som han sagde: ”Ja, for min mor og mormor gælder ikke rigtig” (Bilag 13, 04:10), da de syntes godt om alt, hvad han lavede.
Martin E. forklarede ligeledes, hvordan han havde fravalgt Facebook
og hellere ville dele sine billeder på Instagram, da der var mange af
hans venner på Facebook, som ikke rigtig forstod GoPro-æstetikken
og syntes, det var nogle underlige billeder, han lagde op. Derimod
oplevede han på Instagram at få rigtig mange likes og positiv feedback for nogle af de GoPro-billeder, han lagde op og taggede med
GoPro-hashtags.
“Facebook er ikke så hipt mere, ikke for mig i hvert fald. Jeg
blev sgu træt af min... Altså, venneskaren bliver hurtigt meget stor, og det bliver lynhurtigt sådan noget ligegyldigt pladder, så jeg bruger egentlig mest Instagram i dag. Jeg synes,
det er sjovt at dele f.eks. de der GoPro-billeder eller videoer
og få noget feedback fra andre mennesker end ens venner.
Altså, hvis man deler en GoPro-video på Facebook, så er
der en, der liker, og en, der skriver ”hvad fanden har du
gang i” [...] De kan ikke lige se det sjove i, at man filmer en
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zebra med et kamera på en stang ud af bilen, hvor der er
der mange, der synes, det er sjovt på Instagram.” (Bilag 11,
16:05)
Mikkel fortalte, at han på Instagram havde fundet personer, der minder om ham selv ved, at de går op i at få de gode GoPro-billeder,
dele dem og få kritik for dem. Han forklarede ydermere, at der er et
par stykker, han har fundet gennem Instagram, som han regelmæssigt giver og modtager kritik fra.
Det fællesskab, Martin B. oplevede, var mere specifikt centreret omkring faldskærmsudspring. Han forklarede, at hvis man kan lave gode film af faldskærmsudspring, kan man få gratis ture ud af det. Han
mente, at GoPro var et rigtig godt kamera at bruge til faldskærmsudspring, da det er så lille og meget fleksibelt, når det gælder montering forskellige steder. Martin B. gik ikke op i at dele sine GoProbilleder på eksempelvis Instagram som de andre informanter, men
han var også kun interesseret i at få feedback fra andre faldskærmsudspringere. Han forklarede, at de er en gruppe af faldskærmsudspringere, der deler videoer og billeder i lukkede grupper.
Her bliver der ikke eksplicit reklameret for GoPro, da det er meget
indforstået, at materialet er produceret med netop dette kamera.
På nær Martin B. opsøgte alle informanterne større GoProfællesskaber på nettet for på denne måde at få anerkendelse for de
billeder, de tog. Tre af informanterne havde deltaget i Playgrounds
fotokonkurrence, og da vi spurgte dem, hvorfor de havde gjort det,
svarede de netop, at det var for at blive set af flere og få anerkendelse for deres arbejde. Den præmie, man kunne vinde, var ikke så
vigtig. Da vi spurgte Thomas, hvorfor han valgte at deltage i konkurrencen, svarede han følgende:
“Det er lidt en bekræftelse på, at det, man laver, er okay. Det
er nok derfor, jeg deltager. Det er ikke så meget præmier og
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sådan noget. Det er jeg lidt ligeglad med egentlig.” (Bilag 13,
06:00)
Som vi har været inde på tidligere vedrørende Thomas, der ikke syntes, at likes fra hans familie rigtig gjaldt, så vi ligeledes hos de andre
informanter, at det havde betydning, hvem der likede deres billeder,
og at likes fra andre GoPro-brugere eller professionelle vægter tungest. Mikkel forklarede, hvordan han valgte at deltage i Playgrounds
fotokonkurrence for at blive set af personer, der ikke kendte ham i
forvejen. Han syntes, at det var fedt, når folk, han ikke kendte i forvejen, kunne lide de billeder, han tog, da det for ham kunne forekomme
for nemt at få likes, hvis han lagde billeder op på sin egen Facebook-side. Oskar fortalte også, at han taggede forskellige uofficielle
GoPro-profiler i sine billeder, da det i nogle tilfælde medførte, at de
repostede hans billeder, og på den måde kom han ud til flere og igen
fik anerkendelse fra en større gruppe ligesindede.
Det lader altså til, at nogle af informanterne opnår fællesskabsfølelse, tilhørsforhold og anerkendelse ved at dele deres GoPro-billeder
på sociale medier. Det tyder ligeledes på, at flere af informanterne til
en vis grad har taget ”GoPro-livsstilen” til sig og kan identificere sig
med den.

5.2.2 Resultater af interview med Monte Carlobrugere
I det følgende præsenteres resultaterne af interviewene med de syv
Monte Carlo-lyttere, som deltog i Hørt Over Hækken på Twitter.

5.2.2.1 Forbilleder
Da vi gik i gang med at interviewe Monte Carlo-brugerne havde vi
ligeledes en hypotese om, at P3’s brug af kendte personer kunne
være afgørende for nogle af brugernes valg om at bidrage med indhold. Flere af de Monte Carlo-lyttere, som vi snakkede med, bekræftede denne hypotese. Det tydede på, at flere så op til Esben Bjerre
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og Peter Falktoft, som var værter på programmet. Et eksempel på
dette er følgende udtalelse, som Casper kom med, da vi snakkede
om, hvad han personligt fik ud af at deltage:
”Man fik brudt denne her envejskommunikation. Man fik lov
til at være en del af det her program. Og når der sidder to
mennesker, som er så karismatiske, som de er, og de bliver
til idoler for mange mennesker, så findes der nærmest ikke
noget federe end at få ens idoler til at læse ens egne ord op
[…]” (Bilag 15, 11:00)
For Casper var der altså en særlig følelse af anerkendelse, når hans
bidrag til programmet blev læst op af værterne. Det samme var gældende for Tommy, der også havde fået læst flere af sine tweets op.
Da vi spurgte, hvad han fik ud af at deltage i Hørt Over Hækken, beskrev han følgende:
”De der to seje, sjove gutter der – de lagde mærke til det, jeg
havde skrevet, og syntes, det var sjovt. Og når de syntes,
det var sjovt, så var det fandeme sjovt, fordi de er jo sjove.
Så det er vel på en eller anden måde bekræftende. Ikke så
meget det her med at jeg er i radioen. Det var mere sådan,
at der er to sjove gutter, der synes, man er sjov. Det var sgu
egentlig meget fedt.” (Bilag 16, 12:00)
Også Nikolaj D., Oliver, Kristoffer og Magnus gav udtryk for, at værternes personligheder og karisma var med til at påvirke deres lyst til
at bidrage, og Hørt Over Hækken gav lytterne mulighed for at blive
sat i forbindelse med disse personer, som de så op til. Esben Bjerre
og Peter Falktoft er kendte for deres måde at være sjove og rappe i
replikken på, og de formidler emner, som kræver en vis forståelse af,
hvad der foregår i samfundet og medierne. På flere måder fungerede
de som forbilleder, og som Nikolaj D. forklarede, kunne man som
lytter få følelsen af at være lidt lige som værterne, når ens tweet blev
læst højt i radioen.
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Det var dog ikke kun værterne, der fungerede som forbilleder i forbindelse med Monte Carlo. Tommy forklarede, hvordan han kunne
sidde og tænke, at han gerne ville have fundet på nogle af de
tweets, som andre bød ind med. Nikolaj D. fortalte ligeledes, hvordan han havde modtaget mails fra andre Monte Carlo-lyttere, der var
imponerede over, hvor god han var til at bruge rim i sine #hørtoverhækken-tweets. Vores interview med de syv Monte Carlo-lyttere viser altså en tendens til, at måden, hvorpå nogle personer fungerede
som forbilleder for andre, kan have gavnet radioprogrammet og P3’s
brug af co-creation i forbindelse hermed.

5.2.2.2 Plads til alle
Som tidligere nævnt fik vi gennem interviewene med Nikolaj Vang,
Esben Bjerre og Jonas Delfs indtryk af, at virksomheder ofte præsenterer co-creation som værende for alle, der har lyst til at være
med, men at der egentlig kun anvendes indhold fra mindre grupper
af særligt stærke brugere. Vi ønskede derfor at finde frem til, om
brugerne også oplevede Hørt Over Hækken på denne måde, eller
om de rent faktisk opfattede det som om, at alle blev hørt.
Flere af de Monte Carlo-lyttere, som vi snakkede med, gav udtryk
for, at de godt kunne lide, at DR lod lytterne byde ind med indhold til
udsendelserne. Eksempelvis beskriver følgende udtalelse fra Nikolaj
D., at det kunne opfattes som om, at værterne gav plads til både
sjove og mindre sjove tweets for at repræsentere så mange typer af
lyttere som muligt. På spørgsmålet om, hvorvidt han syntes, det var
de rigtige tweets, der blev udvalgt og læst op af værterne, svarede
han:
”Det handlede om at favne bredt. De brugte det vel til at
fastholde en form for lytterskare, så det var måske ikke altid
de sjoveste eller det mest velformulerede, der blev læst op.
Men måske fra den bredeste målgruppe. Det tænkte jeg i
hvert fald, at man har tænkt over.” (Bilag 17, 08:30)
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Det tyder altså på, at Nikolaj D. opfattede det som om, at forskellen
af kvaliteten i de tweets, som blev læst op, var et udtryk for, at DR
ønskede at inddrage både “stærke” og “svage” brugere. Dette
stemmer dog ikke overens med, hvad Esben Bjerre beskrev, da vi
spurgte ham, hvordan han og Peter Falktoft udvalgte, hvilke tweets
der skulle læses op i udsendelserne. Hertil svarede Esben Bjerre
nemlig, at han og Peter Falktoft havde et enkelt kriterium, nemlig at
de udvalgte tweets skulle være sjove. Men som Jonas Delfs foreslog, er det muligt, at co-creation kan være givende for personer, der
deltager, selv om deres bidrag ikke anvendes af virksomheden. Informanten Oliver bekræftede dette, da han fortalte om, hvordan hans
ven havde fået læst et tweet op i en af udsendelserne, men at han
ikke selv var lykkedes med at komme igennem. Oliver syntes alligevel, at det var sjovt at deltage i Hørt Over Hækken, og han beskrev,
hvordan chancen for at kunne få sit tweet læst op i radioen fungerede som motivation for ham.
En lignende pointe kom til udtryk, da Kristoffer fortalte om, at han
havde deltaget i Monte Carlos koncept kaldet Citatindeks, som var
en fast del af radioudsendelserne, inden Hørt Over Hækken blev
taget i brug. Citatindeks var et sms-baseret koncept, der lige som
Hørt Over Hækken fungerede ved, at brugerne kunne bidrage med
indhold vedrørende bestemte emner, hvorefter værterne udvalgte
nogle bidrag og læste dem op i udsendelserne. Kristoffer fortalte, at
han oplevede Citatindeks som værende sjovere end Hørt Over
Hækken, selv om han havde fået sine bidrag læst op i Hørt Over
Hækken oftere end i Citatindeks. Han begrundede dette med, at han
godt kunne lide, at der i forbindelse med Citatindeks var en mindre
skare af lyttere, som ofte kom igennem med deres bidrag. Det tyder
altså på, at man som bruger ikke nødvendigvis behøver at blive anerkendt af virksomheden, når man bidrager med indhold, men at cocreation godt kan skabe værdi for den enkelte alligevel.
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5.2.2.3 Anerkendelse og fællesskab omkring Hørt Over
Hækken
Alle informanterne gav udtryk for, at de følte, at de blev del af et
Monte Carlo-fællesskab ved at tweete indlæg tagget med #hørtoverhækken og følge med i programmerne. Det at udtrykke sig skriftligt
med den specifikke jargon, værterne selv anvendte, samt at kende til
de forskellige emner og karakterer, der jævnligt blev taget op i programmerne, blev anset som vigtigt. Som Troels udtrykte, var det
nødvendigt at have fulgt med i alle udsendelserne for at kunne lave
gode tweets. For ham var det det, der var det sjove og udfordrende,
hvilket også beskrives i følgende citater:
“Emnet [dagens udvalgte enme] var egentlig lidt irrelevant.
Det sjove var sådan, om man kunne få det til at gå ind over
noget, de tidligere havde

