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Abstract 
 

This thesis examines the concept of co-production with consumers on Facebook, and how this 

practice creates value. Co-production is an often used strategy by organizations in their attempt to 

handle the informed, networked and empowered consumers by making them active players instead 

of passive recipients through active involvement in the organization’s product. In exploring this the 

thesis uses the concept of co-creation of value, which stresses that value is a result of the consumer 

experience and is therefore being created in a collaboration between the company and the 

consumer. Through a qualitative analysis, which combines theory on social media, co-production 

and co-creation, it is examined how the case of GO’morgen & GO’aften Danmark’s co-production 

on Facebook creates value, and how co-production therefore can be seen as a catalyst for co-

creation of value. 

 

The analysis shows that social media can be seen as both the reason for the consumer’s demand for 

involvement, but also the tool with which the involvement can be effected. GO’morgen & GO’aften 

Danmark’s co-production takes place on Facebook which has both positive and negative 

consequences for their co-production practice. Most importantly Facebook is the reason why their 

consumers want to engage with GO’morgen & GO’aften Danmark in a co-production process. 

Additionally, Facebook is making it possible for GO’morgen & GO’aften Danmark to facilitate a 

dialogue, involve communities and to open up for the consumers to choose how and when they 

want to interact with them. In relation to this it is shown how GO’morgen & GO’aften Danmark’s 

benefit to the customers in form of a public exposure of the consumer’s contribution also is one of 

the reasons why their consumers engage with them in a co-production process.  

 

The thesis deduces that GO’morgen & GO’aften Danmark’s co-production on Facebook co-creates 

value due to the positive experience consumers have in meeting the organization through the 

process. Hence, the value of co-production is not a result of the product which is co-produced with 

the customers. Instead the value lies in the consumers’ sense of having a say and feeling valued by 

GO’morgen & GO’aften Danmark, which is what represents the positive experience that creates 

value. Hence, this thesis shows how co-production in combination with Facebook puts the right 

foundations in place that will enable the organization and consumers to co-create value. 
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1 Indledning 
 

Internettet er nærmest blevet et symbol på globaliseringen. Med internettet er landegrænser blevet 

udvisket, kommunikation er blevet gratis, og udbuddet af varer er eksploderet. Internettet har givet 

forbrugerne muligheden for at sammenligne priser på varer på et globalt plan samt også selv handle 

produkter med andre privatpersoner rundt om i verden. Dette har medført, at forbrugerne kan tillade 

sig at være kræsne, kritiske og stille større krav, og hvis ikke de får deres behov dækket det ene sted, 

kan de uden større besvær gå til et nyt (Nebel, 2007). Det stiller større krav til organisationer, der 

ikke længere kun er i konkurrence med deres nærmiljø, men med hele verden. Organisationer har 

som oftest forsøgt at konkurrere på kvalitet og pris, men med internettets mulighed for at gøre 

forbrugerne til handlende uden om organisationerne, synes dette ikke længere at være nok 

(Ramaswamy, 2000). I forlængelse af dette huser internettet en række sociale medier, der ligeledes 

har stor betydning for organisationers praksis. Sociale medier har gjort det muligt for forbrugerne at 

interagere med såvel hinanden som med offentlige organisationer, hvorfor at sociale medier ofte 

bliver brugt som talerør, når forbrugere vil i kontakt med disse. Muligheden for dette har bl.a. medført 

et større behov fra forbrugerne om indflydelse og medbestemmelse (Brøndum Pedersen et al., 2015), 

hvilket stiller endnu større krav til organisationer og deres fleksibilitet: ”Nye teknologier giver nye 

konkurrencemuligheder, og hvis de store virksomheder hænger fast i en model, som ikke opfylder 

forbrugernes behov, risikerer de at blive truet på deres eksistens” (Jesper Bo Jensen1, Klinke, 2016). 

Forbrugerne har fået mere magt, og det er efterhånden blevet en udbredt opfattelse og erkendelse, at 

de ikke længere er - eller ønsker at være - passive modtagere (Vargo & Lusch, 2004; Beckett & 

Nayak, 2008; Payne et al., 2008; Xie et al., 2008). 

 

Som et resultat af ovenstående har vi de senere år set en indikation på, at organisationer spekulerer i 

forskellige måder, hvorpå de kan involvere deres forbrugere. Indikationen på dette ses bl.a. i 

branchebladet Kommunikation og Sprog, som i februar 2016 udkom med titlen ”DIGTALT” og 

udelukkende omhandlede digitaliseringen af kommunikationsfaget. Her udtalte foredragsholder og 

forfatter Jacob Bøtter2 sig om digitaliseringens betydning for virksomheder: ”Præmisserne for især 

virksomheders kommunikation er for evigt forandret, og vi har i den grad behov for at opfinde nye 

																																																								
1	Jesper Bo Jensen er fremtidsforsker og taler ved IT-branchens folkemøde 2015	
2 Jacob Bøtter er forfatter til bogen ”NQ – 55 eksempler på involvering med sociale medier”, samt en af de 
første i Danmark til at lave podcaste og twitter. 
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måder at involvere vores kunder og medarbejdere på,” (Bilag 1). Samtidig udnævner Niels 

Zibrandtsen, stifter af GlobalConnect3, til folkemødet hos IT-Branchen i 2015 monopoliserede 

forretningsmodeller som truede: ”Det, der kendetegner de nye muligheder, er, at de er skabt af 

forbrugere” (Klinke, 2015). Endelig ses relevansen også hos Syddansk Sundhedsinnovation, der i 

2016 præsenterede en ny uddannelse: Innovationsagentuddannelse 2016: Uddannelse i 

Brugerinddragelse og Innovation (Syddansk Sundhedsinnovation, 2016), der skal efterkomme det 

stigende krav til brugerinddragelse og innovation i det danske sundhedsvæsen (ibid.). Eksemplerne 

illustrerer, hvorledes brugerinddragelse er kommet på organisationernes dagsorden, og at de 

informerede, oplyste og aktive forbrugere er blevet en uundgåelig realitet (Prahalad & Ramaswamy, 

2004: 5). 

 

En populær måde, hvorpå organisationerne kan imødekomme denne realitet, er ved at inddrage 

forbrugerne i deres produkt – populært kaldet at co-producere (Vargo & Lusch, 2004; Etgar, 2007; 

Terblanche, 2014). Co-production vedrører generelt alle former for samarbejde mellem organisation 

og forbruger i produktionen af produktet (Etgar, 2007). Praksissen skal anskues som en strategi til at 

imødekomme de førnævnte krævende forbrugere ved at gøre dem til aktive medspillere frem for 

passive modtagere gennem involvering i organisationens produkt (Terblanche, 2014). Tendensen ses 

i forskellige udstrækninger, som f.eks. hos tøjvirksomheden Nike, hvor man kan være med til at 

designe sine sneakers (Nike, 2016), og hos Tv-serien Sjit Happens, hvor man kan være medforfatter 

til seriens handlingsforløb (TV2, 2014). 

 

Afhandlingen vil undersøge tendensen gennem et casestudie med anvendelsen af en organisation, der 

har co-production4 som en fundamental byggesten i deres digitale strategi (Bitsch, 2014). Et af de 

første tv-programmer, til at anvende co-production som en fast del af deres strategi, er TV2s 

GO’morgen & GO’aften Danmark, der først og fremmest er et underholdningsprogram, der sendes 

live på TV om henholdsvis morgenen og aftenen. I forlængelse heraf består GO’morgen & GO’aften 

Danmark af en redaktion med redaktører, værter, runnere, m.m., hvorfor de kan anskues som en 

organisation med tv-udsendelsen som deres produkt. I tv-udsendelsen inviterer de en række gæster i 

studiet til en snak om aktuelle begivenheder, og som en fast del af disse interviews anvender de 

																																																								
3 GlobalConnect A/S er Danmarks førende udbyder af fibernet, datacentre og cloudløsninger. (Web T, 
GlobalConnect). 
4 I den digitale strategi betegnet ”brugerinddragelse”.	
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spørgsmål fra seerne5, hvilke de har fået gennem deres Facebook-side. På deres Facebook-side, 

skriver de: ”Vi vil gerne invitere jer med ind i redaktionslokalet og bruge jeres kommentarer live i 

vores udsendelser, og på den måde give jer mulighed for at bestemme over indholdet i programmerne. 

[…] Vi glæder os til sammen at lave nogle rigtig gode programmer sammen med jer.” (Web C: 

Facebook). Gennem Facebook giver GO’morgen & GO’aften Danmark forbrugerne mulighed for at 

være medforfattere til tv-udsendelsens indslag og interviews. Dermed bliver forbrugerne involveret i 

produktionen af programmet, inden det sendes live, hvorfor at GO’morgen & GO’aften Danmark 

derfor kan udledes at anvende co-production med deres forbrugere (Etgar, 2007). Deres 

anderkendelse af forbrugerne som aktive medspillere understreges ligeledes af følgende udtalelse fra 

TV2s kanalchef, Sune Roland: ”Vi har brugere – ikke seere […] En traditionel tv-seer vil læne sig 

tilbage under en tv-udsendelse. Brugere læner sig derimod frem, fordi de engageres af programmerne 

og vil have en følelse af at være med til at påvirke og udvikle begivenhederne” (TV2, 2014). 

 

1.1 Problemfelt 
Som det er beskrevet ovenfor, er co-production blevet en særdeles populær praksis, og TV2 med 

GO’morgen & GO’aften Danmark er blot et eksempel på en organisation, der benytter sig af co-

production med sine forbrugere. På baggrund af den store popularitet anses det derfor for interessant 

at undersøge, hvordan co-production skaber værdi og i forlængelse heraf, hvilken rolle Facebook 

spiller i praksissen. 

 

En måde, hvorpå dette kan undersøges, er ved at anskue co-production i henhold til konceptet om co-

creation (Prahalad & Ramaswamy 2000). Co-creation er først og fremmest en betragtning af 

værdiskabelse, der netop bygger på ovenstående antagelse om, at forbrugerne er blevet magtfulde, 

krævende og oplyste, og at de derfor ikke blot er passive modtagere af et produkt. Som følge heraf 

mener perspektivet, at værdi skabes (co-creates) i et konstant samarbejde med forbrugeren gennem 

dennes implicitte (og til tider eksplicitte) møde med organisationen og produktet (Prahalad & 

Ramaswamy, 2000: 10-11). Som et resultat af dette er værdi ikke et udtryk for produktets værdi, der 

overføres til forbrugeren i transaktionen af det; værdi er derimod et udtryk for forbrugerens oplevelse 

i mødet med organisationen og produktet (Vargo & Lusch, 2004). Som tidligere beskrevet er co-

production en strategi, der omhandler samarbejde med forbrugerne om organisationens produkt. Af 

																																																								
5 Fra nu af betegnet ”forbrugere”. 
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den årsag fokuserer co-production umiddelbart på det, som co-creation perspektivet gør op med; 

nemlig værdi som et udtryk for organisationens produkt. Alligevel anses det for interessant at 

undersøge, hvorledes man kan anskue co-production som komponent til co-creation på baggrund af 

antagelsen om, at ”creating a shared purpose relating to a brand or a product could be a productive 

way of activating value co-creation” (Haefliger et al, 2011: 307). Netop på baggrund af at co-creation 

udspringer fra den virkelighed, der blev præsenteret i indledningen, anses det som givende at anvende 

dette perspektiv på værdiskabelse, og på den måde undersøge, hvordan co-production på Facebook 

skaber værdi i henhold til konceptet om co-creation af værdi. 

 

Afhandlingens undersøgelse tager udgangspunkt i casen om GO’morgen & GO’aften Danmark, og 

det er herigennem formålet at afklare, hvordan co-production på Facebook skaber værdi. Gennem en 

empirisk funderet analyse vil afhandlingen undersøge, hvorfor og hvordan GO’morgen & GO’aften 

Danmark anvender co-production på Facebook, samt hvordan dette skaber værdi i henhold til co-

creation perspektivets anskuelse af værdiskabelse. 

 

1.1.1 Problemformulering 
Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan skaber GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook  

værdi i henhold til konceptet om co-creation af værdi? 

 

1.1.2 Arbejdsspørgsmål 
Afhandlingen vil være struktureret omkring følgende arbejdsspørgsmål, der anses for nødvendige for 

at operationalisere besvarelsen af problemformuleringen: 

 

• Hvorfor benytter GO’morgen & GO’aften Danmark sig af sociale medier? 

• Hvorfor og hvordan anvender GO’morgen & GO’aften Danmark co-production? 

• Hvordan skaber GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook værdi? 