nævnt, ved f.eks. at bruge 22-

Skammelsen konsekvent eller bruge Hitler eller bruge digte.”
(Bilag 18, 16:20)
“Det var sjovt det der med, at vi alle sammen havde hørt alle
udsendelserne og alle sammen kunne kende Pyro-Amin og
Ayub og alle de der folk, så man havde nogle personligheder
omkring dem, så når man skrev ind på deres vegne, at man
så alle sammen havde den samme jargon. Det var noget af
det, jeg syntes, var sjovest ved det.” (Bilag 18, 18:00)
Ydermere forklarede Troels, hvordan han efterhånden lærte at genkende de andre #hørtoverhækken-brugere på Twitter:
“[Jeg] fandt så rimeligt hurtigt ud af, at der var mange andre
på Twitter, der også brugte #hørtoverhækken og så havde
man ligesom det sammen, og det var meget sjovt, at man
skrev det sammen og man begyndte så at kende de forskellige brugere og lærte dem så kun at kende via at “nå, men
det er også dig, der skriver ind til #hørtoverhækken.”” (Bilag
18, 02:50)
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Han beskrev, at der var 10-15 personer i Twitter-fællesskabet omkring Monte Carlo, som fulgte hinanden og kommenterede og retweetede #hørtoverhækken-indlæg indbyrdes. For Troels gik interaktionen i dette fællesskab med tiden hen og blev ligeså værdifuldt
som, hvis et af hans tweets blev læst op i radioprogrammet:
“De blev også læst op i radioen. Det var meget sjovt, men
det var ligeså meget det der med, at man kunne finde på
nogle sjove nogle til ens følgere på Twitter.” (Bilag 18,
11:30)
Tommy forklarede ligeledes, hvordan han oplevede at få sine #hørtoverhækken-indlæg retweetet og gemt som favorit af andre brugere.
Han forklarede ydermere, at selv om han faktisk slet ikke ellers brugte Twitter, følte han en slags ansvar over for Monte Carlofællesskabet og ville derfor også gerne gengælde ved at retweete de
andres indlæg. Kristoffer forklarede ligeledes, hvordan han syntes,
det var fedt at kunne dele interessen for Monte Carlo med andre. På
trods af den positive effekt, som Twitter-fællesskabet havde på brugerne, havde de fleste af informanterne egentlig blot valgt at bruge
Twitter frem for sms af mere praktiske årsager, som at det var gratis
og nemmere at skrive på computertastatur frem for på telefonen.
Fællesskabet var ikke noget, de havde opsøgt, det var opstået med
tiden. Tommy forklarede ydermere, hvordan det var fællesskabet,
der holdt mange af de sjove karakterer fra radioprogrammet i live.
Det var ikke noget værterne opfordrede til.
“Ud over de to [værterne] var det ligesom Monte Carlofamilien, eller hvad man skal kalde det, der selv holdt liv i
ham Pyro-Amin” (Bilag 16, 18:50)
Det, at radioprogrammet og Twitter-fællesskabet til dels fungerede i
parrallelforløb, kan Troels’ udtalelse ligeledes understøtte. Han forklarede, at han af og til deltog i Hørt Over Hækken på Twitter uden
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at have hørt programmet, men han kunne regne ud, hvornår det var
og gættede sig til, hvad dagens emne var. Da han var så meget inde
i Monte Carlo-jargonen og de tilbagevendende karakterer, var det
ikke noget problem for ham at skrive tweets, der gav mening, selv
om han ikke kendte dagens emne. Casper gav ligeledes udtryk for,
at der i Monte Carlo-programmerne og -fællesskabet herskede en
bestemt form for “drengerøvshumor”, hvor alle havde den samme
holdning til politiske og samfundsrelevante emner. Det tyder derfor
på, at et af de vigtigste elementer for at komme igennem med sine
tweets var, at man kunne anvende den rigtige tone og humor.
Tommy beskrev, hvorledes han havde prøvet at forklare Monte Carlo for nogle venner, som ikke kendte til det, men de havde ikke kunnet se det sjove i det. Som han sagde:
”Man kan ikke lige sådan falde ind i det på en dag. Det tager
noget tid” (Bilag 16, 07:00).
Men netop dette med, at man var nødt til at investere tid i det, og at
det ikke bare var for alle og en hver, da vittighederne tit var meget
interne, gjorde det ligeledes mere værdifuldt. Som Tommy forklarede:
”Jeg forstår det her, fordi jeg er en del af den her vennegruppe, eller hvad man skal kalde det” (Bilag 16, 34:40)
Tommy forklarede ydermere i denne sammenhæng, at Peter Falktoft
og Esben Bjerre næsten føltes som venner, da den måde, som de
agerede på, mindede om ham selv og hans venner:
”De sidder bare og snakker, de sidder bare og hygger sig –
jeg hygger mig sgu også tit med mine drenge” (Bilag 16,
34:10).
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På samme måde følte Magnus ligeledes en venskabelig forbindelse
til de to værter, som han fortalte, at han stadig følger på sociale medier efter at radioprogrammerne er afsluttet. Han beskrev Esben
Bjerre og Peter Falktoft som en slags skjulte venner, hvis liv han
stadig følger med i.
Nikolaj D.fortalte også, hvordan interessen for Monte Carlo og Hørt
Over Hækken har levet videre efter, at radioprogrammet stoppede,
og at han forsat tweeter et #hørtoverhækken-indlæg hver fredag. For
Nikolaj D. havde fællesskabet en lidt anden betydning, end det havde for f.eks. Troels og Tommy. Han følte, at han blev anerkendt ved,
at andre retweetede eller tilføjede hans tweets som favoritter, men
det var ikke vigtigt for ham at gøre det samme for de andre Hørt
Over Hækken-brugere. Han syntes, det sjove lå i selv at bidrage, og
han kaldte sig selv narcissistisk i denne sammenhæng. På spørgsmålet om, hvorvidt han var aktiv i fællesskabet på Twitter, svarede
Nikolaj D. følgende:
“Jeg gjorde det sgu mest for min egen skyld” (Bilag 17,
07:40)
Flere af de andre informanter kom ligeledes ind på, hvordan det at få
et tweet læst op i programmet eller på anden vis få det fremhævet
på Twitter gav dem en følelse af at blive anerkendt. Casper forklarede, at han normalt opfattede radio som værende envejskommunikation, og det var derfor en rigtig sjov oplevelse at få noget, han havde
skrevet, læst op på et landsdækkende medie og på den måde være
del af det. På samme vis forklarede Magnus den succesoplevelse,
det havde været for ham, da han efter at have skrevet ind flere gange endelig fik læst et tweet op. Tommy kunne ligeledes berette om
den positive overraskelse, det var for ham første gang han kom
igennem i Monte Carlo. Med tiden udviklede hans forhold til programmet sig dog, og på trods af at han selv syntes, det lød lidt mærkeligt, havde han dog i perioder følt, at værterne havde ledt efter
hans tweets, fordi de kunne genkende dem, og så kunne han blive
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helt skuffet, hvis de ikke læste dem op. Følgende citat beskriver dette:
“Hvis man lige var kommet på to-tre dage i træk - jeg bilder
mig det sikkert ind, men altså - så var det som om, de sad
og ledte efter, “arh nu kommer ham der, der skrev det der i
går”-agtigt. Sådan føltes det i hvert fald. Og så blev man helt
ked af det, når der var en dag hvor de ikke læste en op. Det
er sådan: ”Ej, drenge! Jeg troede sgu vi var blevet venner”.”
(Bilag 16, 11:20)
Tommy forklarede ydermere, at det at få sine tweets læst op i programmet lidt føltes som at prøve at være i værternes sted.
Det lader altså til, at oplevelsen af at være del af et fællesskab har
stor betydning for informanterne og er medvirkende til, at de over en
længere periode havde lyst til at deltage gentagne gange. Flere faktorer lod til at være afgørende for informanternes opfattelse af at være del af et fællesskab. Disse var bl.a. det fælles sprog, det at deltage i Hørt Over Hækken på Twitter, det at deltage ofte og det at have
hørt mange af udsendelserne. Desuden kan man forestille sig, at der
har været forskel på hver enkel informants opfattelse af fællesskabets størrelse.

5.2.2.4 Generelle pointer fra brugerinterview
Under interviewene kom de syv Monte Carlo-brugere også med pointer, som var relevante i forhold til generelle overvejelser om cocreation. Flere af informanterne fortalte, at de følger Esben Bjerre og
Peter Falktoft på både Facebook, Twitter og Instagram, og at de også følger Monte Carlos Facebook-side. Ingen af dem kommenterer
dog regelmæssigt på indlæg, billeder eller lignende. De fleste af informanterne fortalte, at de højst bidrager med et like af og til. Dette
er interessant, når man sammenligner med deres aktiviteter i forbindelse med #hørtoverhækken, hvor de alle deltog langt oftere og mere aktivt, end de altså gjorde eller gør i andre Monte Carlo-
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sammenhænge på sociale medier. Det tyder på, at rammerne omkring konceptet Hørt Over Hækken har givet brugerne en klarere
grund til at komme med input. Da vi talte med Tommy om det at bidrage med tweets eller lignende i forbindelse med radio- og tvudsendelser, forklarede han , hvordan han syntes, der ofte kunne
mangle et klart formål, når værter opfordrer brugere til at bidrage
med indhold. Han brugte danske tv-kanalers dækning af større begivenheder som eksempel og forklarede, at han havde svært ved at se
formålet med, at brugere sendte sms’er ved fodboldkampe, kongelige fester eller politiske debatter for derefter at få dem vist i bunden af
tv-skærmen. Han syntes, at Monte Carlos måde at inddrage brugerne gennem #hørtoverhækken på virkede mere naturlig. Monte Carlos Hørt Over Hækken-koncept synes altså at have haft et tydeligere
formål, som gav mere mening for nogle brugere at tage del i.

5.2.3 Forskelle og ligheder mellem brugergrupper
Ved sammenligning af de to informantgrupper fremkom både ligheder og forskelle i måden, hvorpå virksomhedernes anvendelse af cocreation blev oplevet.
Vi fandt det bemærkelsesværdigt, at kun meget få af brugerne kunne
nævne andre brands eller koncepter, hvor de på samme måde som
med henholdsvis GoPro og Monte Carlo fandt det givende at bidrage
med indhold. Det tyder altså på, at Playground, GoPro og Monte
Carlo har formået at anvende co-creation på en måde, der skaber
værdi for brugerne og giver dem et klart formål med at deltage.
Den grundlæggende forskel mellem brandingen af de to cases,
GoPros virksomhedsbranding og Monte Carlos produktbranding,
kom gennem interviewene til udtryk i måden, hvorpå informanterne
relaterede til de to koncepter. I forhold til GoPro sås det, at informanterne identificerede sig med den bestemte livsstil, der er bygget op
omkring brandet, hvorimod Monte Carlo-lytterne identificerede sig
med de to værter, der fremstod som essensen af radioprogrammet.
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I begge cases blev/bliver kendte personligheder og superbrugere
anvendt som forbilleder, hvilket af informanterne blev bekræftet som
havende en positiv effekt på deres motivation til at bidrage med indhold. Der ses dog forskelle i måden, hvorpå GoPro og Monte Carlo
har brugt kendte personer til at engagere brugerne. I tilfældet med
Monte Carlo var det værterne selv, der var blevet kendte og dermed
var med til at tiltrække brugere til Hørt Over Hækken-konceptet. Hos
GoPro og Playground har man dog ikke personer med tilstrækkelig
“kendisfaktor” ansat i virksomhederne, og man har derfor set en fordel i at indgå samarbejder med forskellige kendte atleter, som kan
fungere som ambassadører for brandet.
I denne sammenhæng ses det ligeledes, at en stor del af fællesskabet omkring Monte Carlos Hørt Over Hækken-koncept var bygget op
omkring Peter Falktoft og Esben Bjerre og dermed fremstod som
værende mere afgrænset og internt. Det tydede dog på, at fællesskabets afgrænsning og høje “optagelseskriterier” var med til at gøre
Hørt Over Hækken interessant for både stærke og mindre stærke
brugere. De stærke brugere syntes at blive tilstrækkeligt udfordret,
mens det særlige fællesskab fungerede som motivation for de mindre stærke brugere til at blive ved med at deltage.
GoPro favner derimod mere bredt med en lang række sponsorerede
atleter inden for mange forskellige actionsportsgrene og lokationer,
hvilket gør, at mange forskellige typer af brugere kan finde en
GoPro-atlet, de finder inspirerende. Det, de forskellige atleter har til
fælles, eller det, de viser, de har til fælles, er GoPro-ånden og livsstilen.
Igennem interviewene fandt vi ud af, at der godt kan opstå forholdsvist lukkede fællesskaber omkring GoPro, som i Martin B.’s tilfælde
hvor han med en gruppe af faldskærmsudspringere delte GoPro videoer gennem Dropbox og lukkede Facebook-grupper. Det er dog
svært på samme måde at forestille sig et lukket fællesskab omkring
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Hørt Over Hækken, da det var et koncept, som opstod offentligt og
derved havde sværere ved at fungere i mindre, lukkede grupper.
I begge cases ses det, at anerkendelse og fællesskabsfølelse er
grundlæggende motivationsfaktorer for at bidrage med indhold.
Ydermere bevirkede anvendelsen af co-creation, at informanter opfattede afstanden mellem dem selv og GoPro eller Monte Carlo som
mindre, og at de deslige fik et mere positivt syn på de to virksomheder.
Ved begge cases sås det ligeledes, at co-creation fra virksomhedernes side blev fremstillet som værende noget, som alle kunne deltage
i på lige vilkår. Dog lod det til, at brugere med særlige kompetencer
oftere blev udvalgt af virksomhederne og fik deres bidrag eksponeret. Interviewene med såvel virksomhedsrepræsentanter som
GoPro- og Monte Carlo-brugere synes altså at bekræfte vores hypotese om, at co-creation ikke nødvendigvis giver alle mulighed for at
blive set, hørt eller eksponeret, selv om det oftest er det billede, virksomhederne tegner, når de præsenterer co-creation-koncepter.

5.3 Teoretisk analyse
Gennem samtalerne med virksomhedsrepræsentanterne og slutbrugerne opnåede vi ny viden, som vi fandt det interessant at få dybere
forståelse for. I det følgende analyseres resultaterne af interviewene
således yderligere gennem inddragelse af relevant teori.