 

Arbejdsspørgsmålene anses for essentielle for den endelige besvarelse af problemfeltet, da sådanne 

spørgsmål kan assistere til at se problemformuleringen som bestående af flere underspørgsmål til 
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analyse. Arbejdsspørgsmålene vil repræsentere hver sin analysedel, der tilsammen leder frem til 

svaret på problemformuleringen. 

 

1.2 Afgrænsning 
Som en naturlig del af enhver forskning må specialet afgrænse sig fra visse dele af det valgte emnes 

problemfelt. Specialet vil i dette afsnit afgrænse sig fra nogle af de faktorer, der også har betydning 

for emnet, der undersøges. Dette gøres for at bevare fokus og for på den måde at imødekomme en 

fyldestgørende besvarelse.  

 

Først og fremmest er det essentielt at tage fat i konceptet om co-production og co-creation. De to 

koncepter har været genstand for mange forskellige definitioner og opfattelser, og litteraturen herom 

er fortsat ikke enige om en fælles forståelse (Vargo & Lusch, 2004; Prahalad & Ramaswamy, 2000, 

2004; Etgar, 2008; Zhang & Chen, 2008; Terblanche, 2013). Nogle teoretikere ser de to koncepter 

for at være to forskellige betegnelser for samme koncept (Sanders & Stappers, 2008), mens andre ser 

dem som to uforenelige størrelser, der ikke kan kombineres eller anvendes sammen (Varey & 

Ballantyne, 2006) (Terblanche, 2014: 2). På baggrund af den manglende konsensus vedrørende to af 

specialets primære undersøgelsesområder anses det for relevant først kort at præsentere specialets 

forståelse af dem, hvilket yderligere vil blive uddybet i tredje afsnit om specialets teoretiske ståsted. 

Specialet anvender netop co-production som en komponent til co-creation, hvorfor at specialet anser 

de to koncepter som forenelige, men dog usammenlignelige. Co-production defineres som en strategi 

ud fra Etgar (2007), der siger, at ”Co-production encompasses all cooperation formats between 

consumers and production partners” (Etgar, 2007: 98). Co-creation anvendes derimod som et 

perspektiv på strategi og værdiskabelse og defineres ud fra Ramaswamy (2000, 2004, 2008), der 

siger, at ”Co-creation is the joint creation of value by the company and the customer” (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004: 9). 

 

I forlængelse af ovenstående er specialets væsentligste afgrænsning vedrørende værdi. Som et resultat 

af specialets anvendelse af et co-creation perspektiv på værdiskabelse i vurderingen af co-production, 

betegnes værdi ikke som en økonomisk værdi, der er indlejret i produktet og overføres til forbrugeren 

i transaktionen af det. I stedet anses værdi for et være et resultat af forbrugerens oplevelse i mødet 

med organisationen, der skabes igennem samtlige berøringspunkter mellem organisation og forbruger 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Af den årsag er GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production 
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på Facebook blot et af de interaktionsområder, hvor forbrugeren møder organisationen, og som 

derved har betydning for værdien, der skabes. I forlængelse af den erkendelse er det trods alt fortsat 

formålet at undersøge, hvilken værdi co-production på Facebook skaber; specialet er blot bevidst om, 

at der er flere berøringspunkter og derved faktorer, der har betydning for den endelige værdi, der 

skabes. Samtidig er det essentielt at pointere, at selvom værdi er et udtryk for forbrugerens oplevelse, 

anses organisationers primære praksis dog stadig at være at overleve og profitere. Derfor skal 

specialets anskuelse af værdi og værdiskabelse således ikke ses som en forkastelse af organisationers 

primære hverv om at være profitskabende. Det skal derimod anskues som en anden måde, hvorpå 

man skaber (co-creater) værdi, der er modsat den traditionelle anskuelse af, hvordan værdi skabes af 

organisationen alene. Dette vil yderligere uddybes i teoriafsnittet vedrørende co-creation (jf. afsnit 

3.3). 

 

En anden vigtig pointe i afhandlingens undersøgelse er vedrørende den case, som GO’morgen & 

GO’aften Danmark er. GO’morgen & GO’aften Danmark er et tv-program, der bliver produceret af 

Nordisk Film A/S til Tv-kanalen TV2 (Bilag 2), og derved kan karakteriseres som en 

medievirksomhed6. Først og fremmest leder dette frem til spørgsmålet, om hvorvidt man kan tale om 

casen som værende en organisation, og derfor om man kan udlede tendenser via casen, som kan 

benyttes af andre organisationer. En organisation beskrives som værende et ”administrativt og 

funktionelt socialt system af individer og grupper etableret mhp. opnåelse af et bestemt mål” (Den 

Store Danske, 2016), hvorfor at GO’morgen & GO’aften Danmark også kan betegnes som en 

organisation. Det er her dog væsentligt at bemærke, at der selvsagt er forskel på en medievirksomhed, 

som GO’morgen & GO’aften Danmark, og en producent af fysiske produkter. Denne forskel er især 

et udtryk for det produkt, de hver producerer, hvor GO’morgen & GO’aften Danmarks produkt ikke 

kan besiddes af forbrugerne. Ikke desto mindre kan de sammenlignes ved, at der i begge situationer 

sker en transaktion af produktet. I forlængelse af denne konstatering er det derfor vigtigt at pointere, 

at specialet er bevidst om, at resultaterne fra denne undersøgelse kan være udfordrende at sætte i 

relief med en anden organisation. Det er dog stadig formålet at påvise nogle tendenser om værdien af 

co-production via Facebook, som i større eller mindre grad kan bruges i andre situationer. Specialets 

forsøg på at imødekomme dette vil blive uddybet i afsnit 2.4 om specialets validitet. 

 

																																																								
6 Medievirksomheder er selskaber, der beskæftiger sig med tv, radio, aviser og lignende. 
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Slutteligt vil specialet afgrænse sig fra at behandle samtlige (sociale) medier i undersøgelsen. Foruden 

selve programmet, der sendes live på TV, har GO’morgen & GO’aften Danmark en hjemmeside, 

hvor artikler om deres gæster og historier bliver publiceret; de har en Instagram-profil, hvor de deler 

billeder af deres værter og gæster bag kameraet; og slutteligt har de en Facebook-profil, som er 

genstandsfeltet for størstedelen af deres og seernes aktivitet. Qua GO’morgen & GO’aften Danmarks 

primære brug af Facebook til co-production med deres forbrugere, vil specialet udelukkende behandle 

og medregne dette sociale medie igennem analysen. Specialet vil dog til tider betegne det undersøgte 

som ”sociale medier”, da en del teorien til at undersøge Facebook også vil inkludere andre sociale 

medier. I forlængelse af ovenstående forklaring om værdi, er specialet dog bevidst om, at disse andre 

andre medier også har betydning for den endelige værdi, som GO’morgen & GO’aften Danmark 

skaber. 

 

1.2.1 Begrebsafklaring 

Der vil igennem specialet blive benyttet en række begreber, der er enten fremmedord eller termer fra 

Facebook. For overblikkets skyld vil de kort beskrives herunder. Det er blevet vurderet, at en del af 

meningen vil gå tabt, hvis de blev oversat til dansk, hvorfor at de fremgår på engelsk både her og 

igennem specialet: 

 

Facebook-side: som organisation opretter man ikke en profil på Facebook, men en side, og 

organisationer har derfor det, der kaldes ”følgere” i stedet for ”venner”. 

 

At like: at ”synes godt om” noget. På Facebook er det muligt at like både et billede, en 

statusopdatering og lignende. Det er ligeså muligt at like en organisation eller anden offentlig person 

eller gruppe. Efter man har liket en organisation, bliver man en ”følger” og får dennes opslag og 

opdateringer i sit news feed.  

 

News feed: news feed er det sted, hvor forbrugerens samlede nyheder vedrørende venner og 

organisationer, man har tilkendegivet at følge, fremkommer. News feed’et inkluderer 

statusopdateringer, billeder, videoer, links, reklamer, m.m.  

 

Post: en post kan beskrives som et opslag, som en person eller organisation, har slået op. En post kan 

være et billede, en video, en tekst, et link, mm.  
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Wall: en wall er enten personer eller organisationers sted for udefrakommende offentlige beskeder. 

 

Algoritmer: Matematisk formel til sortering. Facebook anvender ligeledes algoritmer, så alle opslag 

bliver sorteret til hver bruger, så denne kun får vist de opslag, som (Facebook tror) interesserer 

brugeren mest (Woods, 2015). 

 

1.3 Specialets struktur 
I det følgende afsnit vil specialets struktur og opbygning blive præsenteret. Det skal tjene til at give 

læseren et overblik over specialet og derved, hvilket indhold denne kan forvente.  

 

Specialet vil være opbygget efter Blooms taksonomiske niveauer med et stigende krav til vurdering 

og refleksion (Hedelund, Hegelund & Kock, 2011: 60). Det betyder, at specialet først vil starte på et 

redegørende niveau, hvor fundamentet for specialets eksistensberettigelse vil fremstilles. Det vil 

derefter lede over til et analyserende plan, hvor den empiri, som er indsamlet om casen, vil blive 

analyseret via teori om emnet. Slutteligt vil resultaterne af analysen lede til en refleksion over 

specialets problemfelt.  

 

Overordnet består specialet af syv hovedafsnit, der fremgår af den visuelle model nedenfor. Første 

afsnit er indledningen, der har til formål at præsentere emnet og problemfeltet, der skal undersøges i 

specialet. Andet afsnit omhandler specialets metode, der skal vise den position, man som forsker 

indtager i besvarelsen af problemformuleringen samt hvilke konsekvenser, dette har for specialets 

udformning og resultater. Tredje afsnit introducerer specialets teoretiske ramme ved at præsentere og 

diskutere den teori, der vil benyttes i analysen; denne vil være opdelt i tre afsnit, der skal beskrive 

hver sit teoretiske felt, der vil benyttes igennem analysen. Fjerde afsnit er selve analysen, der vil være 

opdelt i tre primære dele, der hver skal besvare de tre arbejdsspørgsmål (jf. afsnit 1.1.2). Første 

analyseafsnit vil fokusere på sociale medier, hvor GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production 

finder sted. Her er det formålet at behandle sociale mediers paradoks og heraf, hvilken betydning 

dette har i co-production med forbrugerne. Andet analyseafsnit vil fokusere på den konkrete co-

production og dermed besvare, hvorfor og hvordan GO’morgen & GO’aften Danmark anvender co-

production. Tredje og sidste analyseafsnit vil behandle, hvordan co-production skaber værdi, hvilket 

vil undersøges i henhold til konceptet om co-creation af værdi. Dette vil lede til femte afsnit, hvor 

resultaterne fra analysen vil diskuteres og lede til en refleksion af de komplikation, som co-production 
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på Facebook medfører. Sjette afsnit vil samle opgavens resultater i en konklusion, og slutteligt vil 

syvende afsnit brede denne konklusion ud i en perspektivering, hvor et nyt perspektiv på 

værdiskabelse vil bringes i spil. Denne opbygning er illustreret i figuren nedenfor. 

 

 

 
Figur over specialets struktur 
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2 Metode & empiri 
 

I det følgende afsnit præsenteres specialets videnskabelige metode og empiri samt en løbende 

refleksion over valget af disse. Dette gøres, da det i besvarelsen af problemfeltet er essentielt at 

afdække, hvilken videnskabelig metode, der benyttes i afhandlingen for på den måde at arbejde 

videnskabeligt ansvarligt. Afsnittet er opdelt i fire forskellige dele, der præsenterer hver sit metodiske 

område. Første del omhandler det videnskabsteoretiske ståsted, der introducerer 

socialkonstruktivismen som specialets videnskabelige overbevisning. Anden del omhandler specialet 

som et induktivt single-casestudie og reflekterer over konsekvenserne ved dette. Tredje del 

omhandler specialets kvalitative metode, de metodetilgange, der er anvendt til at indsamle empiri, 

samt behandlingen af denne. Slutteligt vil fjerde og sidste del omhandle refleksioner over specialets 

validitet og gyldighed. 

 

2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
Specialets videnskabsteoretiske ståsted er afgørende for tilgangen til og forståelsen af verden - og 

derfor også det emne, der ønskes undersøgt. Overordnet set er videnskabsteoretiske paradigmer 

karakteriseret af deres forskellige tilgange til de ontologiske og epistemologiske spørgsmål (Fuglsang 

& Olsen, 2007: 29). Ontologi er det, der inden for videnskabelig tilgang opfattes som genstandsfeltet, 

samt måden genstandsfeltet opfattes på. Epistemologien er det grundlæggende aksiom for, hvordan 

genstandsfeltet kan studeres, og her er der således tale om en undersøgelse af den menneskelige 

erkendelse (ibid.: 30). Hvilken betydning, dette har for specialet, vil blive gennemgået herunder. 