5.3.1 Fællesskab som grundlag for identitetsskabelse
Gennem brugerinterviewene så vi en stærk tendens til, at fællesskab
og anerkendelse havde stor betydning for brugernes motivation for
at bidrage med indhold. Det at have tilhørsforhold til en bestemt
gruppe og identificere sig selv med denne gruppes normer lod til at
have stor betydning for informanterne. Derfor ser vi i det følgende
nærmere på betydningen af identitet og fællesskab.
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Richard Jenkins, professor i sociologi, har gennem sit akademiske
virke beskæftiget sig indgående med identitetsspørgsmålet, eksempelvis i forhold til etnicitet, minoriteter og forskellige overgangsfaser i
livet. Vi finder Jenkins’ (2006) beskrivelser af individets forståelse af
egen identitet og identifikationsprocesser meget præcise og anvendelige i forbindelse med at forstå GoPro-brugernes og Monte Carlolytternes bevæggrund for at bidrage med indhold.
Identitet som begreb er efterhånden ganske udbredt, og det er ikke
unormalt at tale om sin og andres identitet. Særligt i forbindelse med
udbredelsen af sociale medier ser man en større bevidsthed om
selvfremstilling, og hvordan denne påvirker andres opfattelse af en. I
Den Danske Ordbog (2014) defineres identitet på følgende vis: ”et
menneskes (eller en bestemt gruppes) bevidsthed om egen personlighed og individuelle særpræg” (Den Danske Ordbog, 2014).
For Jenkins (2006) ligger der mere i begrebet. Han tillægger det en
social dimension, da han mener, at identitet ikke opstår uden for sociale sammenhænge. Grundlæggende defineres identitet som en
måde at klassificere andre og muligheden for selv at associere sig
med andre personer eller ting på. Lighed og forskellighed er grundelementer for, hvordan identitet fungerer, og disse bruges til at forstå, hvem man selv er, og hvem andre er. Jenkins skriver følgende:
”[Identitet] er den systematiske betydningsdannelse og etablering af relationer kendetegnet ved lighed og forskellighed
mellem individer, mellem grupper og mellem individer og
grupper. Som den helhed, de nødvendigvis danner, er lighed
og forskellighed det dynamiske grundprincip for identitet og
selve kernen i det sociale liv.” (Jenkins, 2006, p. 29)
Jenkins ser derfor netop identitet som en vedvarende proces frem
for noget, der er statisk og medfødt. Da identitet derfor nærmere
fungerer som identifikation, kan den heller ikke holdes uden for soci-
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al sammenhæng – identitet/identifikation foregår altid på basis af en
eller anden form for interaktion med andre (Jenkins, 2006, pp. 2729).
Jenkins beskriver ydermere, hvorledes hele vores måde at forholde
os til samfundet og hinanden på i høj grad er præget identitet. Alle
mennesker, vi møder eller blot ser flygtigt, forsøger vi at identificere
eller kategorisere. Og vi fremstiller os selv med et ønske om, at andre opfatter, hvem vi er, sådan som vi gerne vil opfattes. Jenkins
mener ikke, at samfundet ville fungere uden identitet, da denne er
basis for, at vi kan forholde os til hinanden på en meningsfuld og
ensartet måde. Uden identitet og identifikation ville vi simpelthen
ikke være i stand til at vide ”hvem der er hvem og hvad der er hvad”
(Jenkins 2006, p. 30-31).
Ud fra denne beskrivelse af identitet som en social nødvendighed og
livslang proces af meningsfulde interaktioner og relationsdannelser
mennesker imellem kan der argumenteres for, hvorledes informanter
fra begge cases bruger fællesskaberne omkring henholdsvis Monte
Carlo og GoPro som identifikationskilder. Flere af informanterne gav
netop udtryk for, hvorledes en af de ting, der motiverede dem til at
deltage aktivt, var, at de blev del af et fællesskab af personer med
samme interesse som dem selv. For GoPro-brugerne kom det blandt
andet til udtryk ved, at de fleste opsøgte andre GoPro-brugere, særligt gennem Instagram og til dels gennem Facebook. En stor del af
det at dele sine GoPro-billeder online var for informanterne at få anerkendelse fra andre GoPro-brugere. Mikkel forklarede eksempelvis,
at han brugte Instagram for at få sine billeder ud til personer, han
ikke allerede kendte. Han syntes, det var lidt for let at få likes, hvis
han lagde billeder på sin egen Facebook-profil, og det var mere
værdifuldt for ham at få likes fra andre GoPro-brugere. Thomas gav
på samme måde udtryk for, at det var mere værdifuldt for ham at få
likes og anerkendelse fra fotokyndige personer, og han lavede sjov
med, at hans families anerkendelse ikke gjaldt. Ligeså gav Martin E.
udtryk for manglende forståelse for GoPro-æstetikken hos hans Fa-
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cebook-venner, hvilket ligeledes havde fået ham til at bruge Instagram til at dele sine GoPro-billeder. Det ses således, at anerkendelse er vigtigt, men det er ikke ligegyldigt, hvor den kommer fra.
På samme måde var det for Monte Carlo-lytterne af betydning at
indgå i et fællesskab omkring radioprogrammet på Twitter. Her kunne de læse, favorisere og retweete andre lytteres #hørtoverhækkentweets og ligeledes opleve, at andre gjorde det samme med deres
tweets. Herved oplevede de på samme måde som GoPro-brugerne
at få anerkendelse for deres bidrag af andre ligesindede. Særligt
Troels gav udtryk for, hvordan fællesskabet omkring Monte Carlo på
Twitter havde stor betydning for ham. Han forklarede, hvorledes det
med tiden var gået hen og blevet lige så betydningsfuldt for ham at
få anerkendelse fra dette fællesskab, som det var at få det fra Peter
Falktoft og Esben Bjerre.
Hvis vi vender tilbage til Jenkins (2006), er denne anerkendelse
ganske vigtig i forhold til identitetsopretholdelsen, da han beskriver,
hvorledes identitet ikke bare er noget, individer selv bestemmer, men
at det skal accepteres af andre for at være virkeligt. Vi kan prøve at
styre de signaler, vi sender til omverdenen, men vi kan aldrig være
sikre på, at de bliver opfattet som ønsket, eller i det hele taget vide,
hvordan de bliver opfattet og fortolket. Dette er, hvad Jenkins beskriver som samhandlingsordenen (Jenkins, 2006, pp. 44-45). I og med
at informanterne bliver anerkendt for deres bidrag, får de altså ligeledes bekræftet deres tilhørsforhold til de forskellige fællesskaber og
ligeledes deres identiteter som henholdsvis dygtige GoPro-fotografer
og Hørt Over Hækken-tekstforfattere.
I denne sammenhæng bliver Goffmans udtryk selvpræsentation og
strategier for indtryksstyring relevante, da de er udtryk for individers
bevidste handlinger bag at opnå en bestemt identitet (Goffman, 1969
citeret i Jenkins, 2006, p. 44-45). De fleste af informanterne fremstod
meget bevidste om den måde, hvorpå deres bidrag satte dem i forbindelse med de to forskellige virksomheder, og hvordan det var
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med til at fremstille dem på en bestemt måde. De fleste af informanterne havde godt tænkt over, at de gennem deres bidrag reklamerede for virksomhederne, men det havde de dog ikke noget imod, fordi
de netop var begejstrede for henholdsvis GoPro og Monte Carlo og
faktisk gerne ville sættes i forbindelse virksomhederne.
Jenkins opstiller tre ordner for, hvordan verden som den opfattes og
dannes af mennesker, kan forstås:
" Den individuelle orden er den menneskelige verden, som udgøres af kropsliggjorte individer og det, der foregår i deres hoveder.
" Samhandlingsordenen er den menneskelige verden, der konstitueres i relationerne mellem individer og i det, der finder sted mellem mennesker.
" Den institutionelle orden er den menneskelige verden bestående
af mønstre og organisering af de etablerede måder at gøre ting
på.
(Jenkins, 2006, p. 42)
De tre kan ikke forstås som separate instanser, da de konstant blandes sammen og er indfiltret i hinanden. Under den individuelle orden
ligger forståelsen af, at selvet bliver konstrueret gennem primære og
senere socialiseringsprocesser, og på den måde formes vi hele livet
igennem (Jenkins, 2006, p. 43). Den primære identitet, som skabes
tidligt i livet, er den mest robuste og drejer sig om selvet, erkendelse
af at være menneske og køn (Jenkins, 2006, p. 44). Det er derfor de
sene socialiseringsprocesser, der er relevante i forbindelse med informanterne i denne undersøgelse. Fællesskaberne omkring Monte
Carlo og GoPro kan være med til at forme brugerne som individer,
men tilhørsforholdet hertil ændrer ikke på individernes grundforståelse af, hvem de er. Derudover skaber hvert individ tilhørsforhold til
mange forskellige fællesskaber. GoPro og Monte Carlo er noget, der
er meningsfuldt for dem lige nu, men det kan sagtens ske, at det
ikke er det om et år. Her finder informanterne måske andre fælles-

107

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

skaber, der er mere meningsfulde for dem på netop det tidspunkt i
deres liv.
Samhandlingsordenen er som tidligere beskrevet den intersubjektive
proces, der gør, at individer accepterer eller ikke acceptere hinanden
i fællesskaber. Jenkins beskriver yderligere, hvordan den kollektive
og den individuelle identitet ofte blandes sammen, eller nærmere at
de to består i kraft af hinanden. Individet kan ikke forstå sig selv
uden kollektivet på samme måde som kollektivet er bygget op af
konsensus fra flere individer. Forskellen ligger i, at den individuelle
identitet består i forskelligheder, mens kollektiv identitet fremhæver
ligheder (Jenkins, 2006, pp. 40-41).
Betydningen af forskel og lighed kan eksemplificeres gennem Nikolaj
D.’s udtalelser. Han gav udtryk for, at han ikke så værdi i at være en
del af Twitter-fællesskabet på samme måde, som de andre Hørt
Over Hækken-deltagere gjorde det. Dog beskrev han, hvordan det
forstærkede hans opfattelse af, at han selv var en indflydelsesrig
Hørt Over Hækken-deltager, når personer skrev ”fanmails” til ham,
og hans tweets blev favoriseret og retweetet af andre brugere. Desuden nævnte han, at han havde fået at vide, at han mindede om Peter Falktoft, og han fortalte, hvorledes han var den eneste Hørt Over
Hækken-deltager, som værterne havde nævnt ved navn i radioprogrammet. Det lader altså til, at Nikolaj D. i højere grad identificerer
sig med de to værter end med de andre personer i Hørt Over Hækken-fællesskabet. Fællesskabet synes dog ikke at være uden betydning for Nikolaj D., da dets aktiviteter bekræfter ham i hans status
som forbillede.
Under den institutionelle orden skelner Jenkins mellem grupper og
kategorier. Grupper opstår, når flere individer forstår og definerer sig
selv som samhørende. Kategorier opstår, når et kollektiv vurderes/kategoriseres som samhørende udefra af andre. Da informanterne i denne undersøgelse har en stærk fornemmelse af selv at have defineret tilhørsforholdet til fællesskaber omkring henholdsvis
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Monte Carlo og GoPro, kan de i denne sammenhæng defineres som
en gruppe. Måden, hvorpå de opfatter fællesskabet, kan være anderledes end måden, hvorpå andre uden for fællesskabet ser fællesskabet. Eksempelvis kan personer, som ikke er en del af GoProfællesskabet, se dette som værende for selvoptagede ekshibitionister, der aldrig rigtigt bliver voksne.
Institutioner forklares af Jenkins (2006) som de samfundsbestemte
måder at handle på i specifikke situationer - altså en kollektiv enighed om, hvordan man bør agere i bestemte situationer (Jenkins,
2006, p. 47-48). Man kan se, at der er mange institutioner eller adfærdsmæssige regler bygget op omkring de to cases. Monte Carlo
og GoPro skal som alle andre tilpasse deres adfærd ind under accepterede normer, men de er som offentligt eksponerede virksomheder (og forbilleder) ligeledes med til at opretholde de normer, de
vælger at eksponere. Et typisk eksempel i sammenhæng med konstruerede normer er, hvorledes køn bliver fremstillet. Som tidligere
beskrevet lykkedes det os kun at rekruttere mandlige informanter, og
dette var på trods af et grundigt forsøg på at finde informanter af
begge køn. Hvis vi ser på Monte Carlo, kan der være mange grunde
til, at der ikke var flere kvinder, der valgte at bidrage. En af grundene
kan være, at de to værter er mænd, der som tidligere beskrevet har
en meget drengerøvsagtig attitude. Man kan forestille sig, at mange
kvinder har svært ved at identificere sig med dem og se dem som
forbilleder. Den manglende identifikationsmulighed for kvinder, kunne så igen blive bekræftet af, at flertallet af de, der bidrog til Hørt
Over Hækken, ligeledes var mænd og drenge.
Samme problematik set i forhold til GoPro kan beskrives ved, at kameraet oprindeligt blev markedsført som et POV-kamera til actionsport. Dette er en meget mandsdomineret verden, som det kan
svært for kvinder, som ikke har interesse for actionsport, at relatere
sig til. Selv om GoPro er gået over til at promovere sine produkter
som livsstilkameraer, der kan benyttes af såvel kvinder som mænd,
ses der i deres markedsføring stadig en retorik henvendt til mænd.
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Ser man eksempelvis på den tidligere nævnte YouTube-video, hvor
Nick Woodman fortæller om GoPros udvikling, ses mandlige aktører
i størstedelen af de anvendte ”brugerskabte” videoklip. Der er kvinder med i reklamen, og nogle af disse filmer selv med GoProkameraerne. Men flere steder indgår kvinder ikke selv som værende
aktive fotografer, men i stedet som statister, der bliver filmet af
mænd. To steder i reklamen ser man fædre filme deres børn, men
man ser ingen mødre gøre det samme. Så det overordnede indtryk,
reklamen udsender, er - sat på spidsen - at GoPro er et kamera for
mænd.
I denne sammenhæng kan det være relevant at se på de kulturelle
forskelle, der findes mellem Danmark og USA, hvor reklamen er
produceret. Hofstede har beskrevet virksomhedskulturer verden
over, og på hans hjemmeside kan man sammenligne forskellige landes kulturdimensioner. Et punkt, hvor der netop er forskel mellem
Danmark og USA, er maskulinitet vs. femininitet. Kort fortalt er Danmark et mere feminint land, der vægter ligestilling og mere bløde
værdier, så som livskvalitet og fritid, højt. USA er et mere maskulint
land, der har mere traditionelle kønsroller, er mere konkurrencebetonet og individer anerkendes i højere grad for deres succeser, end de
gør i Danmark Hofstede (2014a) (2014b). Denne kulturelle forskel
lod dog ikke umiddelbart til at gøre det vanskeligt for de interviewede
GoPro-brugere at identificere sig med brandet.
Man kan se, hvorledes Jenkins’ tre ordner understøttes af de nævnte eksempler. Virksomhederne er med til at opretholde normer i forhold til den institutionelle orden omkring deres typiske brugere, og
dette gør, at nogle kvinder i forhold til den individuelle orden ikke
synes at kunne relatere til virksomhederne. Derudover bliver de måske heller ikke accepteret som en del af fællesskabet i forhold til
samhandlingsordenen.
De kvinder, der dog vælger at bruge GoPro, gør det måske netop,
fordi de ikke føler, at de kan identificere sig med de gængse kvinde-
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fællesskaber. Som Jenkins beskriver, handler identitet både om at
have noget til fælles med nogen, men lige så meget at være forskellig fra andre. De kvinder, der findes i GoPro-verdenen, er ofte actionsportsatleter og derfor allerede en del af en mandeverden. Derfor
kan det være, at de i højere grad identificerer sig med disse fællesskaber frem for mere traditionelle kvindefællesskaber.

5.3.2 Co-branding med kendte personer
Vores undersøgelse viser tegn på, at det gavner såvel Hørt Over
Hækken som GoPro, at kendte personer, som brugerne kan identificere sig med, er en del af co-creation-koncepterne. I artiklen ”The
equity effect of product endorsement by celebrities: A conceptual
framework from a co-branding perspective” har Seno & Lukas (2007)
beskrevet, hvordan co-branding kan være givende for både brands
og kendte personer. For at forstå, hvordan dette hænger sammen,
argumenterer forfatterne for, at man bør se kendte mennesker som
brands. Dette skyldes, at der for mange kendte personer gælder
samme økonomiske interesser som for brands og produkter. Denne
pointe uddybes i følgende citat:
”The advantage of studying celebrity product endorsement
from a co-brand perspective is that the meaning of the celebrity in the endorsement process is broadened. Framed in a
co-brand context, the endorsing party is no longer simply an
agent receiving a financial reward for product support or
backing. Rather, the endorsing party emerges co-brand-like
as an exchange partner with another brand.” (Seno & Lukas, 2007, p. 123)
I forbindelse med Monte Carlo og GoPro er kendte personer repræsenteret i form af henholdsvis radioværterne og de sponsorerede
atleter, og som tidligere nævnt synes disse at fungere som forbilleder for mange brugere. Pointen om, at dette kan være med til at påvirke nogle brugeres lyst til at bidrage med indhold, understøttes af
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Seno & Lukas’ (2007, p. 124) teori, idet denne beskriver, hvordan
kendte personer kan supplere et brands image. GoPro markedsføres som et fællesskab, der har med action, sport samt en afslappet
og uhøjtidelig tilgang til livet at gøre, og når kendte snowboardere
eller surfere agerer fortalere for brandet, understøttes denne fortælling, som kan give brugere lyst til at være med. Hørt Over Hækkenkonceptet er dog lidt anderledes, idet de kendte værter er en del af
såvel produktet som brandet og derfor ikke på samme måde supplerer en fortælling. Alligevel kan det faktum, at Peter Falktoft og Esben
Bjerre er kendte, siges at være med til at påvirke lytternes lyst til at
deltage i Hørt Over Hækken. Seno & Lukas (2007, p. 125) bruger
begrebet celebrity credibility til at beskrive måden, hvorpå man som
forbruger bedømmer kendte personers troværdighed. Opfattes en
kendt person som værende troværdig i andre sammenhænge, er
man som forbruger mere tilbøjelig til at følge vedkommendes anbefalinger. Udtalelserne fra de Monte Carlo-brugere, vi interviewede,
viste tegn på, at Esben Bjerre og Peter Falktoft opfattes som værende troværdige personer i andre sammenhænge end blot i forbindelse
med radioprogrammet. Dette skyldes bl.a., at de besidder noget af
det, som Seno & Lukas (2007, p. 126) betegner som celebrity attractiveness. Begrebet celebrity attractiveness handler ikke nødvendigvis om fysisk attraktivitet men kan lige så vel beskrive intelligens,
charme, sportsånd eller lignende. Ved eksempelvis at fremstå intelligente og troværdige i sammenhænge uden for Monte Carloprogrammerne kan Esben Bjerre og Peter Falktoft altså være med til
at styrke Monte Carlos brand.
En mulig grund til, at GoPro har succes med co-branding, kan være,
at virksomheden formår at udvælge personer, der ligeledes besidder
celebrity credibility og celebrity attractiveness, samtidig med at de
kan fortælle den rigtige historie om brandet og selv får noget ud af
samarbejdet. Som forklaret i følgende citat kan co-branding nemlig
gøre, at de involverede parter oftere associeres med hinanden: ”Repeated pairings of the celebrity endorser and brand should facilitate
the celebrity and brand becoming part of each other’s association
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set.” (Till & Shimp, 1998, p. 69 citeret i Seno & Lukas, 2007, p. 124).
Eksempelvis kan de verdensberømte snowboardere Travis Rice og
Jamie Anderson, hvis Instagram- og Facebook-billeder er vist i figur
18, ses som tilfælde, hvor man som bruger kan komme til at tænke
på GoPro, når man ser de kendte personer – og ligeledes kan man
komme til at tænke på de kendte personer, når man ser eller anvender et GoPro-kamera. På den måde gavner samarbejdet begge parter.
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Figur 18: De kendte snowboardere Jamie Anderson og Travis Rice
sætter sig i forbindelse med GoPro på hhv. Facebook og Instagram.
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En vigtig fordel ved at bruge co-branding på den måde, som GoPro
gør, er, at de kendte personer kan være med til at gøre virksomhedens produkter særlige. Som Seno & Lukas (2007, p. 123) forklarer,
kan co-branding nemlig positionere et produkt på en måde, der gør
det svært for konkurrenterne at efterligne.
Resultaterne af vores undersøgelse understøttes altså af teorien om
anvendelse af kendte personer som produktfortalere, og der synes
således at være sammenhæng mellem Monte Carlos og GoPros
anvendelse af kendte personer og brugernes incitament til at deltage
i virksomhedernes co-creation-koncepter. Endvidere er analysen af
virksomhedernes anvendelse af kendte mennesker med til at vise,
hvordan de sponsorerede atleter og radioværterne kan styrke brandfortællingerne, der knytter sig til henholdsvis GoPro og Monte Carlo.

5.3.3 GoPro-atleter som meningsdannere
I artiklen ”Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities” behandler Kozinets et al. (2010),
hvorledes virksomheder kan få gavn af at bloggere promoverer produkter gennem word-of-mouth marketing. Undersøgelsen omhandler
en mobiltelefonproducent, der forærede en række forskellige indflydelsesrige bloggere, med et vist antal besøgende, en gratis kameratelefon. Der var ingen betingelser fra virksomhedens side, så bloggerne kunne selv bestemme, hvorvidt de ønskede at skrive om den
modtagne telefon eller ej. De fleste af bloggerne valgte dog at gøre
dette. Den måde, telefonselskabet anvendte bloggerne på, kan
sammenlignes med GoPros brug af sponsorerede atleter. Kozinets
et al. (2010) kommer ind på forskellige elementer, der skal spille
sammen før at word-of-mouth marketing virker. Produktet skal
stemme overens med bloggerens narrativ og identitet, og der skal
tages højde for gennem hvilken kanal budskabet kommunikeres.
Derudover er det vigtig at tage højde for, hvilken adfærd modtagerne
forventer af bloggeren eller de personer, der er afsender for word-ofmouth marketing. Slutteligt skal der tages højde for selve produktets
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øvrige markedsføring, der ikke må modsige bloggerens. Hvis der
findes uoverensstemmelse mellem disse elementer, kan det føre til,
at modtager opfatter bloggeren som upålidelig, og word-of-mouth
marketing-aktiviteten har hermed ikke den ønskede effekt (Kozinets
et al., 2010, pp. 74-75). Hvis man sammenligner dette med GoPros
brug af actionsportsatleter som ambassadører for brandet, er der
netop god sammenhæng mellem de forskellige elementer. Det virker
ikke

unaturligt

eller

påtaget,

at

atleterne

anvender

GoPro-

kameraerne til at filme deres aktiviteter. Det giver derimod mening,
at de gør det, da netop denne type kamera giver atleter mulighed for
at vise deres fans billeder og videoer, som de ellers ikke har adgang
til. Derudover kan billeder og videoer deles på en meningsfuld måde
gennem mange forskellige kanaler som eksempelvis Instagram, Facebook, blogs og lignende. Ved at bruge GoPro til at filme sine egne
aktiviteter med bryder atleterne heller ingen adfærdsforventning. Det
forventes nok nærmere af atleter, at de promoverer sig selv og giver
deres fans materiale af forskellig art og på den måde involverer fans
i deres liv.

5.3.4 GoPro og Monte Carlo fortæller historier
Storytelling synes at være en vigtig del af både Monte Carlo og
GoPro. Som resultaterne af vores undersøgelse viser, knytter der sig
fortællinger til de to cases, som gør, at brugerne oplever et attraktivt
fællesskab, som de gerne vil være del af. Under sloganet ”Her går
det godt” handler Monte Carlos fortælling om at være glad og have
det godt, og gennem radioudsendelsernes indhold tilføjes en fortælling om, at man i fællesskab laver sjov med aktuelle emner. GoPros
slogan ”Be a hero” fortæller forbrugerne, at man kan blive en del af
et fællesskab af heltagtige forbilleder, hvis man bruger GoPros produkter, og gennem de videoer, billeder og personer, som anvendes i
GoPros markedsføring, får forbrugerne at vide, at GoPro-livsstilen
handler om at nyde livet og dyrke actionsport. Om storytelling skriver
Fog et al. følgende:
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”Efterspørgslen går […] på produkter, som giver os en særlig oplevelse. Produkter, som taler til vores drømme og følelser, og som giver mening i vores søgen efter det gode liv.”
(Fog et al., 2002, p. 21)
”Den store udfordring bliver at bygge værdier og holdninger
ind i virksomhedens brand. Det er her, storytelling kommer
ind i billedet. Når virksomheder og brands kommunikerer
gennem historier, hjælper det os med at orientere os i verden.” (Fog et al., 2002, p. 21)
GoPros og Monte Carlos succes med at inddrage brugere kan skyldes, at virksomhederne har gjort sig tanker om storytelling og forstået vigtigheden i at tale til forbrugernes følelser. GoPro og Monte Carlo har gjort det tydeligt for brugerne, hvad produkterne står for, og
derved er holdninger og følelser blev knyttet til de to brands. Når
stort set alle de GoPro-brugere, vi talte med, kunne beskrive den
typiske GoPro-bruger på en måde, der stemte overens med virksomhedens markedsføring, kan det også ses som et tegn på, at
virksomhedens kernefortælling er klar og let at forstå. Det samme
understreges, når man søger på billeder og videoer tagget med
#gopro på sociale medier og ser, hvordan størstedelen af disse supplerer GoPros kernefortælling.
En af grundene til, at GoPros kernefortælling er nem for forbrugerne
at forstå, kan skyldes den føromtalte måde, hvorpå virksomheden får
produkterne til at spille sammen med professionelle atleter. Seno &
Lukas (2007, pp. 126-127) beskriver, at der skal være et tydeligt
match mellem den kendte produktfortaler og selve produktet, for at
samarbejdet giver mening for forbrugerne. Forfatterne uddyber: ”[…]
the greater the perceived fit between the relevant product attributes
and characteristics of the celebrity, the more quickly an associative
link can be established between the two by consumers” (Seno & Lukas, 2007, p. 127). Sagt med andre ord understøtter de sponsorerede surfere, skiløbere, mountainbikere, snowboardere m.m. GoPros
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andre markedsføringsaktiviteter på en meningsfuld måde, og derved
hjælper de brugerne til at forstå, hvad GoPro står for.
I Monte Carlo-udsendelserne kom værternes politiske holdninger
ofte til udtryk, og Esben Bjerre og Peter Falktoft gjorde grin med både kendte mennesker og politikere. Derved fortalte man indirekte
brugerne, at de skulle gøre det samme, og dette kan have medvirket
til, at der kunne ses et mønster i det, de mange #hørtoverhækkentweets handlede om. En anden historie, som også synes at være
blevet fortalt indirekte, var, at der i Hørt Over Hækken-konceptet var
plads til, at alle kunne deltage og få deres tweets læst op i radioprogrammet. Denne fortælling kom til udtryk i måden, hvorpå nogle af
de Monte Carlo-lyttere, vi snakkede med, forklarede, at de opfattede
kvaliteten af de tweets, der blev læst op i programmet, som værende
meget blandet. Det tyder dog umiddelbart ikke på, at man hos P3 var
bevidste om formidlingen af denne fortælling, for ifølge Esben Bjerres udsagn udvalgte værterne tweets, fordi de var sjove, og ikke fordi de skulle repræsentere så bred en brugergruppe som muligt. For
os som undersøgende kan det dog være svært at finde frem til,
hvorvidt man hos P3 egentlig havde gjort sig overvejelser om at lade
Hørt Over Hækken-konceptet fremstå som værende for alle, idet vi
ikke kan forvente at være blevet involveret i alle virksomhedens
overvejelser omkring programmets anvendelse af brugergenereret
indhold. Ser man på resultaterne af vores øvrige undersøgelsesaktiviteter, synes Hørt Over Hækken dog at fremstå som et relativt lukket fællesskab, hvor der ikke er plads til alle.
De dele af vores undersøgelse, som har omhandlet GoPro, har vist
lignende resultater. Også her fortælles der en historie om, at alle kan
være med, men i realiteten ser fællesskabet omkring GoPro ud til
kun at give plads til en bestemt type brugere, som bidrager med en
bestemt type indhold. De fleste eksponerede videoer og billeder er af
samme karakter som de af Nikolaj Vang beskrevne typiske GoProedits i den forstand, at de har et point of view-element blandet med
action, glæde og selfie-vinkel.
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Flere af de brugere, vi interviewede, opfattede GoPros markedsføring som om, alle, der bidrager, har mulighed for at blive eksponeret.
Men lige som i tilfældet med Monte Carlos Hørt Over Hækkenkoncept synes det at være en hård kerne af superbrugere, som bidrager med størstedelen af det indhold, virksomheden vælger at anerkende gennem deling. Vores undersøgelse viste dog, at anerkendelsen ikke nødvendigvis behøver at komme fra virksomheden for at
skabe værdi for brugerne. Andre brugeres anerkendelse kan også
være betydningsfuld.
Det tyder på, at storytelling er noget af det, der gør Hørt Over Hækken og GoPro til koncepter, man som bruger gerne vil være en del
af. Man kan sige, at storytelling er med til at sætte rammerne for det,
brugerne bidrager med, og for GoPro og Monte Carlo synes storytelling at have gjort budskabet om, hvad man ønskede fra brugerne,
mere tydeligt. Netop det at sætte de rigtige rammer synes at være
vigtigt i forbindelse med co-creation-koncepter, og dette uddybes
derfor i det følgende.

5.3.5 At sætte rammer for kreativitet
Det tyder på, at både Monte Carlo og GoPro har sat så tydelige
rammer for de brugerinddragende aktiviteter, at det gør det nemt for
dem, der ønsker at deltage, at forstå koncepterne. I både Hørt Over
Hækken og GoPros markedsføring ser det nemlig ud til, at rammerne har været med til at få de rigtige brugere til at bidrage med det
rigtige indhold.
Brugerne har tydeligt kunnet se, hvilket fællesskab de blev en del af
ved at deltage, og dermed har formålet med co-creation-koncepterne
givet mening for dem. Ser man på nogle af de tilfælde, hvor vi har
oplevet, at co-creation ikke fungerede så godt, kan det netop have
været rammerne, som ikke var tydelige nok, og dermed syntes brugerne at have svært ved at se formålet med at komme med input.

119

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

Ser man på det tidligere nævnte eksempel med Metroselskabet, der
forsøgte at anvende Instagram som platform for co-creation, var det
svært for brugerne at se formålet med at uploade billeder, tagge dem
med #tilbyen og deltage i konkurrencen. På profilen stod der ikke
beskrevet, hvilke historier hashtagget og billederne skulle være med
til at fortælle, og Metroselskabet havde ikke selv sørget for at uploade billeder, der indirekte kunne forklare, hvad konceptet handlede
om. Siden vores arbejde med undersøgelsen af virksomheders brug
af Instagram er der dog sket en udvikling på Metroselskabets Instagram-profil og hashtagget #tilbyen. Nu bliver hashtagget brugt af
nogle af Københavns mest populære og anerkendte Instagrambrugere, og søger man på hashtagget, finder man mere end 16.000
billeder, der fortæller historier om livet i københavnsområdet. Denne
udvikling synes at være sket i takt med, at Metroselskabet har præciseret teksten på virksomhedens Instagram-profil og uploadet billeder, der afspejler den stemning og fortælling, man ønsker, at brugerne skal komme med bidrag til.
Co-creation handler om at få brugerne til at være kreative. Men som
det ses beskrevet i teori om kreativitet og idéudvikling, er det sjældent muligt at være kreativ på kommando. Rammer og benspænd er
vigtige for den kreative proces. Dorte Nielsen (2001) har i ”Idébogen”
beskrevet en række værktøjer og metoder, som man kan bruge til at
få ideer og udvikle disse. Hun forklarer, hvordan det handler om at
provokere og stimulere, når man ønsker at vække sin kreativitet, og
hun anvender begrebet mental føde (Nielsen, 2001, p. 31) til at beskrive vigtigheden i at give hjernen noget at arbejde med. Mental
føde kan komme fra mange forskellige steder og objekter, og overfører vi begrebet til virksomheders arbejde med co-creation, handler
det om at give brugerne mental føde, så de kan blive udfordret og
være kreative inden for de rammer, der passer til virksomhedernes
brands.
Bettina von Stamm (2008) har også beskæftiget sig med kreativitet,
og i bogen ”Managing innovation, design and creativity” skriver hun
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følgende: ”[…] creativity cannot be ordered, it relies much more on
intrinsic motivation, on people being enthusiastic, inspired and knowledgeable. You cannot tell people to be more creative and innovative, you have to inspire them.” (von Stamm, 2008, p. 3). Selv om bogen er målrettet ledelse af co-design-projekter, hvor medarbejdere
eller brugere skal arbejde kreativt for at udvikle produkter eller services, kan pointen overføres til bredere co-creation-koncepter, som i
højere grad handler om markedsføring og storytelling. Citatet understreger nemlig, at hvis man vil have en kreativ proces, bliver man
nødt til at sørge for inspiration. Dette understøttes endvidere af følgende citat fra Gensler et al. vedrørende kreative brandingsamarbejder mellem virksomheder og brugere: ”[…] firms should provide
consumers with the necessary tools and the branding ‘raw material’
in order to actively encourage them to provide brand stories. A firm
can offer brand-created visuals and structure their language in harmony with the brand's identity […]” (Gensler et al., 2013, p. 247). For
virksomheder handler det altså om at fortælle brandhistorier, som
inspirerer brugerne. Som resultaterne af vores undersøgelse viste,
synes både Monte Carlo og GoPro at have gjort netop dette og dermed påvirket brugerne til at fortælle historier, der supplerer virksomhedernes egne fortællinger.