 

2.1.1 Socialkonstruktivisme  
Specialet ligger sig inden for socialkonstruktivismen som videnskabelig overbevisning. Qua 

specialets emne anses det for nødvendigt at anvende den socialkonstruktivistiske tilgang og dennes 

metode til at besvare den opstillede problemformulering. Dette vil blive uddybet senere i afsnittet. 

Socialkonstruktivismen er kendetegnet ved tilgangen til virkeligheden, der på afgørende vis præges 

og formes af vores erkendelse af den. ”Centralt for socialkonstruktivismen er påpegningen af, at 

samfundsmæssige fænomener ikke er evige og uforanderlige, men derimod tilblevet via historiske og 

sociale processer” (ibid.: 349). Ifølge denne retning er svaret på det ontologiske spørgsmål derfor, at 

der eksisterer mange virkeligheder, som en konsekvens af en mangfoldighed af mentale 

konstruktioner mellem mennesker, der bygger på sociale, historiske og erfaringsmæssige 
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forankringer (ibid.: 353). Ifølge socialkonstruktivismen reproducerer alle mennesker viden og 

fortolkning af verden i daglig interaktion med hinanden, hvorigennem handlinger og meninger får 

karakter (Web T: Den store Danske). I forlængelse af denne konstatering er tankegangen i co-creation 

ligeledes, at værdi først skabes i mødet mellem forbruger og organisation. Co-creation er netop af 

den overbevisning, at viden produceres i interaktionen mellem mennesker, og at det er den enkelte 

forbruger, der på baggrund af sin situation, historik og erfaring vælger, hvordan han/hun vil interagere 

med produktet (Prahalad & Ramaswamy, 2008: 10). Co-creation er i høj grad kontekstuel og kan 

derfor ses som et udtryk for den socialkonstruktivistiske tilgang, hvorfor at afhandlingen tager 

udgangspunkt i denne.  

 

Yderligere mener socialkonstruktivismen, at det ikke er muligt at adskille forskerens erfaringer fra 

det undersøgte, hvorfor epistemologien, og dermed erkendelsen af virkeligheden, er subjektiv (ibid.: 

353). Det betyder, at analysen i sig selv altid vil være en social konstruktion skabt af den optik, 

forskeren har lagt på problemet (ibid.: 354), hvorved det socialkonstruktivistiske ståsted vil 

umuliggøre en fuldkommen objektivitet. Således kan formålet med dette speciale heller ikke være at 

give en objektiv endegyldig konklusion på, hvordan co-production på Facebook kan skabe værdi for 

GO’morgen & GO’aften Danmark. Det er derimod formålet at undersøge problemstillingen gennem 

fortolkning og vurdering af såvel primær som sekundær empiri gennem et bevidst valg af teoretikere. 

Specialets konklusioner er derfor et resultat af bevidste til-og fravalg af såvel empiridata samt teori, 

og det bliver med andre ord andres perception af virkeligheden, der ligger til grund for specialets 

perception af virkeligheden. For at undersøge co-productions værdiskabende effekt for GO’morgen 

& GO’aften Danmark, har det selvsagt ikke været muligt at medtage samtlige forhold, der kunne have 

betydning for resultatet. Som en naturlig erkendelse inden for den socialkonstruktivistiske 

overbevisning, har det derfor været nødvendigt at lægge et empirisk snit i den datamængde, der skulle 

behandles i specialet. I tråd med socialkonstruktivismens erkendelse af at sandhed er subjektiv, vil 

specialets fremstilling af sandhed altså ikke nødvendigvis være sandhed i en anden social 

konstruktion.  

 

2.1.2 Hermeneutik 

I forlængelse af den socialkonstruktivistiske videnskab vil specialet benytte sig af hermeneutikken, 

der ligesom socialkonstruktivismen priser forståelse og fortolkning, og som mener, at sociale 

fænomener og aktører er bærere af betydnings- og meningssammenhænge (Fuglsang & Olsen, 2007: 
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309). ”Hermeneutisk analyse er en skabende proces, hvor forskeren går i dialog med teksten og 

anvender sin forståelse 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). Ved at præsentere 

hermeneutikken som en bærende metode i specialet vil det give en dybere og mere helstøbt forståelse 

af forskerens rolle i analyseprocessen.  

 

Hermeneutik betyder i al sin korthed ”fortolkning” og ”retter sig mod fortolkning af tekster, dialog 

og samtale samt sociale handlinger og praksis” (ibid.: 311). Den hermeneutiske cirkel er en central 

del af hermeneutikken, der betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed (ibid.: 

312). Fortolkningen opstår i denne vekselvirkning, hvor det er relationen mellem de enkelte dele og 

helheden, der muliggør, at vi kan forstå og fortolke (ibid.). I dette speciale betyder det, at forståelsen 

af co-production sker gennem en proces af fortolkning af såvel de enkelte indsamlede empiridata 

såsom f.eks. fokusgruppeinterview såvel som det store samlede billede. Den hermeneutiske cirkel 

anses som en konstant proces, hvor forskeren gennem en forståelsesproces tilegner sig mere viden 

om den genstand, der skal forstås og fortolkes. Som bekendt har en cirkel ingen ende, og den 

hermeneutiske cirkel anses derfor også som en konstant og evig proces, hvor en genstand aldrig kan 

siges at være fortolket helt færdig. I forlængelse af dette vil også tidligere forskning blive anvendt til 

at opnå den bedst mulige forståelse af co-production på Facebook gennem analyse og forskning af 

såvel primær som sekundær empiri.  

 

I forlængelse af specialets emne og formål, hvor ønsket bl.a. er ”at forstå sociale aktørers handlinger 

som meningsfulde fænomener”, samt ”at forstå hvilke betydninger de sociale aktører tillægger 

bestemte handlingsformer og sociale sammenhænge”, vil det fordre, at forskeren bringer sig selv ind 

i meningsudlægningen af genstandsfeltet (Fuglsand & Olsen, 2007: 339). Det vil altså sige, at 

konklusionerne i dette speciale ikke kan sige sig fri fra forskerens holdning til hverken co-production, 

Facebook eller GO’morgen & GO’aften Danmark. For at imødekomme dette vil det så vidt muligt 

blive forsøgt undgået at lade egne holdninger og meninger til det undersøgte påvirke analysen samt 

dets resultater og vil bl.a. søges imødegået gennem en konsekvent underbygning af postulater.  

 

 

 



	 15	

 

2.2 Et induktivt single-case studie 
I det følgende afsnit vil der redegøres for den overvejende induktive struktur, som specialet gør brug 

af. Ligeledes vil single-casestudiet som metode blive præsenteret, og der vil herunder blive diskuteret 

hvilke foranstaltninger, man skal være opmærksom på ved anvendelsen.  

 

2.2.1 Induktiv struktur 

Som fremgangsmåde benytter specialet sig af en overvejende induktiv struktur, da problemfeltet tager 

udgangspunkt i empiri fra en konkret case. Som metodisk tilgang beskrives den induktive 

slutningsform som ”en generalisering fra singulære observationer og eksperimenter til generelle 

sammenhænge” (Fuglsang & Olsen, 2007: 57). Konklusioner i en induktiv tilgang bliver derfor draget 

fra enkelt tilfælde til generelle tendenser. I et specialeøjemed anvendes den induktive struktur, når 

forskeren undersøger et emne ud fra en konkret case og hernæst anvender relevant teori til at analysere 

denne case. GO’morgen & GO’aften Danmark er casen, der udgør omdrejningspunktet for den 

empiri, der ved hjælp af eksisterende teori om hovedsageligt sociale medier, co-production og co-

creation vil blive analyseret. Med udgangspunkt i GO’morgen & GO’aften Danmark er formålet med 

specialet derved at påvise nogle tendenser inden for co-production på Facebook, der kan anvendes i 

andre tilfælde end kun GO’morgen & GO’aften Danmark.  

 

I forlængelse af beskrivelsen af denne tilgang er det dog vigtigt at pointere på den indsigelse, der er 

mod den induktive slutningsform. Det såkaldte induktionsproblem indebærer, at den empirisk 

induktive metode ikke en logisk gyldig slutningsform (ibid.: 58). Induktionsproblemet hævder, at det 

ikke kan være et logisk gyldigt argument at konkludere på baggrund af erfaringen, da erfaring ikke 

nødvendigvis kan sige noget om fremtiden: ”Det er ikke muligt at begrunde, at vores erfaringsdomme 

gælder for fremtidige begivenheder ved at referere tilbage til erfaringen, da dette indeholder en 

cirkelslutning” (Fuglsang & Olsen, 2007: 58). Induktionsproblemet anses for at være en valid 

indsigelse med en komplet induktiv tilgang. Dog er det sådan, at forskning sjældent er fuldstændig 

induktiv (eller det modsatte, deduktiv), men i stedet oftest er det, der kaldes abduktiv (Ankersborg 

&Watt Boolsen, 2009). Abduktiv struktur er en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv struktur, 

og det er altså en vekselvirkning mellem at benytte teori på empiri og empiri på teori. Specialet skal 

derfor ses som værende overvejende induktiv, hvor GO’morgen & GO’aften Danmark danner 

grundlaget og udgangspunktet for den empiri, der skal analyseres ved hjælp af teori. Men strukturen 
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er således også til dels abduktiv, da der igennem specialet netop vil forekomme afsnit, hvor teori vil 

blive testet på empirien. På den måde bliver teori og empiri hele tiden flettet ind i hinanden i en 

cirkulær proces med henblik på at skabe ny viden, der derved ikke blot er baseret på erfaringen. På 

baggrund af dette anses induktionsproblemet ikke for at være hæmmende i skabelsen af ny viden i 

denne afhandling. 

 

2.1.2 Single-casestudie som metode 
Specialet benytter sig derudover af et single-casestudie som undersøgelsesmetode, der, i tråd med 

ovenstående, grundlæggende er en induktiv fremgangsmåde i vidensproduktionsprocessen 

(Andersen, 2010: 120). Casestudier er en empirisk undersøgelse, ”hvor grænserne mellem fænomenet 

og den sammenhæng, hvori det indgår ikke er indlysende”, og ”hvor der er mulighed for at anvende 

flere informationskilder til belysning af fænomenet” (ibid.: 118). Et single-casestudie tager 

udgangspunkt i én enhed, hvilket i specialet her er GO’morgen & GO’aften Danmarks co-creation 

via sociale medier. Selvom fænomenet, der skal undersøges, kan fremstå som afgrænset, er det stadig 

uhyre vigtigt i et single-casestudie at indskrænke enheden - og derved det empiriske materiale 

omkring den - for at opnå en tilfredsstillende besvarelse (Andersen, 2010: 118). Specialets 

afgrænsning er netop et resultat af, at der blev taget højde for dette. 

 

Et singlecasestudie har den fordel, at det fungerer som en god indikation af, hvordan et fænomen 

forholder sig i forhold til den givne case (Andersen, 2010: 117). Det er samtidig særligt brugbart i en 

kvalitativ analyse, hvor der søges dybere mening om et givent fænomen (Kruuse i Andersen, 2010: 

120), hvilket netop er formålet med dette speciale. En væsentlig kritik af single-casestudiet er dets 

ofte manglende evne til at producere generel viden (Andersen, 2010: 120), og derved om 

konklusionerne har nogen anden og bredere værdi end det unikke fænomen (Reinecker & Jørgensen, 

2011: 290). På trods af specialets socialkonstruktivistiske overbevisning, der forkaster al objektiv 

sandhed (jf. afsnit 2.1.1), er det dog stadig formålet at påvise nogle tendenser, som man kan lære af 

og fortolke videre på. Det er derfor en relevant indvending, om specialet, der gennem et single-

casestudie undersøger GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production med forbrugerne, kan 

overføres til andre kontekster. Måden, hvorpå specialet kan imødekomme kritikken og derved påvise 

nogle tendenser til videre brug, begås ved at beskrive og afgrænse sit casestudie så godt som muligt 

(Andersen, 2010: 120). Ved at finde frem til de forhold, der er særegne for netop den specifikke case, 

og de forhold, der i højere grad er generelle aspekter, kan der ud fra disse resultater udledes, hvilke 
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konklusioner der er særlige for GO’morgen & GO’aften Danmark, og hvilke konklusioner der i højere 

grad kan påvise nogle tendenser inden for co-production på Facebook.  