5.3.6 Troværdighed og etos
Som tidligere nævnt havde vi en hypotese om, at såvel Monte Carlos
som GoPros etos bliver styrket af den måde, virksomhederne anvender co-creation på. Vi havde en formodning om, at henholdsvis
Hørt Over Hækken og anvendelsen af brugergenereret indhold i
markedsføring er med til at øge Monte Carlos og GoPros troværdighed. Etos handler om følelser, og om begrebet skriver Jørgensen &
Onsberg følgende: ”Da etos går på afsenders eller anden autoritets
hele personlighed, er følelsesappellen ikke bundet til den enkelte
situation. De følelser der under etos trækkes på hos modtager, kan
eksistere før, i og efter situationen.” (Jørgensen & Onsberg, 2010, p.
70). Desuden skriver Hoff-Clausen (2008, p. 212), at etos “ikke nød-
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vendigvis er resultat af én retorisk aktørs indsats, men af flere aktørers [...]”. I GoPros og Monte Carlos tilfælde betyder dette, at brugerne vurderer virksomhedernes måde at fremstå på både før de
bidrager med indhold, mens de gør det, og efter de har gjort det samt når de støder på indhold, som andre brugere eller virksomhederne selv har bidraget med. Brugerne følger aktiviteter, der har med
virksomhederne at gøre, og forholder sig til de to brands hver gang,
de støder på dem. Her vurderer de følgende:
" Hvem er afsender?
" Er afsenderen en, vi kan stole på?
" Er afsenderen en, vi kan lære af?
" Er afsenderen en, der er ligesom mig eller helt anderledes?
(Hoff-Clausen, 2008, p. 11)
Som Jørgensen & Onsberg (2010, p. 71) beskriver, er det vigtigt, at
man ikke slider etos op ved at anvende de samme midler for meget i
sin kommunikation. Både GoPro og Monte Carlo anvender brugergenereret indhold til at variere kommunikationen og supplere egne
appelformer, og vores undersøgelse viste tegn på, at dette styrker
de to brands’ etos, fordi brandfortællingerne kommer fra andre end
blot virksomhederne selv. Som følgende ytring fra en af Hørt Over
Hækken-deltagerne beskriver, var co-creation-delen det, han syntes
bedst om ved Monte Carlo-udsendelserne på P3:
”På en måde var noget af det sjoveste ved det, at… Jeg kan
huske, at jeg tit tænkte, at det egentlig var mærkeligt, at min
yndlingsdel i mit yndlingsradioprogram var noget, hvor det
egentlig ikke var dem, der snakkede. Altså, hvor det var andre mennesker, som sad og skrev tingene.” (Bilag 16, 31:00)
Citatet viser, hvordan Tommy så Hørt Over Hækken som værende
den bedste del af programmet, og måden, hvorpå P3 lod lytterne
bidrage med indhold, skabte værdi for ham. Troels beskrev ligele-
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des, hvordan det brugergenererede indhold havde betydning for
hans oplevelse:
”[Brugernes indhold] gør, at det bliver lidt mere ukontrolleret og
spontan radio, og det kan jeg godt lide. Jeg har ikke set noget af det
tv, som Monte Carlo laver, for jeg synes, det virker alt for kontrolleret
og planlagt. Deres radioprogram var meget mere spontant og sjovt.
Der skete nogle ting, hvor man nogle gange tænkte ”det sagde I bare ikke,” men det var også det, der gjorde, at det var sjovt at høre
hver eneste dag.” (Bilag 18, 12:00)
På spørgsmålet om, hvorvidt Monte Carlo-værterne selv kunne have
skabt indhold, der var lige så sjovt som det, brugerne bidrog med,
svarede Troels desuden følgende:
”Det tror jeg ikke. Måske kunne de godt. Men det her var bare mere ægte, kan man sige.” (Bilag 18, 14:00)
Vores interview med GoPro-brugerne viste ligeledes tegn på, at det
brugerskabte indhold, som GoPro anvender i markedsføringssammenhænge, er med til at styrke virksomhedens etos. Lige som i tilfældet med Monte Carlo hænger dette sammen med, at brugerne
supplerer virksomhedens egne brandfortællinger. GoPro-brugerne
kunne godt lide at bidrage med indhold, og de havde ikke noget
imod at være en del af GoPros markedsføring. Måden, hvorpå
GoPro anvender udvalgte brugeres videoer og billeder til at fortælle
noget om brandet, synes at få virksomheden til at fremstå sympatisk
og troværdig. Følgende citat er et eksempel herpå:
”Jeg kan godt lide, at de markedsfører sig på den måde,
hvor de ligesom kigger ud af, og siger ”Hvad laver andre
folk?”, og så er det det, de lægger ud som billedet eller videoen af dagen […] Det synes jeg er ret fedt, så det ikke kun
er dem selv, de tænker på […] Jeg synes egentlig, det er
cool, for det giver ligesom alle os amatører tro på, at de og-
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så kigger ud, så der er mulighed for at blive set af de helt
store.” (Bilag 14, 11:10)
Endvidere kan den tidligere nævnte fællesskabsfølelse, som brugerne beskrev, også ses som et tegn på, at GoPros etos styrkes gennem virksomhedens anvendelse af brugergenereret indhold. Som
beskrevet af Haug (2009, p. 16) ser forbrugere nemlig den mest pålidelige kilde som værende ”en som mig”. I GoPro-fællesskabet interagerer man som bruger med personer, der har samme interesser
som en selv, og når disse personer fortæller historier om GoPro,
opfatter man dem derfor som troværdige. Samtidig er de mange
brugere med til at få GoPro-brandet til at fremstå troværdigt, fordi
andre forbrugere lettere kan identificere sig med de individer, der
bruger GoPro, end med virksomheden selv.

5.3.7 To forskellige virksomhedstyper
Vi har gennem resultaterne fra samtlige interview samt desktopanalysen set på ligheder og forskelle i måden, hvorpå Monte Carlo og
GoPro anvender co-creation. Det er dog i denne sammenhæng relevant at tage de to virksomheders forskellige organisering i betragtning. DR er en dansk public service-virksomhed, og GoPro er en
børsnoteret, amerikansk virksomhed. Vi har i dette speciale ikke udført en dybdegående organisationsanalyse af de to virksomheder,
men vi dog berører de mest udtalte forskelle. Derudover har vi undersøgelsen igennem været bevidste om virksomhedernes forskelle.
DR har i kraft af public service-aftalen en række forpligtelser, som
skal opfyldes i forbindelse med indholdet og målgrupperne for virksomhedens formidling. DR er finansieret af medielicens og har derfor
ikke de samme kommercielle interesser som GoPro. DR er forpligtet
til at formidle underholdning og oplysning til hele befolkningen, og
blandt andet DR’s medieforskning står bag en række brugerundersøgelser, der skal sikre, at virksomheden lever op til disse forpligtelser. Det er derudover i DR’s interesse at retfærdiggøre befolknin-
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gens licensbetalinger og virksomhedens eksistensberettigelse ved at
leve op til brugernes forventninger. Ved at inddrage brugerne på flere forskellige planer viser DR netop initiativ og imødekommenhed
samt at virksomheden stræber efter at leve op til brugernes forventninger og de samfundsmæssige krav. I DR’s public serviceredegørelse fra 2013 beskrives det, hvorledes sociale medier er blevet en vigtig del af virksomhedens brugerinddragelse:
“DRs distrikter har i 2013 arbejdet aktivt med at inddrage lytterne gennem sociale medier, som Facebook og Twitter, der
supplerer andre digitale kommunikationskanaler som sms,
e-mail og web. Eksempler på brugerinddragelse er programmet ’Danmark Direkte’ og ’Kommunalvalg 2013’, hvor
integrationen af sociale medier har været med til at skabe
tæt kontakt med borgerne. Eksemplerne forudgriber fremtiden for DRs regionale radioprogramvirksomhed, som omfatter øget brugerinddragelse og dialog med lytterne gennem
sociale medier.” (DR, 2013)
Ligeså udtaler DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, i forbindelse med præsentationen af DR’s økonomiplan og i forhold til nyhedsformidling at: “Vi skal i højere grad benytte os af sociale medier og
indgå i debatter med befolkningen på nye måder.” (DR Kultur, 2014)
På spørgsmålet om, hvorvidt Monte Carlo var blevet inspireret af
andre, som havde brugt co-creation i lignende sammenhænge, svarede Esben Bjerre, at Hørt Over Hækken hovedsageligt var skabt på
grund af DR’s krav om brugerinddragelse:
“Nej - uden at lyde alt for fladpandet, så var det meget et
element som indgår, fordi der er et krav om, at der skal være
en form for lytterinteraktion, der er ikke lange målgruppeundersøgelser og analyser bag ideen.” (Bilag 6)

125

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

Der er således ikke kommercielle interesser for DR i at inddrage
brugerne. Når de gør det alligevel, er det formodentlig med det formål at leve op til de forventninger, forbrugerne har til en public service-virksomhed.
Det ses derimod, at GoPro, der er en amerikansk virksomhed hvis
produkter markedsføres og sælges internationalt, anvender cocreation til at differentiere sig fra andre virksomheder med lignende
produkter. Nick Woodman, administrerende direktør og stifter af
GoPro, forklarer i et interview med Bloomberg TV i forbindelse med
virksomhedens børsnotering, hvorledes GoPro har en helt unik position på markedet, fordi kameraet netop har så mange entusiastiske
brugere, der anvender kameraet og deler videoer og billeder, som
de tagger med GoPro.
“We think of ourselves as being in the content enabling
business, because we recognize that when our costumers
capture and share compelling content of exciting and interesting life experiences and they tag title describe the content as GoPro, our costumers are virally driving awareness
and enthusiasm to our company, the brand and product, and
to compete with GoPro you would have to have millions of
people capturing and sharing their experiences and givning
you credit for it, and that is why our competitors have not
made any inroad.” (Bloomberg, 2014a)
Bloomberg skriver ligeledes, at der i løbet af det sidste år er uploadet intet mindre end, hvad der svarer til tre års GoPro-optagelser
(Bloomberg, 2014b). CBS San Francisco skriver, at siden GoProkameraet kom frem for 12 siden, er det gået hen og blevet det mest
solgte kamera i verden (CBS San Francisco, 2013). GoPro er altså
en succesfuld virksomhed, som har flere forskellige økonomiske interesser.
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Nick Woodman fremstår som en stærk frontfigur for virksomheden,
og hans personlige historie er ligeledes gået hen og blevet en del af
virksomhedens fortælling. Man kan flere steder læse, at Nick
Woodman fik ideen til at udvikle GoPro-kameraet på en surf-ferie i
Australien, hvor han var frustreret over ikke at kunne tage kvalitetsbilleder med det udstyr, han havde til rådighed (Bloomberg, 2014b)
(Wikipedia, 2014b). Fortællingen om Nick Woodman, der arbejdede
sig op fra at være en helt almindelig, livsglad surfer til nu at være
milliardær som følge af en god ide og vision, ligner meget et stereotypt billede på den amerikanske drøm. Man kan ligeledes sige, at
den historie, der knytter sig til Nick Woodman som person, på mange måder ligner fortællingen om den typiske GoPro-bruger. På trods
af sin stilling som administrerende direktør for en milliardvirksomhed
holder Nick Woodman fast i sine oprindelige værdier og livsstil, og
man hører ham eksempelvis stadig bruge slangudtryk som “stoked”
og lignende. Ser man på Monte Carlo og DR, er der ikke på samme
måde én fortælling, der knytter sig til hele virksomheden. Den fortælling, der kommer til udtryk gennem Hørt Over Hækken, knytter sig
kun til Monte Carlo som program, mens der i DR’s andre aktiviteter
findes mange andre forskellige fortællinger.
Det ses hermed, at der er stor forskel på de to virksomheder, og
som tidligere beskrevet brander de sig forskelligt gennem cocreation. GoPro bruger co-creation til at styrke virksomhedens kernefortælling og etos, og dette kan defineres som corporate branding.
DR’s brugerinddragelse ved Hørt Over Hækken kan ses som product branding, idet det knytter sig til fortællingen om et af DR’s produkter, nemlig Monte Carlo.
På trods af, at GoPro og DR er meget forskellige virksomheder, og
at de anvender co-creation i forskellige brandingsammenhænge, ses
det dog, at inddragelsen af brugerne har samme effekt på det enkelte individ. De to virksomheder opnår stærke brands, og henholdsvis
GoPros og Monte Carlos fortællinger om de to brands formål står
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klart for brugerne. Derudover opnår de to virksomheder mere loyale
brugere, idet disse samles i fællesskaber omkring de to brands.

5.3.8 Pointer om co-creation
Gennem undersøgelsen blev det tydeligt, at der var generelle temaer, der gik igen hos både Monte Carlo-lytterne og GoPro-brugerne.
De samme temaer ses beskrevet i et uddrag af litteraturen omhandlende co-creation og markedsføring, og i det følgende understøttes
resultater fra vores undersøgelse af teori samt resultater fra andre
undersøgelser på området.

5.3.8.1 Identitet og fællesskab som afgørende faktorer
Interviewene med Monte Carlo-lytterne og GoPro-brugerne viste, at
informanterne oplevede at blive del af og få erkendelse af fællesskaberne omkring de to brands. Fortællingerne omkring de to brands
og fællesskaberne omkring dem fungerede ligeledes identitetsskabende for informanterne, da de herigennem kunne skabe meningsfulde relationer med ligesindede og identificere sig med brandhistorierne. Derudover så vi gennem interviewene, at informanterne opfattede de to brands som værende troværdige, fordi de involverer brugerne. I nyere litteratur, der behandler brands, sociale medier og cocreation bekræftes disse antagelser. Blandt andre Dennhardt (2012),
Fueller et al. (2012) og Gensler et al. (2013) beskriver, hvordan
brands får symbolsk værdi for forbrugerne:
“For consumers, brands are a powerful source of meaning
(Fournier 1998) and, hence, serve as powerful symbolic and
cultural resources for individual identity project (Holt 2002;
McCracken 1989).” (Dennhardt, p. 13, 2012)
“[...] because of the symbolic function, people do not buy
brands just for what they do, but also for what they mean. By
being a resource of expression for consumers brands also
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help them to create and build their self-identities.” (Fueller et
al., 2012, p. 3219)
“Moreover, individual consumers use possessions and specifically brands as resources to construct and express their
identities, and in the process might even go so far as to
change and customize them to fit their individual identity projects (Belk 1988; Holt 2002).” (Gensler et al., 2013 p. 244)