 

2.3 Kvalitative metode 
Indsamlingen af data vil, i tråd med socialkonstruktivismen, bygge på den kvalitative metode; det 

menes inden for den socialkonstruktivistiske ramme, at videnskabeligt data bedst skabes gennem 

kvalitativ forskning. Det er en metode, hvor undersøgeren oftest ikke betragter sit forskningsfelt som 

en genstand, et objekt, men derimod som subjekt eller subjekter (Den Store Danske, 2016). Ved denne 

tilgang opstår en kommunikationsproces mellem forsker og undersøgelsessubjekt, hvilket går hånd i 

hånd med socialkonstruktivismens anerkendelse af interaktion og relationer. Hovedformålet med den 

kvalitative metode er derfor at indsamle data og fortolke disse i relation til en given kontekst (Harboe, 

2011: 49). 

 

Den kvalitative metode benyttes, når der søges dybere viden om synspunkter, holdninger og 

bevæggrunde (Fuglsang & Olsen, 2007: 179). Gennem et kvalitativt studie kan man opnå en 

nuanceret forståelse for den valgte problemstilling, hvilket netop er formålet med specialet. En sådan 

metode anvendes, når forskeren ønsker at undersøge forhold, som er vanskelige at iagttage. Netop 

specialets anskuelse af værdiskabelse forstås som en individuel proces, der bl.a. er et resultat af 

forbrugerens historik og erfaring (jf. afsnit 3.3), hvorfor at en sådan proces kan være vanskelig at 

iagttage. Det er derfor formålet med specialet at undersøge og forstå forbrugernes bevæggrunde og 

årsagsforklaringer for at indgå i en co-production proces; for på den måde at undersøge 

værdiskabelsen. Netop det kvalitative studie kan give denne forståelse ved at stille relevante og 

kritiske spørgsmål til det, som man erfarer gennem sin undersøgelse. Styrken ved den kvalitative 

metode er dens evne til at producere data, der gennem fortolkning kan give os årsagsforklaringer på 

givne emner og fænomener. Data, indsamlet fra en kvalitativ metode, er kun brugbare gennem en 

given forståelsesramme og fortolkning, og som derfor kun fungerer i kraft af vores overbevisning 

om, at alle former for sandhed er subjektiv. Det er derfor i tråd med den socialkonstruktivistiske 

overbevisning, som netop forkaster muligheden for objektiv viden og i stedet anser sandhed som et 

resultat af subjektiv erfaring og historik. At specialet benytter sig af denne metode skal altså ses i 

forlængelse af dets videnskabsteorietiske ståsted samt valgte emne og problemformulering, der 

ønskes besvaret. 
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Svagheden ved den kvalitative metode er dets mangel på almengyldige data, som kan sige noget 

generelt og repræsentativt om et givent emne. Det kan de ikke, da data, hentet gennem den kvalitative 

metode, retter sig mod det unikke, det kontekstafhængige og det menings- og forståelsesorientede, 

og derfor har svært ved at efterkomme krav om generalisering, testbarhed og efterprøvning (Fuglsang 

& Olsen, 2007: 340). En anden udfordring ved kvalitativ metode og dets data er at opretholde en form 

for validitet. Forskellige forskere har givet deres bud på nogle kvalitetskriterier, men der er ”langt fra 

enighed om hvilke kriterier, der kan og skal anvendes” (Henriksen, 2003: 18). Kriterierne er til for at 

efterkomme ønsket om at opretholde en troværdighed i brugen af relative data - disse gennemgås 

sammen med de nedenstående fremstillinger af metodetilgangene. Slutteligt tages der forbehold for 

faren ved forskerbias, der i særlig grad er en risiko ved kvalitative undersøgelser. Forskerbias er ”det 

forhold, at undersøgeren personligt påvirker forskningsresultaterne på grund af den personlige 

informationsindsamling og –behandling, hvori der indgår væsentlige tolkningselementer” (Andersen, 

2010: 209). I anvendelsen af den kvalitative metode er det derfor vigtigt at være sig dette bevidst, ved 

bl.a. at forholde sig kritisk til det indsamlede, for på den måde at imødekomme indsigelsen; dette er 

selvsagt forsøgt efterkommet i specialet. 

 

2.3.1 Metodetilgange og empiri 

I det følgende afsnit vil de konkrete metodetilgange, der er anvendt til at indsamle specialets empiri, 

blive præsenteret. Afsnittet er inddelt i fire dele og præsenterer først de tre metoder, der vil blive 

benyttet til empiriindsamlingen og herunder, hvilken data disse har udledt. Slutteligt vil afsnittet kort 

præsentere specialets sekundære empiri. Metodetilgangene drejer sig om det delvist strukturerede 

interview, fokusgruppeinterview samt netnografiske iagttagelser. Alle tre metoder er inden for det 

kvalitative felt, der skal tjene til at producere informationsrige data til fortolkning i analysedelen. 

Valget af metoderne er et resultat af specialets problemformulering, videnskabelige overbevisning 

samt teknikkernes forskellige tilgange til empiriindsamling, og dermed deres forskelligartet data, der 

skal benyttes til forskellige dele af analysen. Måden, de hver især helt konkret skal tjene specialets 

analyse, præsenteres ligeledes nedenfor.  

 

2.3.1.1 Det delvist strukturerede interview 

Det delvist strukturerede interview blev foretaget med Digital Development Executive i Nordisk Film 

A/S, Anders Schäffner, vedrørende GO’morgen & GO’aften Danmarks digitale strategi (Bilag 3). 

Det er en interviewform, der især anvendes i situationer, hvor intervieweren har en vis teoretisk og 
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praktisk viden om de fænomener, interviewet omhandler, men som samtidig er åben over for nye 

informationer, som den interviewede kan komme med (Andersen, 2010: 169). Interviewet bliver ofte 

brugt ved ekspertinterviews, da eksperten på området derfor har mulighed for at bidrage med nye 

synsvinkler og tilgange undervejs i interviewet. Ekspertinterviews defineres som følgende: ”Elite 

interviews are with persons who are leaders or experts in a community, people who are usually in 

powerful positions (Kvale, 2007: 70). Det delvist strukturerede interview er en relevant interviewform 

i dette speciale på baggrund af den empiri, der ønskes fra Anders Schäffner. De spørgsmål, der ønskes 

svar på, er inden for et klart afgrænset emne, men med mulighed for at supplere med ekstra 

dimensioner, der ikke var overvejet inden forberedelsen af interviewet. 

 

Anders Schäffner blev udvalgt som interviewperson på baggrund af hans væsentlige indflydelse på 

GO’morgen & GO’aften Danmarks digitale strategi. Han er den person, der har været med til at 

udvikle deres social mediestrategi og derved også strategien om at inddrage brugerne i en co-

production proces. Anders Schäffner er derfor en central person i specialets problemfelt, som, ud over 

en række opklarende spørgsmål, også kan bidrage med nærliggende synspunkter og angrebsvinkler. 

Formålet med interviewet var at få indsigt i strategien bag GO’morgen & GO’aften Danmarks co-

production med forbrugerne, deres praktiske anvendelse af co-production samt deres tanker herom. 

Samtidig var det også formålet at finde ud af, om GO’morgen & GO’aften Danmarks tanker ved at 

involvere brugerne er i tråd med de tanker, som co-production teorien lægger til grund for at gøre det 

og herunder også, om de anskuer værdi ud fra tankegangen om co-creation af værdi. 

 

Ved at benytte sig af denne interviewform med kun en enkelt respondent, der skal repræsentere hele 

organisationen, er det nødvendigt at være opmærksom på denne persons bevæggrunde for at svare 

det, den gør. Det kunne f.eks. være tilfældet, at den interviewede ikke var tilhænger af organisationens 

brug af co-production med forbrugerne, og at personen desårsag udelukkende talte negativt om 

praksissen. Der lå derfor et stort stykke arbejde bag at få kontakt til den person i organisationen, som 

har indflydelsen på området for de digitale og sociale medier og dermed for co-production 

anvendelsen. Som følge af denne problemstilling er det på den anden side ligeså nødvendigt at være 

opmærksom på den interviewedes tilhørsforhold til det undersøgte, hvorfor der kan argumenteres for, 

at den interviewede til en vis grad kan have en interesse i at tegne et positivt billede af emnet. Dette 

imødekommes gennem en kritisk analyse af empirien undervejs i analysen. 
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Som et led i at invitere Anders Schäffner til at deltage i interviewet, fik han tilsendt en udførlig 

beskrivelse af, hvad interviewet kom til at omhandle, hvad formålet med hans medvirken var, samt 

hvilken undersøgelse han blev en del af. Dette blev gjort for at skabe tillid og give ham tid til at 

forberede sig (Andersen, 2010: 171). Inden interviewet blev der udformet en interviewguide, i hvilken 

interviewet skulle tage udgangspunkt. I tråd med det delvist strukturerede interviews karakteristika 

var interviewguiden udformet med udgangspunkt i semistrukturerede spørgsmål og emner (ibid.: 

169) vedrørende GO’morgen & GO’aften Danmarks digitale strategi, deres brug af sociale medier 

samt deres anvendelse af co-production. Størstedelen af spørgsmålene var udformet som åbne 

spørgsmål, der derfor lagde op til en længere forklaring fra den interviewede.  

 

Interviewguidens åbne spørgsmål kan have været medvirkende til, at interviewet til tider forsvandt 

ud af en tangent, der ikke tjente til den ønskede empiri. Det var tydeligt, at Anders Schäffner brændte 

for sit felt og derfor til tider ikke holdt sig inden for det stillede spørgsmål. Dette betød i praksis, at 

det periodevis var vanskeligt at bevare overblikket over hvilke spørgsmål, der var blevet besvaret, og 

hvilke der ikke var. Foruden denne faktor forløb interviewet hensigtsmæssigt, og Anders Schäffner 

var sågar åben for at besvare spørgsmål, der udfordrede hans stillings eksistensgrundlag. 

Interviewguiden med resultaterne fra interviewet fremgår af bilag 3.  

 

2.3.1.2 Fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterview er endnu et eksempel på en kvalitativ indsamlingsmetode, som specialet vil 

benytte sig af. Ved et fokusgruppeinterview interviewes en gruppe med et deltagerantal på normalt 

mellem 5-10 personer om et afgrænset emne (Kvale & Brinkmann, 2009: 170), som i specialet er 

forbrugernes forhold til GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production. Det er målet at undersøge 

brugernes holdning til deres egen rolle, hvad de bliver motiverede af samt udfordre dem til at tage 

stilling til GO’morgen & GO’aften Danmarks oplæg til co-production på Facebook. Denne 

empiriindsamlingsmetoden er en egnet metode, hvis man ønsker, at deltagerne forholder sig til 

hinandens oplysninger, holdninger og synspunkter. En essentiel fordel ved det er, at 

fokusgruppeinterviews ofte genererer mere information end individuelle interviews, da recipienterne 

ofte supplerer hinanden og åbner nye indblik for hinanden (Andersen, 2010: 170). Ved at sætte nogle 

af GO’morgen og GO’aften Danmarks forbrugere sammen kan de med hjælp fra hinanden forklare, 

hvad der motiverer dem til at deltage, samt hvad de forventer af praksissen. Dette kan ellers være 

vanskeligt at sætte ord på, hvis man som ene person bliver spurgt (ibid.: 169). Ydermere er denne 
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form for indsamlingsmetode givende i dette speciale, da interviewformen menes at være velegnet til 

især undersøgelsen af forbrugermotiver (Kvale, 2015). Som tidligere beskrevet anses værdi for at 

være et resultat af forbrugerens oplevelse, hvorfor at disses oplevelse med GO’morgen & GO’aften 

Danmark samt deres anvendelse af co-production er essentiel i undersøgelsen af co-productions værdi 

på Facebook. Resultaterne fra denne metode skal derfor tjene til at kaste lys over, hvordan co-

production for dem skaber værdi.  

 

Det blev besluttet at lave to forskellige fokusgruppeinterviews frem for et enkelt, for at sikre at 

resultaterne ikke var bundet op på den ene gruppe af recipienter. Det var samtidig et mål at samle en 

så heterogen gruppe af recipienter som muligt, for på den måde at afspejle den alsidige målgruppe, 

som GO’morgen & GO’aften Danmark har (jf. afsnit 1 Indledning). De valgte recipienter var alle 

mere eller mindre seere af GO’morgen & GO’aften Danmark, de havde alle selv en Facebook-profil, 

og de havde alle liket GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-side. De er derudover valgt på 

baggrund af deres variation af alder, køn og aktivitet på GO’morgen & GO’aften Danmarks 

Facebook-opslag. Dette ledte frem til følgende to fokusgrupper: 

 

De seks recipienter i den første fokusgruppe er: 

Navn Køn Alder Stilling 

Nanna Kvinde 25 år Studerende 

Kimmie Kvinde 27 år Folkeskolelærer 

Annette Kvinde 54 år Kontorleder på skole 

David Mand 26 år Murer 

Mathias Mand 31 år Ejendomsmægler 

Klaus Mand 59 år Key Account Manager 

 

De seks recipienter i den anden fokusgruppe er: 

Navn Køn Alder Stilling 

Frederikke Kvinde 26 år Konsulent 

Danielle Kvinde 31 år Content Manager 

Troels Mand 28 år Folkeskolelærer 

Helle Kvinde 55 år Sygeplejerske 

Jens Mand 68 år Pensionist 
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Sanne Kvinde 30 år Content Manager 

 

Inden de to fokusgruppeinterviews blev udført, blev der formuleret en interviewguide med en række 

spørgsmål, der var begrænset i både antal og temaer grundet interviewformens tendens til at udvikle 

sig (Andersen, 2010: 170). Spørgsmålene var af åben karakter, da det her var formålet at give 

forbrugerne mulighed for at udtrykke deres holdning. De to fokusgruppeinterviews foregik i et 

aflukket lokale uden andre tilhørere eller lignende forstyrrende elementer. Spørgsmålene var forinden 

skrevet ned på en bunke kort, der var placeret i midten af bordet med det formål for så vidt muligt at 

undgå indblanden fra intervieweren. Spørgsmålene blev trukket, læst højt og svaret på skift, og den 

første til at svare på et givent spørgsmål var derfor tilfældigt. Foruden de forberedte spørgsmål blev 

der stillet uddybende spørgsmål, når der var behov for det. 

 

I foretagelsen af de to fokusgruppeinterviews var der kun én interviewer til at styre interviewet og 

dermed sikre, at deltagerne holdt sig til emnet, samt at alle emner blev berørt undervejs. Dette viste 

sig desværre ikke hensigtsmæssigt i det ene af fokusgruppeinterviewsne, da det viste sig vanskeligt 

både at fungere som ordstyrer og sørge for, at dialogen blev frugtbar. Dette betød i praksis, at det ene 

fokusgruppeinterview ikke genererede lige så meget empiri som det andet. Ved den efterfølgende 

behandling af fokusgruppeinterviewet står det klart, at to af deltagerne var lettere negativt stemt over 

for at deltage i en offentlig co-production med GO’morgen & GO’aften Danmark, hvilket måske har 

været medvirkende til, at de resterende deltagere ikke var ligeså åbne for at dele deres erfaring og 

positive holdning til det. Samtidig forløb dette fokusgruppeinterview en hverdagsaften, hvorfor 

deltagerne måske har været for trætte til at indgå i en diskussion omkring emnet. Set i bagklogskabens 

lys burde interviewet derfor have været styret af flere end én interviewer, ligesom Andersen (2010) 

har anbefalet det. Ved at benytte minimum to til at styre fokusgruppeinterviewet, er det lettere at 

sikre, at alle foranstaltninger bliver overholdt (Andersen, 2010: 169). Selvom de nævnte faktorer 

gjorde, at det ene fokusgruppeinterview ikke forløb som planlagt, generede de to fokusgrupper 

tilsammen tilstrækkeligt empiri til at analysere det ønskede. Interviewguiden samt resultaterne af 

begge fokusgruppeinterviews fremgår af bilag 4 og 5. 

 

2.3.1.3 Netnografiske iagttagelser 

Den sidste indsamlingsmetode, der blev benyttet, var netnografiske iagttagelser. Netnografi er en 

afart af det klassiske etnografi. På samme måde som etnografi er netnografi ligeledes observationer 
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af fænomenet i dets vante omgivelser (Andersen, 2010: 155). Mere specifikt er en netnografisk 

undersøgelse observationer af aktiviteter og handlinger online. ”Netnography is participant-

observation 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: 60). Kozinets foreslår, at netnografi som 

undersøgelsesmetode har potentiale til studier af relationer mellem brugere og organisationer på 

Facebook (ibid.: 180), hvorfor denne metode anses som passende til dette speciale. De netnografiske 

iagttagelser, der blev foretaget i forbindelse med specialet, omhandler primært GO’morgen & 

GO’aften Danmarks interaktion og sekundært brugerenes interaktion på Facebook-siden.  

 

Når der foretages en netnografisk undersøgelse på GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-

side, sker observationen som en struktureret, ikke deltagende, skjult observation – det vil sige, at 

observationen allerede på forhånd er struktureret efter bestemte aktiviteter, der skal observeres 

(Andersen, 2010: 155). Til forskel fra de to andre metoder er forberedelserne til de netnografiske 

iagttagelser dog ikke struktureret ud fra en udførlig guide. Netnografien er kendetegnet ved at være 

en undersøgelse, der har en åben praksis, og som er fleksibel i forhold til den retning, den udvikler 

sig i (Kozinets, 2002: 2). Forberedelserne er deraf struktureret efter at finde repræsentative eksempler 

på, hvorledes co-production tager sig ud i praksis. Ved at strukturere det efter et specifikt emne, giver 

resultaterne en helhedsforståelse og en fornemmelse af de fænomener, der skal studeres (Andersen, 

2010: 156). Dataudledningen skete som en ikke-deltagende og skjult observation, hvilket betyder, at 

de observerede ikke var klar over, at de blev observeret. Fordelen ved det er – modsat mange andre 

metoder – at de observeredes adfærd ikke bliver påvirket af undersøgelsen (ibid.: 158). Man må derfor 

antage, at de data, der erhverves i den netnografiske undersøgelse af GO’morgen & GO’aften 

Danmarks Facebook-side, er troværdige og reelle. I praksis skete indsamlingen ved at logge ind på 

Facebook og tilgå GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-side. Herfra var det målet at udvælge 

en række eksempler, der kunne repræsentere den interaktion, der skete mellem GO’morgen & 

GO’aften Danmark og deres brugere. Udvælgelseskriterierne gik på at finde 10 tilfælde, der var både 

positive og negative eksempler på oplæg, der lagde op til co-production.  

 

Ulempen ved denne form for metode er det, der kaldes selektiv perception. Selektiv perception er den 

begrænsning, der ligger i det perspektiv, som undersøgeren er udstyret med (Andersen, 2010: 158): 

”Det gør, at hun iagttager og registrerer visse ting, men ikke andre” (ibid.). Det er en valid indsigelse 
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mod metoden, men den anses ikke nødvendigvis som kritisk i forhold til dette speciale. I forlængelse 

af specialets socialkonstruktivistiske overbevisning, er selektiv perception en naturlig del af en 

undersøgelse. Desuden er denne metode ikke den bærende i undersøgelsen, hvorfor det ikke er en 

negativ indvending, at man kun får en ”begrænset oplevelse af det studerede fænomen” (ibid.). Det 

anses derimod som essentielt at have et klart afgrænset mål med iagttagelsen og dermed kun registrere 

en mindre og afgrænset del af det observerede.  

 

På GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-side er det først og fremmest målet at observere, 

hvordan GO’morgen & GO’aften Danmark lægger op til co-production, samt hvordan det bliver 

modtaget af brugerne. Det skal derudover supplere de to andre undersøgelsesmetoder ved at kunne 

illustrere praktiske eksempler på diverse udsagn og synspunkter. Resultaterne fra denne metode 

fremgår af Bilag 6. 

 

2.3.1.4 Sekundær empiri 

Foruden anvendelsen af den indsamlede primære empiri, vil specialet ligeledes gøre brug af og trække 

på en række sekundære empiridata. Det drejer sig om: Statistikker og opgørelse over organisationer 

på internettet fra Danmarks Statistik (Bilag 7, 8 og 9) samt DR’s medierapport over danskernes 

anvendelse af sociale medier (Bilag 10). På samme måde som den primære empiri, vil den sekundære 

empiri ligeledes analyseres igennem analysen ved hjælp af specialets teoretiske grundlag. 

 

2.3.2 Behandling af data 

Efter indsamlingen af empiri, og før fortolkningen af den i analysen, er det nødvendigt at behandle 

den empiri, der er indsamlet. Det vil sige at ”kategorisere empiri for at kunne beskrive, hvad vi har 

fundet frem til […] for at skabe overskuelighed i den datamængde, som vi er i besiddelse af” 

(Andersen, 2010: 185). Kategorisering skal ikke forstås som et forsøg på at gøre resultaterne målbare, 

men derimod et forsøg på at skabe et begribeligt overblik, hvorved man kan tilgå empirien.  

 

En måde, hvorpå man kan behandle data, er transskribering, og dette benyttes i specialet til at 

behandle det delvist strukturerede interview samt de to fokusgruppeinterviews. Metoden er valgt på 

baggrund af at ”transskriptionen af interview fra mundtlig til skriftlig form strukturerer 

interviewsamtalerne i en form, der er egnet til en nærmere analyse og udgør i sig selv den første 

analytiske proces” (Kvale, 2015: 238). Det er dog vigtigt at være bevidst om, at man, uanset hvor 
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omfattende beskrivelserne er, under alle omstændigheder vil tabe information, når man transskriberer 

rådata til tekst (Andersen, 2010: 189). I et forsøg på at imødekomme denne kritik er transskriberingen 

af interviewsne lavet så detaljeret som muligt; og alle sagte ord er skrevet ned. De netnografiske 

iagttagelser kræver ikke i ligeså høj grad en behandling inden analysen. Dette er på baggrund af, at 

de allerede fra start var i tekstform på GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-side. For at skabe 

overskuelighed i denne datamængde blev det besluttet at tage screenshots7 af de gældende eksempler, 

der blev iagttaget online. På den måde fremstår iagttagelserne i sin oprindelig form dog skaleret ned 

til en brugbar og anvendelig størrelse.  

 

Foruden den kategoriserende behandling af empiri er en anden vigtig pointe, når man behandler og 

arbejder med kvalitative data, at adskillesen mellem begrebsdannelse, kategorisering, analyse og 

tolkning ikke er så klar som ved f.eks. behandling af kvantitative data (Andersen, 2010: 190). Det 

betyder, at disse processer ofte er vævet ind i hinanden og derfor foregår i mere eller mindre grad 

undervejs i hele undersøgelsesprocessen. Det er derved en vigtig pointe, at man undervejs i en 

undersøgelse tilegner sig mere viden, der kan bruges i en anden del af undersøgelsen (ibid.:191). Det 

betyder, at alt empiriindsamlingen ikke nødvendigvis foregår inden analysen af de indsamlede data, 

men derimod som en løbende læringsproces – ikke mindst også under dataindsamlingen (ibid.). F.eks. 

blev det prioriteret at udføre det delvist strukturerede interview med Anders Schäffner før 

fokusgruppeinterviewsne med brugerne af programmet. Årsagen til dette er, at det allerede fra start 

stod klart, at interviewet med Anders Schäffner kunne åbne for nye forhold og vinkler, der kunne vise 

sig brugbare i den følgende empiriindsamling. Ved at lave interviewet med eksperten først, var det 

muligt at udforme spørgsmål til fokusgruppeinterviewsne, baseret på analysen af Anders Schäffners 

udtalelser og erfaringer. Denne form for løbende erkendelse illustrerer samtidig, hvordan den 

hermeneutiske spiral fungerer i praksis, hvor fortolkningen opstår i vekselvirkningen mellem del og 

helhed (jf. afsnit 2.1.2). 

 

2.4 Validitet 
En succesfuld undersøgelse forholder sig kritisk til sig selv og forsøger at afklare den egens validitet. 

Validitet dækker over undersøgelsens relevans og gyldighed, hvor relevans omhandler ”hvor relevant 

det empiriske begrebs-/variabeludvalg er for vores problemformulering” (Andersen, 2010: 83), og 

gyldighed forstås som ”den generelle overensstemmelse mellem vores teoretiske og vores empiriske 

																																																								
7 Et digitalt billede af skærmbilledet. 
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begrebsplan” (ibid.). Dette afsnit vil omhandle en kritisk vurdering af specialets validitet og 

herigennem også, hvordan specialets metode har indflydelse på dette.  

 

Specialets relevans, og dermed empiriens relevans for problemformuleringen, er først og fremmest 

forsøgt efterkommet gennem et repræsentativt empiriudsnit om GO’morgen & GO’aften Danmark. 