5.3.8.2 Sociale medier som grundlag
Ved begge cases viste undersøgelsen, at sociale medier i form af
Twitter, Instagram og Facebook dannede grundlag for, at brugere
nemt kunne eksponere deres bidrag og finde andre personer med
samme interesse og herved samles i fællesskaber. Betydningen af
sociale medier i markedsføringsammenhænge bekræftes ligeledes
af Fueller et al. og Gensler et al.:
“Consumers buy and use brands as well as interact with
others around brands because of the social ties they get
from it. This social function of brands is also becoming ever
more important in the social media age where possibilities to
interact become easier than ever and pervasive. This also
indicates that the importance of social media in creating and
maintaining strong brands increases.” (Fueller et al., 2012,
p. 3225)
“Instead, consumers who are now empowered to share their
brand stories easily and widely through social networks have
gained a more important voice that brand managers can no
longer afford to ignore — even for firms that decide not to
actively participate in social media themselves.” (Gensler et
al., 2013, p. 243)
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5.3.8.3 Social kapital
Ifølge Dennhardt er fællesskabet omkring brands ikke kun værdifuldt, fordi brugerne møder ligesindede. Det bliver ydermere et middel til at skabe social kapital. Social kapital kan defineres på følgende måde:
“Social capital is defined as the entirety of actual and potential resources that arise from more or less durable networks
of institutionalized relationships (Bourdieu, 1986). In other
words, social capital gives its holder access to resources
embedded in social networks that he may use and from
which he may profit (Esser 2008; Lin 2001).” (Dennhardt,
2013, p. 14)
De netværk, der dannes omkring et brand, kan herved skabe social
kapital for individer, da de forbindelser og relationer, der opstår gennem netværket, potentielt er værdifulde ressourcer for den enkelte
bruger og hermed også for virksomhederne (Dennhardt 2012, p. 15).
Denne side af co-creation har ikke været et af temaerne i vores undersøgelse og er derfor heller ikke en udtalt del af resultaterne. Dog
gav GoPro-brugeren Thomas udtryk for, at han gerne ville opdages
af GoPro og drømte om et job i virksomheden. På den måde er det
værdifuldt for ham at blive en del af GoPro-netværket og blive anerkendt her. Ligeledes kunne det godt tyde på, at Nikolaj D. brugte
netværket omkring Hørt Over Hækken til at skabe opmærksomhed
omkring sin egen person og sit navn og på denne måde promoverede sig selv som en kommunikationskyndig person. Det tyder ligeledes på, at både GoPro og Monte Carlo som brands har høj social
kapital, da netværkene omkring dem kan være værdifulde ressourcer for brugerne.
Social kapital taget i betragtning er det forståeligt, at det ikke er lige
fordelagtigt for alle typer brands at anvende co-creation i deres mar-
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kedsføring. Som Gensler et al. (2013) beskriver det, er det mest meningsfuldt at anvende co-creation ved brands, hvis produkter forbruges i offentlige sammenhænge frem for produkter, der anvendes i
private sammenhænge.
“For example, high visibility of consumption should make
brands more susceptible to social media because of the
public nature of the consumption process and, consequently,
consumers' high purchase decision involvement. Conversely, for brands that are mostly associated with private consumption, social media should be less important.” (Gensler
et al., 2013, p. 245)
I denne sammenhæng har eksemplet, som ses i figur 19, undret os.
Her ses det, hvordan toiletpapirsproducenten Ooops forsøger at inddrage brugere gennem Facebook. Med den viden, vi har opnået
gennem vores undersøgelse og teorien, finder vi det umiddelbart
ikke sandsynligt, at forbrugerne finder det meningsfuldt at samles i
interessefællesskaber omkring et produkt som toiletpapir. Selve konteksten, hvori toiletpapir anvendes, er af udpræget privat karakter,
og desuden er toiletpapir et almindeligt og så udbredt produkt, at det
ikke knytter sig til en særlig specifik målgruppe. Konkurrencer er nok
den mest oplagte måde at tiltrække brugere til denne type Facebook-sider, da det at kunne vinde en præmie giver brugerne et stærkere incitament til at interagere med virksomheders indhold. Dog
skaber dette ikke nødvendigvis specielt loyale forbrugere.
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Figur 19: Toiletpapirsproducenten Ooops! opfordrer brugerne til at
følge virksomheden på Facebook.

5.3.8.4 Hvorfor fungerer co-creation for GoPro og Monte
Carlo?
Som vi tidligere har været inde på, har det at sætte de rigtige rammer for co-creation-koncepter stor betydning for koncepternes succes. Gensler et al. (2013) beskriver, hvorledes tre forskellige strategier kan anvendes til brand-management. Mens de to første i høj
grad handler om, at virksomheder følger brugernes krav, beskriver
den tredje en måde, hvorpå virksomheder i højere grad kan påvirke,
hvilken retning brandet udvikler sig i.
“[...] or they can attempt to leverage social media's connectedness and get consumers to play the brand's game by
creating branded artifacts, social rituals, and cultural icons
for consumers to appropriate and work on behalf of the
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brand (e.g., the Old Spice campaign).” (Gensler et al., 2013,
p. 253)
Denne strategi stemmer overens med den, som Monte Carlo og
GoPro anvender, og dette lader til at fungere efter intentionen. Men
som Gensler et al. ydermere påpeger, kan brand-managers ikke
med sikkerhed regne med, at brugernes brandfortællinger går i den
ønskede retning. Til at forklare dette bruges pinball som metafor:
“While the firm can manipulate the ball (i.e., the firmgenerated brand story), it cannot with certainty predict its
trajectory (i.e., pre-determine how the brand story will evolve). The best it can hope to do is to provide the boundary
conditions that restrict the course of the ball (i.e., brand story) so that it stays within permissible limits.” (Gensler et al.,
2013, p. 253)
Virksomheder skal derfor være omstillingsparate og åbne for at bevæge brandet i den retning, brugere bevæger det. Men det er altså
en fin balancegang mellem åbenhed og påvirkning.
I GoPros tilfælde kan virksomhedens succes til dels også skyldes
gunstig timing mellem teknologisk udvikling og samfundstendenser.
Nikolaj Vang fra Playground forklarede, hvorledes selfie-elementet
var et af kendetegnene ved den bestemte GoPro-stil. Dog er det at
tage billeder af sig selv og efterfølgende dele dem gennem sociale
medier, evt. med tagget #selfie, ikke en speciel GoPro-ting. Selfietendensen er blevet særligt udbredt gennem Instagram og Facebook. I artikler på Kforum beskriver lektor i æstetik og visuel kommunikation i nyere medier, Bent Fausing, blandt andet selfiens udbredelse.
“Det første hashtag af en selfie på Instagram stammer fra
januar 2011. Sidenhen er selfies blevet hashtagget 57 millioner gange på Instagram. I 2012 blev ordet kåret af Time
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Magazine som et af tolv nye skelsættende ord, og i 2013
blev det kåret som årets ord af Oxford Dictionary. Brugen af
ordet steg 17.000 procent i 2013 ifølge ordbogen.” (Fausing,
2014)
Da meget af GoPros tilbehør og kamerafunktioner netop gør det muligt at tage selfies i alverdens situationer, kan man sige, at GoPro
rammer en tidsånd, der på mange måder berettiger produktet, og
som kan have påvirket kameraernes efterspørgsel. Fausing (2014)
(2013) beskriver ydermere, hvorledes selvopfattelse og social accept
gennem sociale medier er del af det at tage selfies:
“Basalt drejer det sig stadig om at spejle sig og se sig selv,
men også om at blive set af andre. Kommunikationen er kun
fuldbyrdet, ved at andre også ser billedet, ikke mindst via de
sociale medier.” (Fausing, 2014)
“Selfies kan ses som et forsøg på gennem et selvportræt at
få kontrol over, hvordan man præsenterer sig selv.” (Fausing, 2013)
Dette stemmer overens med resultaterne fra vores undersøgelse,
som viser at GoPro-brugerne blandt andet motiveres til at bidrage
med indhold gennem identitetsskabelse.
Tendensen til, at individer udtrykker deres personlighed gennem
egenproduceret indhold på sociale medier, kan ligeledes understøtte
Monte Carlo-lytternes motivation for at anvende Twitter til at bidrage
med indhold til Hørt Over Hækken. Det samme gælder tendensen til,
at sociale medier har værdi, fordi vi alle herigennem får et publikum.
Et tweet og en selfie kan sammenlignes i måden, hvorpå begge kan
ses som en uhøjtidelig og ubesværet præsentation af sig selv gennem et socialt medie.

134

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

Ydermere kan Monte Carlos succes hænge sammen med, at man i
radioprogrammet udnytter, at mange forbrugere anvender smartphones, mens de bruger medier som radio og tv. I denne forbindelse
er udtrykket second screen relevant, da dette omhandler den mulighed for samspil mellem medier, der forekommer, når tv-seere bruger
smartphones eller tablets, mens de ser tv. Laursen & Sandvik definerer second screen på følgende måde:
“Second screen refers to an additional medium (e.g. tablet or
smartphone) that allows a television audience to interact
with the content they are consuming, such as TV shows.
The second screen is not just another screen (as the first
screen: the TV screen): it is a digital communication device
that can be interacted with.” (Laursen & Sandvik, 2014, p.
142)
Selv om Monte Carlo og Hørt Over Hækken foregik i radioen og ikke
på en skærm, er pointen omkring second screen relevant. Monte
Carlo synes nemlig - ligesom tv-programmer som X Factor og Voice
- at have udnyttet forbrugernes anvendelse af tablets og smartphones ved at integrere flere platforme og få disse til at supplere hinanden. Ved at Hørt Over Hækken foregik på Twitter (og via sms) har
lytterne altså interageret med Monte Carlos indhold flere steder, og
dette kan have fået programmet til at virke særligt interessant for
unge forbrugere, der er anvender flere medier på en gang.

5.3.8.5 Co-creation og co-design
En anden interessant pointe vedrørende co-creation, som vi fandt
frem til gennem undersøgelsen, var, at det kan være svært at skelne
mellem co-creation og co-design i praksis. Co-design er som tidligere beskrevet en gren af co-creation, hvor brugere og virksomhed i
samarbejde designer et produkt eller en service. Dog synes der i
praksis at være en hårfin grænse mellem, hvornår inddragelse af
brugerne er co-creation eller co-design. Vi formoder, GoPro anvender brugernes bidrag til at få indsigt i, hvordan produkterne anven-
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des, og om der er ønsker til forbedringer. Det kunne blandt andet
være ved at få inspiration til udvikling af nye beslag eller stativer,
som kan give brugerne mulighed for at avende kameraet på nye
måder. Jonas Delfs forklarede, at man hos P3 brugte de erfaringer,
man havde gjort sig i forbindelse med Hørt Over Hækken til udviklingen af nye co-creation-koncepter. Ved begge cases ses hermed, at
brugerindhold, der blot var beregnet som co-creation, kan gå hen og
fungere som co-design.

5.3.9 Hvad kan andre virksomheder lære af GoPro og
Monte Carlo?
Gennem vores undersøgelse er vi kommet frem til en række resultater, som kan være relevante for andre virksomheder, der ønsker at
anvende co-creation og være kreative sammen med brugere i forbindelse med cross-media-aktiviteter. Vi har set, at Monte Carlo og
GoPro er to eksempler på, hvordan co-creation kan skabe kreativitet
mellem virksomheder og brugere. Man kan som Monte Carlo anvende co-creation til at gøre brugergenereret indhold til en del af det
produkt, man sælger eller udbyder – eller man kan, som GoPro, anvende co-creation på en måde, der gør brugernes indhold til en del
af markedsføringen af et brand eller produkt.
Vi har ligeledes set, at fællesskab er en vigtig faktor, når man som
virksomhed ønsker at få brugere til at bidrage med indhold. Vi mener
derfor, at man som afsender af co-creation-koncepter bør overveje,
hvordan man kan skabe et fællesskab omkring sit brand. Det tyder
nemlig på, at co-creation i højere grad skaber værdi for brugerne,
hvis de kan identificere sig med andre i fællesskabet og derved opnå
anerkendelse. Endvidere kan den måde, hvorpå man i co-creationkoncepter giver plads til brugernes input, være med til at styrke en
virksomheds etos, da brugergenereret indhold ofte opfattes af ligesindede brugere som værende relevant og troværdigt.
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Som virksomhed kan man anvende kendte personer til at skabe opmærksomhed omkring sit brand. Vælger man at co-brande sit produkt eller sin virksomhed sammen med kendte personer, skal man
dog være opmærksom på, at disses såvel personlige som professionelle narrativ skal supplere virksomhedens egne brandfortællinger.
Men sørger man for dette, kan såvel virksomheden som de(n) kendte person(er) opnå at få styrket sit brand. Dette hænger sammen
med, at storytelling er et vigtigt element i brandingprocesser. Som
virksomhed, der vil arbejde med co-creation, bør man derfor også
sørge for at anvende storytelling til at skabe rammerne om de aktiviteter, man ønsker, at brugerne skal deltage i. Det er forståeligt, at
nogle virksomheder er af den opfattelse, at jo bredere rammer man
sætter for sit co-creation-koncept, desto flere brugere kan og vil bidrage med indhold. I praksis ser det dog ud til, at det nærmere er det
modsatte, der gælder. Jo mere præcise rammer man skaber, desto
nemmere er det for brugerne at forstå, hvordan og hvorfor de skal
bidrage.
Vi finder det vigtigt at understrege, at ovennævnte guidelines er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra vores undersøgelse, og da
denne er begrænset af de to cases og empiriens omfang, er det således nødvendigt at tage visse forbehold. Co-creation kan anvendes
på mange flere måder end blot de to, som eksemplificeres i dette
speciale, og hvert co-creation-koncept er unikt på en måde, der gør
det nødvendigt for virksomheder at tilpasse aktiviteter til det specifikke formål. Endvidere er det vigtigt, at virksomheder ikke undervurderer betydningen af at levere underholdende indhold til forbrugerne.
Som følgende citat beskriver, er underholdning nemlig en afgørende
faktor i brugeres motivation for at bidrage med indhold: ”Muntinga,
Moorman, and Smit (2011) conducted a large number of consumer
interviews and find that entertainment is a key motivation for contributing and creating content (Phelps et al. 2004).” (Gensler et al.,
2013 p. 247). Som virksomhed kan man altså få meget svært ved at
få brugere til at bidrage med indhold, hvis man ikke har sørget for at
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skabe underholdning, der kan fungere som grundlag for det kreative
samarbejde.