Den samlede empiri, der benyttes i specialet, indebærer både primær og sekundær empiri, og det er 

ved hjælp af de tre forskellige indsamlingsmetoder lykkedes at indsamle forskelligartet kvalitativ 

empiri om casen. Dette har bidraget til at skabe et godt udgangspunkt for at kunne give et 

fyldestgørende svar til problemformuleringen. Samlet set anses specialets relevans derfor som 

værende høj for problemformuleringen om GO’morgen & GO’aften Danmark.  

 

Specialets gyldighed er et udtryk for dets generaliserbarhed og dermed, hvad specialet kan bruges til 

uden for casen. Her er det først og fremmest relevant at tage fat i den problemstilling, der blev 

præsenteret i afgrænsningen, om hvorvidt GO’morgen & GO’aften Danmark kan sidestilles med 

andre organisationer. Her er det især casens produkt i form af Tv-udsendelsen, der er essentiel, da 

dette produkt adskiller sig fra mange andre produkter ved ikke at være et fysisk produkt, som 

forbrugerne kan besidde. Det er derfor relevant at overveje, om resultaterne fra dette speciale kan 

påvise nogle tendenser uden for den konkrete case. Det essentielle i arbejdet med co-productions 

værdi i henhold til co-creation er, at værdien heri ikke er et resultat af selve produktet, men derimod 

forbrugernes oplevelse af mødet med organisationen og produktet. I forlængelse heraf behandler 

specialet nogle koncepter, der i højere grad kan sige sig fri fra konteksten om GO’morgen & GO’aften 

Danmark. Afhandlingen sigter derfor mod at påvise nogle tendenser inden for emnet; nærmere 

bestemt om forbrugernes oplevelse af co-production på Facebook. 

 

De anvendte metoder til indsamling af data er alle metoder, der lægger sig inden for den 

socialkonstruktivistiske videnskab. Det er indsamlingsmetoder, hvis resultater giver kvalitativ data. 

Som tidligere beskrevet er kvalitativ data netop ikke målbare, hvorfor sådanne informationer 

nødvendigvis må behandles og sættes i forbindelse med en given situation for at give mening. 

Kvaliteten af data er derfor afhængig af undersøgelsens formål og problemformulering. Med 

kvalitative data er validiteten derfor altid kontekstafhængig, og de data, der i denne undersøgelse er 

legitime, er derfor ikke nødvendigvis legitime i en anden sammenhæng (Fuglsang & Olsen, 2007: 
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340). I tråd med socialkonstruktivismen skal specialets empiri og dets konklusioner ses i 

sammenhæng med casen, GO’morgen & GO’aften Danmark, for at kunne betegnes som valid. 
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3 Teoretisk grundlag 
I det følgende afsnit vil det primære teoriapparat blive præsenteret og diskuteret. Det har til formål at 

illustrere de forskellige perspektiver, der er til specialets emne, for på den måde at vise hvor specialet 

lægger sig teoretisk. Teorierne skal hjælpe til at besvare den opstillede problemformulering ved at 

give et teoretisk grundlag til analysen af casen. Afsnittet vil være opdelt i tre afsnit, som vil omhandle 

henholdsvis sociale medier, co-production og co-creation på baggrund af, at specialet undersøger 

værdien af GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook i et co-creation perspektiv. 

 

3.1 Sociale medier 
Der foreligger mange forskellige holdninger til og teorier om sociale medier – både hvordan de skal 

anskues, samt hvordan de skal benyttes. Det følgende afsnit vil præsentere den definition og forståelse 

af sociale medier, som specialet vil trække på i analysen og vil fokusere på de omstændigheder 

vedrørende sociale medier, som har betydning for specialets problemfelt. Afsnittet vil lægge ud med 

at definere sociale medier ved hjælp af Brøndum, Petersen & Skov (2015) samt Kaplan & Haenlein 

(2010), der tilsammen kan beskrive, hvorledes sociale medier adskiller sig fra traditionelle medier. 

Dernæst vil Kaplan & Haenlein samt Nebel (2014) anvendes til at klassificere Facebook og 

herigennem beskrive dets rolle i et organisationsøjemed som earned, paid og owned medie ved 

Machin (2015). Slutteligt vil Muniz & O’Guinn (2001) kort præsenteres til at supplere beskrivelsen 

af Facebook som et samlingssted for communities.  

 

Helt overordnet kan sociale medier defineres som ”[…] a group of internet-based applications that 

build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and 

exchange of User Generated Content” (Kaplan & Haenlein, 2010: 61). Sociale medier er et Web 2.0-

medie, der henviser til, at de er en del af internettets anden generation. Første generation af internettet 

ses i form af hjemmesider med et afsender/modtager-forhold, som vi kender det fra andre medier 

såsom TV, aviser og bøger, hvor mediets indhold er fast og afsenderproduceret (Brøndum Pedersen, 

et al., 2015: 13). Disse Web 1.0-hjemmesider udgør selvsagt stadig en stor del af internettet, og langt 

de fleste organisationers hjemmeside er fortsat udgjort af første generation af internettet (ibid.). 

Forskellen, og grunden til at man skal tale om Web 2.0, er den ændrede form i måden, afsender og 

modtager kommunikerer. Web 2.0 er den generation af hjemmesider, hvis indhold er i en konstant 

proces samt i højere grad er produceret af modtageren frem for afsenderen. I Web 2.0-hjemmesider 

handler det i højere grad om trafikken og det indhold, der produceres, frem for rammerne, som en 
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organisation eller hjemmesideejer har sat (Brøndum Pedersen, et al., 2015: 14). Et eksempel på en 

Web 2.0-hjemmeside er det brugergenererede onlineleksikon, Wikipedia, hvis eksistensgrundlag 

afhænger af, at brugerne producerer indhold til og om de respektive emner; hvis ikke brugerne 

producerede indholdet, ville hjemmesiden ikke eksistere (Kaplan & Haenlein, 2010: 63). I 

forlængelse heraf er det sociale medie, Facebook, også en del af Web 2.0-generationen, hvis 

eksistensberettigelse afhænger af brugernes lyst til at oprette en profil og interagere med hinanden og 

organisationerne på siden. Det essentielle ved sociale medier er, at den almene forbruger er blevet sat 

i en position, hvor denne har fået mulighed for at have medbestemmelse. Gennem sociale medier er 

det blevet muligt for forbrugeren at kommunikere med organisationer og andre offentlige instanser, 

hvilket i høj grad har gjort sociale medier til forbrugerens hjemmebane (Brøndum Pedersen et al, 

2015). 

 

I en opgørelse fra Danmarks Statistik fremgår det, at 2,8 millioner af danskerne mellem 16 og 89 år 

er at finde på de sociale medier (Danmarks Statistik, 2016). Det er især Facebook, der er danskernes8 

foretrukne medie, med 62% af daglige brugere af de førnævnte danskere (Bilag 10). Foruden at være 

et medie, der bygger på de førnævnte karakteristika ved Web 2.0, kan Facebook yderligere 

klassificeres som en social netværksside. Kaplan & Haenlein definerer sociale netværkssider som 

”applications that enable users to connect by creating personal information profiles, inviting friends 

and colleagues to have access to those profiles, and sending e-mails and instnt messages between 

each other. These personal profiles can include any type of information, including photos, video, 

audio files, and blogs” (Kaplan & Haenlein, 2010: 63). En anden karakteristisk egenskab ved 

Facebook (og andre sociale netværkssider) er det interaktive kommunikationsaspekt, som det 

indeholder. Kommunikationen mellem parterne kan ske på flere forskellige måder; bl.a. som 

offentlige posts på hinandens walls og som private beskeder i indbakken. Det typiske – og mest 

benyttede - er kommentarfelterne, der findes under hver post: ”Kommentarfelterne er en meget 

anvendt og karakteristisk Web 2.0-feature” (Brøndum Pedersen et al., 2015: 15). Det er især her, at 

det interaktive kommer til udtryk, da kommentarfelterne er det sted, hvor brugerne af Facebook 

forholder sig til hinanden og hinandens ytringer (Stromer-Galley & Wichowski i Consalvo & Ess, 

2011: 170). Det er ofte også igennem kommentarfelterne, at organisationer og forbruger 

kommunikerer med hinanden.  

 

																																																								
8 Målgruppe: 12+ år 
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En essentiel pointe, vedrørende Facebook til anvendelse kommercielt, omhandler dets mulighed for 

at agere både paid, owned og earned medie. Paid skal forstås som betalt markedsføring og indebærer 

bl.a. bannerannoncer og boost9 af organisationens posts (Nebel, 2014: 54). Her køber organisationen 

sig til reklame for dem selv og deres produkt gennem promovering: ”Social Media sites like 

Facebook, Twitter and LinkedIn offer advertising that could potentially help boost your content” 

(Machin, 2016). Owned medie skal forstås som det indhold, organisationen kan kontrollere, såsom 

en organisations Web 1.0-hjemmeside eller dets forlængelse i form af en Facebook-side. Her er 

kontrol ikke forstået, som at organisationen kan kontrollere forbrugernes interaktion, men dog de 

ydre omstændigheder såsom hvilke posts, de ønsker at have på deres side (Machin, 2016). Slutteligt 

er earned medie ”essentially online word of mouth, usually seen in the form og ”viral” tendencies, 

mentions, shares, reposts, reviews, recommendations, or content picked up by 3rd party sites” (ibid.). 

Earned er på mange måde et udtryk for det, som organisationer håber at opnå gennem Facebook 

(Nebel, 2014: 53).  

 

I forlængelse af ovenstående klassificering af Facebook er det essentielt, hvordan at forbrugerne 

interagerer med hinanden, og hermed hvordan at ”de sociale medier skaber organiske 

vidensdelingsfællesskaber” (Brøndum Pedersen, et al., 2015: 83). Vidensdelingsfællesskaber kan 

også beskrives som ”communities”, der er en samling af personer med et fælles interesseområde 

(Nebel, 2014): ”With the increasing digitalization of products and services, interactions among 

consumers and users becomes easier and cheaper” (Haefliger et al, 2011: 311). Et community er 

f.eks. personer med en fælles passion for skibssejlads eller en interesse i en organisations produkt. 

Foruden ovenstående teoretikere vil analysen løbende suppleres af Haefliger, Monteiro, Foray & 

Krogh (2011), der har udviklet et framework i ”Social Software and Strategy” (2011) vedrørende 

sociale mediers betydning for organisationers praksis. 

 

3.2 Co-production 
Som det tidligere er konstateret, er konceptet om co-creation og co-production ofte brugt i flæng uden 

nogen nærmere distinktion imellem dem (jf. afsnit 1.3). Specialet forstår og behandler co-production 

som en komponent til co-creation, hvorfor at de to koncepter anses for at have hver deres primære 

formål i en analyse. Det følgende afsnit vil beskrive specialets forståelse af co-production ud fra 

Vargo & Lusch (2004ab, 2006, 2008), Terblanche (2013, 2014) og Etgar (2007) samt præsentere 

																																																								
9 Boost er betegnelsen for at at promovere et opslag på Facebook 
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Etgars model, der i analysen anvendes til at analysere GO’morgen & GO’aften Danmarks forbrugeres 

stadier i co-production.  

 

Co-production er ligesom co-creation af den erkendelse, at forbrugeren ikke længere skal anskues 

som passive modtagere, men derimod skal tænkes ind som en aktiv medspiller i produktionen (jf. 

afsnit 3.3). Til forskel fra co-creation anses co-production for at være en strategi, som organisationer 

kan vælge at anvende til at inddrage forbrugerne. Etgar (2007) definerer co-production som en 

strategi, der ”encompasses all forms of cooperation between the customer and the supplier” (Etgar, 

2007: 98). Denne definition lægger sig op af Vargo & Luschs (2006) beskrivelse, der siger at ”Co-

production is the customer’s (or any other stakeholder’s) participation in the creation of the core 

offering itself. It takes place when there is joint inventiveness, joint production of related products or 

co-design” (Lusch & Vargo, 2006: 284). På baggrund af at Etgars framework anvendes til at analysere 

GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production, vil specialet forstå og anvende co-production ud 

fra hans definition. Analysen vil dog løbende suppleres med pointer fra Vargo & Lusch samt 

Terblanche, da disses forståelse af co-production ligeledes er i tråd med Etgars definition af 

konceptet. 

 

At anvende co-production som strategi er med henblik på at imødekomme forbrugernes krav til 

medbestemmelse (Etgar, 2007: 98). Det ultimative udbytte ved anvendelsen af strategien bliver, at 

forbrugeren føler større ansvar for og forbindelse til produktet, hvorfor at strategiens fokus er på at 

øge produktets værdi for forbrugeren. Co-production kan anvendes på forskellige måder, men er et 

udtryk for, at forbrugerne deltager i produktionen af produktet: ”Co-production is the customer’s 

involvement in the supplier’s production processes, not just the interaction in the consumption stage” 

(Terblanche, 2014: 3). Produktionsprocessen er defineret som en kæde af sekventielt bundne 

operationelle aktiviteter forbundet i en netværkskæde med hver sit sæt af aktiviteter, der leder hen til 

den næste sekvens (Etgar, 2007: 98). Co-production med forbrugerne kan foregå i en eller flere af 

disse sekvenser, og succesen er i høj grad bundet op på forbrugerens villighed til at deltage. For at 

co-production kan lykkes, er det derfor essentielt at fokusere på forbrugerens oplevelse af og 

motivation til at deltage. 

 

Til at analysere GO’morgen & GO’aften Danmarks forbrugeres oplevelse af co-production anvendes 

Michael Etgar (2007) og hans model over forbrugerens fem stadier i co-production. De fem stadier 
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er følgende: 1: ”Development of antecedent conditions”, 2: ”Development of motivations”, 3: 

”Calculation of the co-production cost-benefits”, 4: ”Activation”, 5: ”Generation of outputs and 

evaluation of the results of the process” (Etgar, 2007: 99). Modellen er et analytisk framework, der 

både er en deskriptiv og analytisk tilgang til at studere fænomenet. Ved at anvende denne model er 

det muligt at analysere, hvilke stadier forbrugerne går igennem i co-production processen og således 

forstå, hvad der skal til, for at GO’morgen & GO’aften Danmark effektivt kan co-producere med 

deres forbrugere. Indholdet af de fem stadier vil løbende beskrives i sammenhæng med analysen af 

forbrugernes oplevelse af co-production (jf. afsnit 4.2.2). 

 

3.3 Co-creation 
Der er udfærdiget adskillige teorier om co-creation og således også, hvordan konceptet skal forstås 

og ud fra hvilket perspektiv, det skal behandles (Xie, et al. (2008); Xiang & Chen (2008); Payne et 

al., 2009; Payne et al., 2008). Sanders & Stappers definerer f.eks. co-creation som en 

forretningsstrategi, organisationer kan anvende: ”Co-creation refers to any act of collective 

creativity” (Sanders & Stappers, 2008: 2). I specialet forstås co-creation derimod som et perspektiv 

på værdiskabelse ud fra teoretikerne Venkat Ramaswamy (2000; 2002; 2003; 2004; 2010, 2014), 

Vargo & Lusch (2004ab, 2007, 2008) samt Nic S. Terblanche (2014). 

 

Til at beskrive specialets forståelse af co-creation benyttes teoretikeren Ramaswamy eftersom han 

var den første til at introducere begrebet co-creation i hans og C. K. Prahalads artikel ”Co-opting 

Customer Competence” fra år 2000 (Web &: Organicer.dk). Analysen vil dog løbende suppleres af 

Terblanche, Payne et al. samt Vargo & Lusch, da disse teoretikere deler samme opfattelse om 

konceptet. Ramaswamy definerer co-creation som: “ […] joint creation and evolution of value with 

stakeholding individuals, intensified and enacted through platforms of engagements, virtualized and 

emergent from ecosystems of capabilities, and actualized and embodied in domains of experiences, 

expanding wealth-welfare wellbeing” (Ramaswamy & Ozcan, 2014: 14). Ramaswamys behandling 

af co-creation kan beskrives som et udtryk for at anvende en såkaldt ”service science approach”, der 

er i tråd med den logik om markedet, som specialet introducerede i indledningen (jf. afsnit 1): ”the 

market are being challenged by the emergence of connected, informed, empowered, and active 

consumers […] armed with new tools and dissatisfied with available choices, consumers want to 

interact with firms and thereby ”co-create” value” (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 6). I denne 

tilgang anses værdiskabelse for at ske med forbrugerne gennem ”value-in-use” og er ”the core 
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purpose and central process of the economic exchange” (Terblanche, 2014: 5). Dette vil yderligere 

uddybes nedenfor. 

 

Ifølge Ramaswamy er co-creation et nyt fundamentalt perspektiv, der redefinerer måden, hvorpå man 

anskuer forholdet mellem organisation og forbruger. Han beskriver perspektivet som skabelsen af 

“[…] a higher level orbit of value creation” (Ramaswamy & Ozcan, 2014: 281) og gør op med 

tankegangen om, at værdien er indlejret i produktet og først overføres til forbrugeren i transaktionen 

af det. Frameworket er derimod af den antagelse, at værdi opstår ”through personalized interactions 

based on how each individual want to interact with the company” (ibid.). Co-creation er et udtryk for 

det konstante implicitte (og til tider eksplicitte) samarbejde om værdi, der sker hver gang, forbrugeren 

på den ene eller anden måde er i kontakt med organisationen; og ikke kun i en eventuel købsproces 

(Prahalad & Ramaswamy, 2008: 10). Netop på baggrund af, at værdi skabes i forbrugerens oplevelse 

af organisationen, skal det som organisation være målet at skabe ”an experience environment in which 

consumers can have active dialogue and co-construct personalized experiences” (Prahalad & 

Ramaswamy, 2008: 8). Det mest afgørende i organisationers forsøg på at efterkomme dette er 

interaktionen med forbrugerne. Interaktion er her forstået som de samlede interaktioner, der er 

mellem organisation og forbruger, og centrerer, i forlængelse af den ovenstående forklaring, sig ikke 

kun om situationen, hvor transaktionen af produktet finder sted (Ramaswamy & Ozcan, 2014: 16). 

Ramaswamy et al. har udviklet figuren DART, der står for Dialogue (dialog), Access (adgang), Risk-

benefits (risiko-fordele) og Transparency (transparens). Figuren forklarer de fire byggestene, der er 

essentielle i skabelsen af en god interaktion med forbrugerne og ses nedenfor: 

 
DART: Building Blocks of Interactions for Co-creation of Value 
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De fire byggestene er et udtryk for de faktorer, der har betydning for en givende interaktion mellem 

forbruger og organisation (Prahalad & Ramaswamy, 2004b: 9). Det er som organisation derfor 

essentielt at skabe de bedste forudsætninger for, at forbrugeren har mulighed for og frihed til at skabe 

sin egen oplevelse i mødet med organisationen og dets produkt; dette gøres gennem de fire 

byggestene. Som et konkret eksempel på dette nævner Ramaswamy den store verdensomspændende 

e-markedsplads, Ebay, hvor forbrugerne kan købe og sælge nye og brugte varer. Her kan forbrugeren 

konstruere sin egen oplevelse, eftersom Ebay ”facilitate the process of personalized experiences, 

involve communities [and] facilitate dialogue” (Prahalad & Ramaswamy, 2004b: 10). 

Organisationers evne til at efterkomme dette vil betyde, at organisationen imødekommer de krævende 

forbrugere, der igennem en øget værdi for dem, vil resultere i øget værdi for organisationen (Prahalad 

& Ramaswamy, 2000, 2004). Som den tidligere afgrænsning gjorde opmærksom på (jf. afsnit 1.3), 

er det ikke formålet at anskue co-production på Facebook som en strategi, der opfylder alle disse fire 

byggestene, eftersom disse er et udtryk for hele den organisatoriske praksis. Det er derimod formålet 

at undersøge, hvorledes strategien kan være en katalysator for interaktionen og således være 

medvirkede til skabelsen (co-creation) af værdi. 

 

I forlængelse af denne værdianskuelse forkaster Ramaswamy ikke hverken produktet eller 

organisationens profiterende praksis, da disse fortsat anses som fundamentet for en organisation: ”It 

is important to note that good and services, activities, and processes do not go away” (Ramaswamy, 

2011: 195). Anskuelsen af, at værdiskabelse sker i samarbejde med forbrugerne, skal forstås som et 

resultat af, at forbrugerne ikke længere er tilfredse med blot at modtage et produkt. De vil opleve 

mere end blot produktet, hvorfor at værdien er et udtryk for disse forbrugeres møde med 

organisationen og produktet; deraf betegnelsen ”value-in-use” (Vargo & Lusch, 2004). Co-creation 

er på baggrund af ovenstående forklaring ikke en normativ strategi, som en organisation kan anvende 

i et forsøg på at inddrage forbrugerne. Det er derimod et perspektiv på værdiskabelse samt et 

pejlemærke for, hvordan man som organisation skal anskue værdi som noget, der skabes i samarbejde 

med forbrugeren; og ikke som noget, der blot er indlejret i organisationens produkt. I forlængelse af 

specialets problemformulering, der undersøger co-productions værdi, er det derfor formålet at anskue 

co-production praksissen i et co-creation perspektiv. Som tidligere beskrevet anskuer specialet co-

production som en komponent af co-creation, hvilket understøttes af flere teoretikere: ”they are 

nested concepts with the co-production being a subordinate concept to that of co-creation of value” 
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(Etgar, 2007: 97) og ”co-production is a component of co-creation of value and captures 

”participation in the development of the core offerings itself”, especially when good are used in the 

value-creation process” (Vargo & Lusch, 2007: 8). På baggrund af dette er det i sidste ende formålet 

at undersøge, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook kan anskues 

som et led i skabelsen (co-creation) af værdi. 
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4 Analyse 
 

Det følgende afsnit vil udgøre specialets analyse, hvor den primære og sekundære empiri vil blive 

analyseret ved hjælp af den ovennævnte teori. Analysen er inddelt i tre hovedafsnit, som tager 

udgangspunkt i problemformuleringens tre arbejdsspørgsmål (jf. afsnit 1.3). Undersøgelsesdesignet 

er opbygget som en tretrinsraket, hvorved hvert afsnit besvarer sit område og leder videre til næste.  

 

Første del af analysen er en undersøgelse af Facebook, hvorpå GO’morgen & GO’aften Danmark 

involverer forbrugerne. Her er det formålet at beskrive det paradoks, som sociale medier generelt 

indeholder i relation til emnet, og derved den kontekst, hvori GO’morgen & GO’aften Danmarks co-

production med forbrugerne finder sted (jf. afsnit 1.3). Anden del af analysen er en undersøgelse af 

GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production og har til formål at besvare, hvorfor og hvordan 

de inddrager forbrugerne i en co-production proces. Tredje og sidste analysedel vil besvare, hvordan 

co-production på Facebook skaber værdi og vil i henhold til konceptet om co-creation starte ud med 

en analyse af forbrugernes oplevelse af GO’morgen & GO’aften Danmark og deres co-production på 

Facebook. Dette vil lede til en besvarelse på, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmarks co-

production på Facebook skaber værdi. 

 

4.1 Hvorfor anvender GO’morgen & GO’aften Danmark sociale medier? 
Første del af analysen tager udgangspunkt i det første arbejdsspørgsmål, der lyder: Hvorfor anvender 

GO’morgen & GO’aften Danmark sociale medier? Som beskrevet i indledningen anser specialet 

sociale mediers indflydelse som en af årsagsforklaringerne til, at GO’morgen & GO’aften Danmark 

inddrager forbrugerne i en co-production proces (jf. afsnit 1). Af den årsag anses det også for 

nødvendigt først at besvare, hvorfor GO’morgen & GO’aften Danmark anvender sociale medier, for 

på den måde at illustrere, hvordan sociale medier indeholder et paradoks, der er essentielt i 

undersøgelsen af co-production. Afsnittet vil tage udgangspunkt i en behandling af den udvikling, 

som organisationer har gennemgået i deres digitale tilstedeværelse, da dette vil give en ramme for, 

hvorfor også GO’morgen & GO’aften Danmark er nødsaget til at anvende dem. Dette vil lede til en 

nærmere analyse af GO’morgen & GO’aften Danmarks konkrete anvendelse, der i sidste ende kan 

besvare, hvorfor GO’morgen & GO’aften Danmark anvender sociale medier. Afsnittet skal i sidste 

ende tjene til at illustrere, hvilken rolle Facebook spiller i undersøgelsen af GO’morgen & GO’aften 

Danmarks co-productions værdi. 
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4.1.1 Udviklingen i organisationers digitale tilstedeværelse 
For til fulde at give en forklaring på, hvorfor GO’morgen & GO’aften Danmark er på sociale medier, 

er det essentielt at forstå, hvordan udviklingen for organisationers tilstedeværelse på internettet har 

ændret sig. Dette vil give en forståelse af, hvilken rolle sociale medier spiller for organisationer og 

illustrere, hvordan de er blevet en integreret del af organisationers praksis. 