5.4 Validitet
Ved alle former for videnskabelige undersøgelser er det afgørende
at kunne bevise, at den viden, der skabes, er brugbar, pålidelig og
gyldig. I denne sammenhæng skal læseren kunne vurdere, hvor valid undersøgelsen er. Validitet beskrives af Kvale (2009) på følgende
vis:
“Validitet refererer i almindelig sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn. En gyldig slutning er korrekt udledt af sine præmisser. Et gyldigt argument er fornuftigt, velbegrundet, forsvarligt, stærkt og overbevisende. Validitet har i samfundsvidenskaberne drejet sig om, hvorvidt en
metode undersøger det, den foregiver at undersøge […] Lidt
bredere opfattet drejer validitet sig om, hvorvidt en metode
undersøger det, den har til formål at undersøge, "i hvilket
omfang vores observationer i virkeligheden afspejler de fænomener eller variable, vi interesserer os for" (Pervin, 1984,
s. 48). Med denne åbne opfattelse af validitet kan kvalitativ
forskning i princippet føre til gyldig videnskabelig viden.”
(Kvale, 2009, p. 272)
Validitet er oprindelig et begreb, der stammer fra den positivistiske
tilgang til videnskab og nogle vil derfor mene, at begrebet ikke kan
anvendes ved kvalitative undersøgelser. Vi finder dog begrebet, som
det er beskrevet af Kvale, relevant at anvende. Ved kvalitative undersøgelser er validitet ikke noget, der slutteligt sikrer en undersøgelses kvalitet. Det er derimod en fremgangsmåde, der anvendes
hele undersøgelsesprocessen igennem og sikrer validitet af hver del
af undersøgelsen. Kvale beskriver det således: “Selv om validering
her behandles i et særskilt kapitel, hører den ikke til en særskilt undersøgelsesfase, men gennemsyrer forskningsprocessen som hel-

138

Co-creation i branding og cross-media: Et case-baseret studie af GoPros og Monte Carlos
anvendelse af brugergenereret indhold
Cecilia Birkmose Samsson og Camilla Lützhøft Stahlschmidt, IT-Universitetet i København
______________________________________________________________________________

hed. Vi flytter her vægten fra en endelig produktvalidering til en kontinuerlig procesvalidering.” (Kvale, 2009, p. 274-275).
For at sikre, at vi i dette speciale anvender metoder, der undersøger
det, de har til formål at undersøge, har vi hele processen igennem
forholdt hver aktivitet til problemformuleringen. I udvælgelsen af informanter, såvel eksperter som slutbrugere, har vi, så vidt det var
muligt, sikret, at de rekrutterede brugere reelt var personer, der kunne bidrage med svar til problemformuleringen. Det betyder, at de tre
eksperter var personer, der havde en professionel forbindelse til
henholdsvis DR og GoPro og havde arbejdet med disses co-creation
koncepter. Formålet med ekspertinterviewene var at få indsigt i virksomhederne og deres anvendelse af co-creation. På samme vis var
de rekrutterede brugere alle personer, der kunne give et indblik i,
hvordan det var at bidrage med indhold til henholdsvis Monte Carlo
og GoPro. De rekrutterede brugere beskrev co-creation ud fra deres
egne oplevelser, hvilket er et afgørende faktum i validiteten af interviewene. Vores data havde eksempelvis ikke været valide, hvis de
interviewede havde berettet om deres forestillinger af, hvordan cocreation med de to brands kunne være, uden at have personlige erfaringer hermed. Interviewguiden og de spørgsmål, vi stillede informanterne, var ligeså udarbejdet på grundlag af problemformuleringen og havde til formål at belyse problemformuleringen ud fra informanternes perspektiv.
En anden måde, hvorpå man kan sikre validitet i akademiske undersøgelser, er ved at arbejde på baggrund af anerkendte metoder og
teorier. Vi har således understøttet såvel vores analyseafsnit som
metodeafsnit af bl.a. fagfællebedømte artikler, samt anerkendte og
afprøvede metodebeskrivelser.
Derudover kan validiteten af undersøgelsen og vores troværdighed
som undersøgende understøttes af, at vi ikke har en økonomisk eller
på anden måde uhensigtsmæssig interesse i, at resultaterne i undersøgelsen peger i en bestemt retning. Derudover har vi hele pro-
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cessen igennem været bevidste om vores egne roller i og holdninger
til undersøgelsen og informanterne. Vi har, så vidt det var muligt,
forsøgt at adskille vores holdninger og erfaringer fra de erfaringer
som informanterne berettede om, dog har vi anvendt egne erfaringer
til at opnå en dybere forståelse for informanternes livsverden.
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Del 6: Diskussion

De resultater, vi er kommet frem til gennem undersøgelsen, har i samspil med teorien givet anledning til at sætte
spørgsmålstegn ved visse dele af felterne cross-media
og co-creation. I det følgende diskuteres problematikker
omkring de to emner derfor.
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6.1 Hvem påvirker hvad?
I arbejdet med dette speciale har vi undret os over, om – og i så fald
hvordan - co-creation påvirker virksomheders måde at brande sig på
gennem cross-media-kommunikation. Co-creation er ikke et nyt fænomen, men i takt med sociale mediers udbredelse er co-creation
blevet aktuelt i nye sammenhænge. Som beskrevet af Laursen &
Sandvik (2014, p. 145) har mange co-creation-koncepter bredere
målgrupper i dag i forhold til tidligere. Før sociale medier som Facebook, MySpace, Instagram og Twitter blev lanceret, var mange cocreation-koncepter nemlig afgrænset til fangrupper og mindre fællesskaber. Om det danske tv-show Voice, hvori co-creation er en
central del, skriver Laursen & Sandvik følgende: ”[…] this way of expanding and enriching the media experience by including a participation- and collaboration-oriented dimension is not just aimed at devoted fans but a strategy for engaging broader media audiences.”
(Laursen & Sandvik, 2014, p. 145).
Sociale medier giver mulighed for, at flere kan være med, og man
bør derfor overveje, om ikke co-creation påvirker virksomheders
cross-media-landskaber lige så vel som mediernes udvikling påvirker og udvikler co-creation. Dette kunne nemlig bl.a. ses i den måde,
hvorpå virksomhedsrepræsentanterne fra GoPro og DR beskrev,
hvilke kanaler de havde valgt at inddrage i deres cross-media- og
co-creation-strategier. Jonas Delfs forklarede os, at P3 havde valgt
at bruge Twitter til Hørt Over Hækken, fordi det var det sociale medie, der gav det bedste overblik over samtaler og kommentarer.
Umiddelbart kunne man godt forestille sig, at Facebook også havde
været en brugbar kanal for Hørt Over Hækken-konceptet, men Facebooks opbygning og begrænsninger havde fået P3 til at fokusere
på Twitter i stedet. Hvis der fra Monte Carlos Facebook-side var blevet publiceret et indlæg, der beskrev dagens Hørt Over Hækkentema, ville Facebooks algoritme gøre, at indlægget ikke kom ud til
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alle dem, der følger siden. Desuden ville indlægget i nogle tilfælde
også først blive vist på nogle af brugernes news feeds efter noget
tid. På den måde kunne Facebook have bevirket, at Hørt Over Hækken var kommet til at foregå helt anderledes end det i praksis gjorde
på Twitter. Dette viser, hvordan medier kan være med til at påvirke
eller udvikle den måde, hvorpå virksomheder anvender co-creation.
Samtidig kan man dog også argumentere for, at virksomhedernes
arbejde med brugerinddragelse og co-creation har en effekt på den
måde, hvorpå sociale medier ændres. Ser man eksempelvis på,
hvordan funktionerne på Facebook-sider er blevet flere og mere
avancerede, er det et tegn på, at Facebook har interesse i at tilpasse
sig virksomhedernes behov.
Brugerne har ligeledes en central rolle i måden, hvorpå cross-mediakommunikation, co-creation og medier med tiden udvikles. Idet virksomheder er afhængige af, at brugerne køber produkter og tager
services og koncepter til sig, har brugerne en særlig magt. Dette
kom også til udtryk, da vi talte med Jonas Delfs fra DR. Han forklarede nemlig, hvordan han oplevede, at brugerne i stadig højere grad
forventer at blive hørt.
”Det er i virkeligheden bare internetkultur, der kræver, at
virksomheder gør ting anderledes, og det er det samme for
os […] Når vi så bevæger os ud på de der platforme [sociale
medier], bliver det også mere og mere relevant for os, at vi
gør det i samarbejde med brugerne, fordi det forventer de,
og fordi de gerne vil. Der er ingen tvivl om, at det er værdifuldt i forhold til at knytte nogle relationer til sit brand. […] Vi
kan en masse ting i forvejen på radioen, og ellers så er det
bare det samme som alle andres udfordringer – jo mere der
bliver digitalt – også af vores tilstedeværelse og vores produkter i øvrigt – jo mere forventer brugerne også bare, at
man kan være med til at forme det.” (Bilag 5, 13:00)
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Man kan ligeledes forestille sig, at mediernes udvikling og indflydelse på virksomheders cross-media-strategier bevirker, at forbrugerne
forventer, at virksomheder er til stede på sociale medier og anvender
flere kanaler til at formidle budskaber.

6.2 Kanalernes rolle
Det er vigtigt at overveje, hvilke kanaler der egner sig bedst til den
måde, man ønsker at samarbejde med brugere på, for kanalerne
kan være afgørende for brugeres engagement og budskabers
spredning. I GoPros tilfælde er det helt afgørende, at co-creationaktiviteterne foregår på store og populære sociale medier som Facebook, YouTube og Instagram, da GoPros formål med at engagere
brugerne er at reklamere for virksomhedens produkter og differentiere sig fra konkurrenterne. Ved at udnytte brugernes sociale kapital
når GoPro en langt bredere målgruppe end, hvis co-creationaktiviteterne udelukkende foregik på virksomhedens egen hjemmeside eller applikation. Men når co-creation anvendes med andre formål end at markedsføre et produkt, er det ikke udelukket, at virksomheder kan have succes med at lade aktiviteterne foregå på egne
medier. Der kan måske endda være en fordel i at trække brugere
over til en virksomheds eget website, hvis man her har andet indhold
eller varer, som man gerne vil vise potentielle kunder.
Ser man på P3’s valg af kanaler til Hørt Over Hækken-konceptets
co-creation-aktiviteter, er det ikke utænkeligt, at en undersektion på
DR’s hjemmeside kunne have fungeret lige så godt som Twitter. Det
lille, lukkede fællesskab, som Hørt Over Hækken synes at have været, ser nemlig ud til at have bestået af særligt engagerede brugere,
som var fans af programmet og værterne. Med de to værters popularitet som drivkraft kunne man godt forestille sig, at brugere ville kunne se et formål med at bidrage med indhold på virksomhedens eget
website. Dette ville dog kræve en helt særlig loyalitet fra brugerne,
og det kunne meget vel ske, at kun en endnu hårdere kerne af fans
ville finde det interessant at bidrage med indhold, fordi indgangsbar-
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rieren ville være højere på et DR-site end på Twitter. Pointen om, at
identitetsskabelse, selvfremstilling og anerkendelse kan være afgørende faktorer for brugeres lyst til at deltage, er også relevant at
overveje i denne sammenhæng. Spørgsmålet er nemlig, om det for
brugerne kun er interessant at få anerkendelse fra andre i Hørt Over
Hækken-fællesskabet, eller om resten af netværket på sociale medier ligeledes er en vigtig del af publikummet. Hvis brugerne opfattede
publikummet i et Hørt Over Hækken-fællesskab på DR’s hjemmeside som værende stort nok, ville konceptet muligvis godt kunne
fungere der. Man bør dog overveje, om brugerne ikke ville undre sig
over dette valg af medie, når der som tidligere nævnt ses en tendens
til, at brugerne forventer, at virksomheder er til stede på sociale medier. Endvidere er det muligt, at P3 og DR har set visse markedsføringsmæssige fordele i at anvende Twitter i forbindelse med Hørt
Over Hækken, men at disse overvejelser ikke er blevet nævnt for os,
da vi som udenforstående søgte at få indblik i virksomhedens arbejde.

6.3 Brandets styrke
Da vi gik i gang med at undersøge co-creation som fænomen, havde
vi gjort os overvejelser om, hvorvidt det var nødvendigt for virksomheder at have et stærkt brand for at kunne få succes med cocreation. Vi forestillede os nemlig, at det var sværere at engagere
brugerne, hvis de ikke var klar over, hvad virksomheden stod for.
Som beskrevet tidligere viser vores undersøgelse tegn på, at fortællingerne, der knytter sig til Monte Carlo og GoPro, er med til at gøre
de to brands stærke. Dette kan være en af grundene til, at begge
virksomheder har succes med co-creation. Men Nikolaj Vangs udtalelser om, at produktet Mountain Dew var svært at lave co-creation
med i forhold til GoPro, antyder dog, at et stærkt brand ikke altid er
nok. Det skal også give mening for den enkelte at bidrage med indhold til virksomhedens koncept, og det kan være svært at se pointen
i at engagere sig i brandfortællinger omkring en sodavand. Produktet
skal altså være noget, der giver mening at bidrage med indhold til,
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hvilket også kunne ses af det tidligere eksempel med toiletpapirsproducenten. Der findes dog også eksempler på virksomheder, som
har fået succes med co-creation-koncepter i forbindelse med brands,
som ellers umiddelbart synes at være svære at få til at generere indhold.
Coca Colas kampagne ”Share a coke” er et af de tilfælde, hvor en
virksomhed har stor succes med co-creation på trods af, at produktets formål ikke er at producere materiale, men derimod er produktet
beregnet til at blive konsumeret. Kampagnens budskab er, at man
skal dele en cola med en anden person, og på den måde bliver Coca
Cola noget socialt. Ved at skifte produktets navn og logo ud med
almindelige fornavne og titler opfordrer Coca Cola til, at man køber
en cola til sin ven, kæreste, bofælle, bedstemor eller lignende, og
med hashtagget #shareacoke lægger Coca Cola op til, at man fortæller om det på sociale medier. Figur 20 viser uddrag af brugernes
billeder, der er tagget med #shareacoke på Instagram.

Figur 20: Instagram-brugeres billeder tagget med #shareacoke.
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Kampagnen har været i gang i mere end et år, og på Instagram er
godt 600.000 billeder tagget med #shareacoke. Virksomhedens succes med co-creation i forbindelse med kampagnen kan skyldes, at
Coca Cola er et særdeles stærkt brand, og at virksomheden har
skabt rammer for konceptet, som gør, at det giver mening for forbrugerne at bidrage med indhold.
Der findes altså både eksempler på, at virksomheder med stærke
brands kan have succes med co-creation og problemer med at engagere brugerne. Derfor er det at have et stærkt brand ikke nødvendigvis ensbetydende med, at brugerne vil stå i kø for at være kreative og bidrage med indhold – men samtidig er det også svært at se,
hvordan virksomheder, hvis brands forbrugerne ikke kender eller
forstår, skulle kunne få succes med co-creation.

6.4 Skal der være plads til alle?
Som vores undersøgelse viser tegn på, bliver co-creation i en del
sammenhænge fremlagt som værende noget, hvor alle kan være
med og blive hørt. Det synes at være en ofte anvendt strategi at fortælle brugerne, at hvis de bidrager med indhold, bliver det set af
virksomhederne. Men i praksis fungerer det ikke helt sådan, da virksomheder sjældent har ressourcer til – eller behov for – at gennemgå samtlige af brugernes input. Brugerne kan være tilbøjelige til at
opfatte det som om, at de rent faktisk har en god chance for at blive
hørt, hvis de deltager i co-creation-aktiviteter, men dette er nok sjældent tilfældet. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der
er noget galt i, at brugerne er af denne opfattelse, for måske gavner
den co-creation-koncepterne. Når det præsenteres som om, at der
er plads til alle i et co-creation-koncept, kan man forestille sig, at flere brugere vælger at deltage, og som nogle af interviewene med vores informanter viste, kan det godt skabe værdi for brugere at være
med, selv om deres bidrag ikke anerkendes af virksomheden.
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Forestillingen om, at co-creation giver plads til alle og lader alle blive
hørt, ligner på mange måder den opfattelse, som mange har af sociale medier. Som beskrevet af Haug (2009, p. 10) kårede Time Magazine i 2006 “You” til årets personlighed og begrundede valget
med, at tidens aktiviteter viste, hvordan “du” kunne være med til at
skabe revolutioner. Dette var på mange måder med til at understrege, at digitale mediers udvikling har sat brugerne i centrum og givet
dem en magt, der påstås at svare til den, som politikere, organisationer og virksomheder besidder. Sociale medier har fået ry for at være steder, hvor alle kan komme til orde på lige fod, og demokratiet
blomstrer. Men er det i virkeligheden ikke kun dem, som råber højest
og besidder den største sociale kapital, der bliver hørt og anerkendt?
Sociale medier forbinder store grupper af mennesker til hinanden,
men dette betyder ikke, at vi alle sammen ser hinandens ytringer.
Man bør ikke undervurdere betydningen af hvert individs personlige
netværk, sociale position og evne til at formulere sig. Social kapital
kan nemlig være afgørende for, hvem der modtager en persons
budskab, og hvorvidt modtagerne vælger at medvirke til yderligere
spredning af budskabet.
Vi ser det som en utopisk tanke, når nogen ser sociale medier som
kommunikationskanaler, hvor alle kan komme igennem med et budskab. Ser man på YouTube som eksempel, forsøger mange amatørmusikere at blive opdaget af pladeselskaber og lignende ved at
uploade videoer, der viser, hvor gode de er til at synge og spille. Historier om kunstnere som Justin Bieber, der blev ”opdaget” gennem
YouTube, kan være med til at styrke forestillingen om, at alle kan få
deres budskaber ud til omverdenen på sociale medier. Men i sådanne tilfælde er det vigtigt at se på, hvilken rolle netværk og social position spiller, for musikere som Justin Bieber har nok ikke været alene om at sprede videoerne.
I forbindelse med co-creation kan det ligeledes ses som en utopisk
tanke, at virksomheders kreative samarbejde med brugere skulle
give plads til alle. I langt de fleste tilfælde vil det være de brugere,
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der er gode til at forstå et co-creation-koncepts formål og dermed
bidrager med indhold, der stemmer overens med brandfortællingen,
som vil blive fremhævet af den virksomhed, der er konceptets afsender. De resterende deltagere er dog stadig vigtige for virksomheden, og det er de brugere, der følger med men ikke selv bidrager
med indhold, også. Disse personer er nemlig med til at få de deltagende til at føle et fællesskab omkring co-creation-aktiviteterne. Fællesskaber forstås nemlig ofte ud fra, hvem der ikke er med, og hvordan andre personer er forskellige fra en selv (Jenkins, 2006, p. 29).
Eksempelvis kan det i Monte Carlos tilfælde ses, at der for brugerne,
der deltager i Hørt Over Hækken, opstår et fællesskab, fordi de ved,
at de kun udgør en lille procentdel af den samlede lytterskare. Følgende citat fra Haug understreger endnu en grund til, at de brugere,
der ikke bidrager med indhold, har værdi for virksomheder:
”Selvom man nøjes med at surfe, læse og se videoer på nettet, påvirker man, hvilke hits der dukker op, når folk søger på
Google. Man indgår i statistikken over, hvor mange der har
besøgt et bestemt site, og bidrager dermed til at legitimere
indholdet og til, at en artikel for eksempel dukker op på forsiden af en onlineavis som ”mest læste”.” (Haug, 2009, p.
12)
Med andre ord bør virksomheder ikke undervurdere de personer, der
ikke kommer med input, fordi disse stadig spiller en vigtig rolle i virksomhedens tilstedeværelse på nettet.

6.5 Problematikker omkring co-creation
De to cases, vi har undersøgt i dette speciale, er eksempler på,
hvordan co-creation kan gavne brands og virksomheder. Som beskrevet tidligere er der god mulighed for, at andre virksomheder kan
lære af Monte Carlos og GoPros måde at arbejde med co-creation
på, men samtidig finder vi det også vigtigt, at virksomheder finder et
klart formål med at inddrage brugerne. Co-creation er nemlig ikke
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altid til gavn for afsenderen, og brugerne deltager ikke nødvendigvis,
fordi de gerne vil hjælpe en virksomhed.
Når man som virksomhed lader brugerne få ordet, giver man ikke
bare sin målgruppe mulighed for at supplere eksisterende brandfortællinger – man giver også brugere mulighed for at bidrage med indhold, der har helt anderledes budskaber end ens egne fortællinger.
Dette kan enten resultere i et styrket etos eller et svækket etos, og
derfor kræver co-creation-koncepter ofte, at virksomheder har ressourcer til at moderere indhold og være i løbende dialog med brugerne. Et eksempel på indhold, der kunne svække en virksomheds
etos, er, hvis et hashtag udnyttes af personer uden for målgruppen.
På Instagram kan man se en tendens til, at hashtags, som er særligt
populære, bliver udnyttet af personer, som gerne vil have mange
likes og følgere. Eksempelvis ser man af og til, at der i strømmen af
indhold tagget med #mærsk eller #maersk findes billeder af letpåklædte, udfordrende kvinder, som ikke umiddelbart har noget med
Mærsk at gøre. Hvis billeder som disse i for høj grad blandes med
det indhold, der understøtter Mærsks kernefortælling, kan der opstå
tvivl hos forbrugerne om, hvad Mærsk egentlig står for. Virksomheder bør være opmærksomme på, at lignende problemer kan opstå,
da man ikke har mulighed for at styre præcis, hvad brugere bidrager
med. Desuden bør man som virksomhed også overveje, at man kan
komme ud for, at ingen eller kun meget få brugere bidrager med indhold til ens koncept. Dette kunne få virksomheden til at fremstå som
værende irrelevant og manglende social kapital, hvilket med stor
sandsynlighed ville resultere i et svækket etos.
Det er også værd at overveje, hvilke grunde brugere kan have til at
bidrage med indhold på virksomheders opfordring. Som resultaterne
af vores undersøgelse viser, kan brugere være drevet af personlige
interesser, når de vælger at deltage i co-creation-aktiviteter. Selvfremstilling og anerkendelse kan være afgørende motivationsfaktorer, og brugere kan udnytte virksomheders co-creation-koncepter
som et led i deres egne identitetskabelsesprocesser.
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Da vi talte med Jonas Delfs, fik vi indblik i, hvordan brugeres bidrag i
nogle tilfælde kan fungere som design-input, der kan være med til at
forme en virksomheds fremtidige aktiviteter. Jonas Delfs beskrev, at
nogle af P3’s lyttere af og til kom med forslag, der til dels lignede
dem, som DR’s medieforskere kommer med. Dette er interessant,
fordi man kan undre sig over, om brugere i nogle tilfælde kan erstatte nogle af en virksomheds medarbejdere. Hvis brugerne selv siger,
hvad de ønsker fra virksomheden fremover, behøver man måske
ikke at have ansatte til at lave målgruppeundersøgelser og lignende.
Det er dog yderst vigtigt, at virksomheder ser på, hvor repræsentative de brugere, der kommer med denne slags input, er i forhold til
målgruppen. En radiokanal som P3 har en meget bred målgruppe og
kan derfor ikke tillade sig at nøjes med at tilpasse sit indhold til de
brugere, der kommer med input på Twitter. Dette kunne nemlig meget vel resultere i, at en stor del af radiokanalens andre lyttere ikke
ville kunne identificere sig med indholdet. Har man derimod en virksomhed, hvor ens primære målgruppe stemmer overens med de
brugere, man interagerer med på sociale medier, ville man i højere
grad kunne læne sig op af disses anbefalinger og input.
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Del 7: Afrunding
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7.1 Konklusion
Vi har gennem undersøgelsen bestående af en desktop-analyse,
ekspertinterview og slutbrugerinterview fået indblik i Monte Carlos og
GoPros anvendelse af co-creation i forbindelse med henholdsvis
konceptet Hørt Over Hækken og markedsføring. De to virksomheders aktiviteter viser, at co-creation kan anvendes som designstrategi i branding og cross-media på flere måder og desuden bidrage
med ny viden om brugerne, som kan være givende i forbindelse med
udvikling af andre koncepter. I studiet af Monte Carlo har vi set, at
co-creation kan anvendes på en public service-kanal til at lade brugerne skabe en del af et radioprodukt. I GoPros tilfælde så vi, hvordan co-creation kan anvendes som en del af en markedsføringsstrategi i en kommerciel virksomhed. Det tyder derved på, at co-creation
kan anvendes af mange typer af virksomheder i såvel corporate
branding som product branding.
At sætte klare rammer og kommunikere et tydeligt formål med cocreation-konceptet synes at være afgørende for en virksomheds
succes med et kreativt samarbejde med brugere. Rammerne og
formålet kan beskrives for målgruppen ved hjælp af storytelling, som
indirekte fortæller målgruppen, hvad de skal bidrage med. Ved at
anvende storytelling kan virksomheder påvirke brugere til at bidrage
med indhold, som supplerer virksomhedens brandfortællinger og
dermed spreder budskabet om dennes værdier. GoPro anvender
storytelling i billeder, lyd og tekst til at understrege vigtigheden af
hver enkelt bruger og fortælle historien om GoPro-brugeren, som
med stor passion dyrker actionsport, udtrykker livsglæde og nyder at
være i selskab med vennerne. Herigennem opfordres brugere til at
dele egne billeder og videoer, der viser actionprægede oplevelser
fyldt med livsglæde og understøtter GoPros kernefortælling, på sociale medier. I Monte Carlos tilfælde fortælles indirekte en historie om,
at man ikke bør tage verdenssituationen for seriøst men i stedet skal
lave sjov med aktuelle personer og begivenheder. Dette gøres gen-
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nem måden, hvorpå værterne er kritiske over for det, der er oppe i
medierne, og gør grin med bl.a. politikere og kendte personer.
Brugere, som bidrager med indhold til co-creation-koncepter, synes
at være motiveret af muligheden for identitetskabelse og det at kunne blive en del af et fællesskab. Brandfortællinger spiller en vigtig
rolle i denne sammenhæng, fordi disse kan appellere til brugerne
ved at vise aktiviteter og personer, som brugerne kan identificere sig
med. Ved at bidrage med indhold til et co-creation-koncept kan brugere således afprøve og eventuelt få bekræftet en ønsket identitet
gennem anerkendelse fra et fællesskab af ligesindede. GoPro og
Monte Carlo har på hver deres måde skabt et fællesskab, som er
forholdsvis afgrænset. Fællesskabet omkring Hørt Over Hækken
synes dog at være mere internt end det, der ses omkring GoPro.
Dette kan bl.a. skyldes GoPros kommercielle interesser i brugerinddragelsen samt det faktum, at GoPros produkter markedsføres og
sælges internationalt, mens Monte Carlo er et ikke-kommercielt foretagende i Danmark. De to cases er desuden eksempler på, hvordan
co-creation-fællesskaber understøttes af fælles sprog, erfaringer og
lignende aktiviteter, der kan adskille en gruppe mennesker fra andre.
Ved at co-brande et produkt eller en virksomhed med kendte personer kan afsendere af co-creation-koncepter ligeledes påvirke brugeres lyst til at bidrage med indhold. Kendte personer kan nemlig også
fungere som forbilleder, som individer kan identificere sig med. Det
er dog vigtigt, at der er overensstemmelse mellem virksomheden og
den kendte persons brandfortællinger, da begge parter ellers ville
kunne komme til at fremstå som værende utroværdige.
Det tyder på, at en virksomhed, der anvender co-creation i brandingog cross-media-sammenhænge, kan styrke sit etos. Dette skyldes,
at brugeres fortællinger om virksomheder og brands kan opfattes
som værende mere troværdige end de fortællinger, virksomheder
selv er afsendere af. Dog kan etos kun styrkes, hvis den virksomhed, der står bag et co-creation-koncept, formår at sætte klare ram-
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mer og give brugerne et tydeligt formål med at bidrage med indhold.
Derved kan virksomheden nemlig i højere grad påvirke brugernes
fortællinger til at stemme overens med eller supplere eksisterende
historier, der er knyttet til brandet.
Undersøgelsen af de to cases viste tegn på, at co-creation af virksomheder kan præsenteres som værende for alle, selv om dette ikke
umiddelbart er tilfældet. Ved både Monte Carlo og GoPro sås det,
hvordan brugerne opfattede det som om, at alles bidrag kan blive
udvalgt og anerkendt af de virksomheder, der er afsendere af cocreation-koncepterne. Det så dog ud til, at det oftest kun er bidrag fra
brugere med en særlig forståelse for konceptets formål og fortælling,
der udvælges og anerkendes af virksomhederne. Undersøgelsen
viste dog samtidig tegn på, at det at bidrage til co-creation-koncepter
stadig kan skabe værdi for brugere, selv om de ikke fremhæves af
virksomhederne. Dette skyldes, at anerkendelse fra andre brugere i
fællesskabet omkring co-creation-aktiviteterne kan være lige så
værdifuld.

7.2 Perspektivering
Gennem undersøgelsen af Monte Carlos og GoPros anvendelse af
co-creation samt brugernes oplevelser heraf er vi blevet opmærksomme på en række emner og spørgsmål, som er relevante at undersøge nærmere, og som ligeledes kan danne grundlag for fremtidige undersøgelser.
Vi har blandt andet overvejet om andre tilgange end den benyttede
kunne have været anvendt. Vi mener, at et eller flere fokusgruppeinterview kunne have været interessant at udføre i kombination med
de foretagne interview, da samspillet mellem informanter muligvis
kunne have udmundet i flere detaljerede fortællinger om informanternes oplevelser. Derudover kunne det have været interessant at
udføre flere observationer af eksempelvis fællesskaber omkring
GoPro på Facebook for herved at opnå indsigt i, hvilke personer der
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samles her, og hvordan den indbyrdes dynamik og kommunikation
er. Man kunne ligeledes have observeret eksempelvis kvindelige
Instagram-brugere, der anvender GoPro-hashtags, for at få indsigt i,
hvilke ligheder og forskelle der er mellem denne type brugere og de
rekrutterede informanter.
Undersøgelsen i dette speciale er afgrænset til personer, der har
valgt at bidrage med indhold til virksomhederne. Det kunne dog også
være interessant at undersøge personer, som eksempelvis har lyttet
til Monte Carlo men ikke har deltaget i Hørt Over Hækken, eller personer, der valgte at deltage gennem sms. Ligeledes kunne det være
interessant at komme i kontakt med personer, der ejer og bruger et
GoPro-kamera, men ikke tagger og deler billeder på sociale medier.
Herved kunne der opnås et mere detaljeret indblik i, hvad der kan
være årsag til, at nogle personer ikke finder det relevant at bidrage til
co-creation-koncepter.
Derudover mener vi, at det kunne have givet os som undersøgende
en dybere forståelse af fænomenet Hørt Over Hækken, hvis vi havde haft mulighed for selv at deltage og bidrage med tweets. Den indsigt, vi herved kunne have fået i konceptet, havde muligvis gjort
samtalen med informanterne mere flydende og skabt grundlag for en
mere dybdegående dialog. Ydermere kunne det være relevant at
interviewe sponsorerede GoPro-atleter og fra disses perspektiv få
indblik i, hvilken betydning samarbejdet med GoPro har for deres
brand og etos.
Grænsen mellem co-creation og co-design kunne ligeledes være
relevant at undersøge yderligere. Herigennem kunne man få større
forståelse for, hvordan dette foregår i praksis, og hvornår virksomheder ser brugernes bidrag som co-creation eller co-design. Hermed
kunne man få indblik i, hvordan virksomheder i højere grad kan anvende brugernes bidrag til produkt- og konceptudvikling.
Slutteligt kunne det være brugbart at eksempelvis gennemføre workshops med brugere, hvor det at sætte de rigtige rammer undersø-
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ges. Dette kunne give indblik i, hvor afgrænsende rammer bør være
for, at brugerne får de optimale betingelser for at bidrage. Det må
dog antages, at der ikke findes et endegyldigt svar på en sådan undersøgelse, da man ved hvert koncept må tage højde for såvel målgruppe som produkt og tilpasse formålet med brugerinddragelen
herefter. Dog kunne undersøgelser af denne art fungere som forundersøgelser før lancering af co-creation-koncepter.
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