 

Helt overordnet er det sket en ændring i måden, hvorpå organisationer anvender og er til stede på 

internettet. For bare få år siden handlede det blot om at være til stede; nu handler det om at være de 

rigtige stede af de rigtige årsager (kilde). Der følger her to statistikker af måden, hvorpå organisationer 

anvendte deres 1.0 Web-hjemmesider i henholdsvis 2005 og 2015. 

 

 
Figur 1 (Bilag 7 – Virksomheders brug af It 2005) 

 
Figur 2 (Bilag 9 – Virksomheders brug af It 2015) 
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Som det fremgår af statistikkerne er der sket en radikal ændring i måden, hvorpå organisationer 

anvender deres hjemmeside samt i parametrene, hvorpå det måles. I 2005 var fokus på markedsføring 

af organisationen, hvor det i 2015 er handel og servicering, der er i fokus. Samtidig er en essentiel 

facilitet, at man i 2015 henviser til de sociale medier, hvilket ikke var tilfældet i 2005. Dette vil blive 

uddybet senere i afsnittet. Det er klart, at disse tal varierer i forbindelse med både branche og 

størrelse., og kravet om digital service vil f.eks. være større til den finansielle sektor, end den vil til 

vvs-branchen. Alligevel ser vi en stigning i de krav, kunderne stiller, til alle organisationer. 

”Danskerne bruger i stigende grad internettet, og deres forventninger til indholdet på hjemmesiderne 

bliver stadig større og større. De ønsker hele tiden flere muligheder” (Rosenmeier, 2008: 11).  

 

Retter man blikket mod de sociale medier, tegner der sig ligeledes et billede af en udvikling, der 

ændrer sig år for år. Danmarks Statistik skriver i deres rapport om ”It-anvendelse i virksomheder 

2015”: ”På basis af sidste års undersøgelse skrev vi, at virksomheder i stor stil tager de sociale 

medier til sig. Det er en udvikling, der ser ud til at fortsætte, idet andelen, der aktivt bruger sociale 

medier, igen er steget markant” (Bilag 9). Ser man specifikt på brugen af Facebook i 2015, er andelen 

af organisationer, der bruger netværket, steget til 53% fra de 36% bare to år tidligere i 2013. Det 

interessante, i undersøgelsen af udviklingen af organisationers brug af sociale medier, er, at det ikke 

var muligt at finde opgørelser over disse data fra før år 2013. Dette indikerer, at Danmarks Statistik 

ikke anså sociale medier som værende af betydelig karakter i beskrivelsen af it-anvendelse i 

organisationer før år 2013, hvilket kun understreger den markante udvikling med sociale medier.  

 

 
Figur 3 (Bilag 9 – It-anvendelse i virksomheder 2015) 
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Ovenstående figur viser, at de sociale medier først og fremmest bliver brugt til markedsføring eller 

PR for organisationerne; og at andelen, der anvender sociale medier til dette, er stigende. Dette er i 

tråd med den ændring, vi så i udviklingen for hjemmesider, hvor netop markedsføring ikke længere 

fremgik af statistikken. Markedsføring af organisationer må derfor antages nu at ske på sociale medier 

frem for organisationernes egne hjemmesider, hvorfor at ”sociale medier skal prioriteres og 

serviceres på linje med presse” (Haug, 2016). Markedsføring og PR indebærer mange forskellige 

aktiviteter, og defineres som en ”betegnelse for de aktiviteter, der knytter sig til det at udbyde en vare 

eller tjeneste på et marked” (Den Store Danske, 2016). At så mange organisationer anvender dem til 

dette, kan forklares ud fra sociale mediers mulighed for at agere både paid, owned og earned media. 

Som tidligere præsenteret er disse tre elementer et udtryk hver deres del i en succesfuld fuldbyrdet 

digital marketingstrategi, og sociale medier er derfor et oplagt værktøj til at markedsføre sin 

organisation. Dette vil yderligere behandles i en nærmere analyse af GO’morgen & GO’aften 

Danmarks anvendelse af sociale medier i næste afsnit (jf. afsnit 4.1.3) 

 

Et andet interessant formål, der fremgår af figur 3, er brugen af sociale medier til ”Inddragelse af 

kunder i produktudvikling”. Som det vises på figuren, er det 14% af alle virksomheder, der benytter 

sig af denne aktivitet, men vi skal helt op i 28% i branchen for information og kommunikation (Bilag 

9: 13). Dette er relevant for specialet, da det er inden for denne branchegruppe, at vi bl.a. finder TV2s 

GO’morgen & GO’aften Danmark og lignende organisationer. Det er ligeledes i denne gruppe, at den 

mest intense brug af sociale medier findes (Bilag 9: 14), hvorfor det kan udledes, at GO’morgen & 

GO’aften Danmark konkurrerer med andre lignende medier om forbrugernes opmærksomhed. Denne 

udfordring vil yderligere uddybes senere i specialet (jf. afsnit 4.1.3). Som et udmærket pejlemærke 

af, hvor udbredt tendensen om at inddrage kunder i produktudvikling er, ville det være yderst brugbart 

at have en lignende opgørelse fra tidligere år. Desværre er 2015 det første år, hvor Danmarks Statistik 

har valgt at medregne netop det formål i organisationers brug af sociale medier. Af samme årsag som 

tidligere må man derudaf konkludere, at det er en indikation på, at brugerinddragelse via sociale 

medier er nyt, men ikke desto mindre i eksplosiv vækst. Eftersom GO’morgen & GO’aften Danmarks 

forbrugere ikke er med til udvikle selve programmets koncept, er ”Inddragelse af kunder til 

produktudvikling” ikke et direkte udtryk for den co-production praksis, som GO’morgen & GO’aften 

Danmark anvender. Alligevel anses det for interessant i henhold til specialets emne, idet det illustrerer 

organisationers anerkendelse af forbrugernes behov for medbestemmelse og indflydelse. Inddragelse 
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af forbrugere på sociale medier er i eksplosiv vækst, og GO’morgen & GO’aften Danmark er dermed 

blot en ud af mange, der anno 2016 aktivt integrerer forbrugerne i deres produkt. 

 

4.1.2 Et samlingssted communities 

GO’morgen & GO’aften Danmarks forbrugere, der har liket deres Facebook-side, kaldes også 

følgere. Følgerne kan beskrives som et online community på baggrund af, at de gennem deres like af 

GO’morgen & GO’aften Danmark har tilkendegivet, at de er interesseret i organisationen. Et 

community beskrives som et ”specialized, non-geographically bound community with a common 

interest in a branded good or service” (Muniz & O’Guinn, 2001: 412). Communities er interessant i 

et organisationsøjemed, da de udgør GO’morgen & GO’aften Danmarks forbrugere og dermed dem, 

der har afgørende betydning for den værdi, der skabes.  

 

Facebook er et oplagt samlingssted for communities på baggrund af mediets mulighed for at samle 

forbrugere på tværs af geografi. Desårsag er Facebook også blevet et ofte anvendt sted for 

communities: ”Social software is an integral part of the formation of online communities” (Haefliger 

et al, 2011: 304). GO’morgen & GO’aften Danmarks program sendes fra København (Bilag 2), men 

har seere i hele Danmark. Derfor bliver deres Facebook-side et samlingssted for seerne, der adspreder 

sig på både geografi, alder, mm., og som ikke umiddelbart er i anden kontakt med organisationen end 

gennem de forskellige medier. Hvor communities tidligere ansås som ”loyal admirers of a brand” 

(Muniz & O’Guinn, 2001: 421) og hovedsageligt var ”formed around one good or service, not many” 

(ibid.: 426), har Facebook og andre sociale medier medført, at communities ikke i ligeså høj grad kan 

beskrives som loyale. Der er større konkurrence om forbrugernes opmærksomhed, hvorfor at én 

forbruger kan optræde i flere forskellige communities på samme tid (Nebel, 2014: 305) og derved få 

nyheder fra flere forskellige organisationer i deres news feed på Facebook. Anders Schäffner 

understøtter ligeledes denne udfordring: ”[…] mange af de brugere, som jeg har kunne genkende på 

GO’s Facebook-profil, og som man nok derfor ville kunne kalde loyale, har jeg da efterfølgende lagt 

mærke til kommentere på alle mulige andre mediers opslag på Facebook” (Anders Schäffner, Bilag 

3, linje 201-213). Et community kan på den ene side skabe god omtale mellem forbrugerne, der 

dermed forstærker organisationens positive eksponering (Muniz & O’Guinn, 2001). På den anden 

side kan manglende pleje af dette community resultere i fatale konsekvenser for organisationen såsom 
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såkaldte shit storms10, der i værste fald kan ødelægge organisationens omdømme (Nebel, 2014: 127). 

Som et resultat af dette må GO’morgen & GO’aften Danmark nødvendigvis anvende Facebook og 

pleje deres community for at opnå et godt forhold til dem: ”listen to your customers […] find out 

what they would like to hear; what they would like to talk about; what they might find interesting, 

enjoyable, and valuable” (Kaplan & Haenlein, 2010).  

 

Som ovenstående behandling illustrerer, indeholder Facebook et form for paradoks, hvor mediet som 

samlingssted for communities både kan være til gavn og skade for GO’morgen & GO’aften Danmark. 

En yderligere uddybning af det paradoks, som Facebook (og andre sociale medier) indeholder, vil 

analyseres nedenfor.  

 

4.1.3 Sociale mediers paradoks 
Dette afsnit vil behandle GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af sociale medier og derved 

også forklare en af de bagvedliggende årsager til, at de anvender co-production som strategi. Som det 

tidligere er beskrevet, er GO’morgen & GO’aften Danmark at finde på op til flere sociale medier, 

men anvender Facebook som primære medie til at co-producere med deres forbrugere. Det følgende 

afsnit vil derfor tage udgangspunkt i GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af Facebook, 

selvom dele af empirien også omhandler andre sociale medier. GO’morgen & GO’aften Danmarks 

anvendelse af Facebook vil forklares ud fra to primære paradoksale årsager: som et krav fra 

forbrugerne og som et redskab for organisationerne. 

 

Først og fremmest er GO’morgen & GO’aften Danmark på sociale medier, fordi det i høj grad anses 

som et krav til organisationer i dag: ”if you do not participate in Facebook […] you are not part of 

cyberspace anymore” (Kaplan & Haenlein, 2010). Med Anders Schäffners ord, er det fordi, at 

”Facebook er et nødvendigt onde eller greb for at styre produktet” (Anders Schäffner, Bilag 3: linje 

276-277). Nødvendigheden skyldes først og fremmest, at forbrugerne forventer af organisationer at 

kunne komme i kontakt med disse, hvilket sociale medier er blevet den primære kanal til at gøre. 

Herforuden er det ikke længere nok blot at være til stede, men mindst ligeså nødvendigt altid at 

vedligeholde sin Facebook-side. Eftersom forbrugeres billede af GO’morgen & GO’aften Danmark 

																																																								
10 Shitstorm er betegnelsen for en krise på sociale medier, ”hvor man på kort tid oplever et stort antal 
kritiske kommentarer, som helt eller delvis vil være afkoblet fra indholdet i krisen, men i stedet mest er 
aggressive, truende, fornærmende eller angribende” (Hartz Thomas, 2015). 
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ikke blot er et resultat af det program, de ser i fjernsynet, men ligeså hvordan de oplever dem på 

Facebook, må sociale medier nødvendigvis prioriteres på højde med det traditionelle medie: ”in 

customers’ eyes they are both part of the same: your corporate image” (Kaplan & Haenlein, 2010). 

GO’morgen & GO’aften Danmark er et program, der sendes på TV2, hvorfor de på nogle områder er 

underlagt deres digitale medier strategi. I forlængelse heraf har TV2 for blot halvandet år siden11 lagt 

en ny digital medie strategi, der netop er et resultat af ”ændrede krav fra TV2’s seere og brugere” 

(Bitsch, 2014). Forbrugerne stiller nye krav til medbestemmelse, som TV2 og GO’morgen & 

GO’aften Danmark også må forholde sig til: ”There is nothing we can do to control individuals or 

communities and if you try, you make things worse. What you need is influence. It goes back to the 

most important lesson, which is to give back to the community and develop expertise” (Haefliger, et 

al., 2011: 304). Den nye digitale strategi fokuserer især på en forstærkning på sociale medier og 

herunder dialog med forbrugerne. Nyhedsdirektør Michael Dyrby udtalte i forbindelse med 

lanceringen: ”Vi skal leve op til de krav, som brugerne stiller. De vil i højere grad selv bestemme og 

interagere” (Bitsch, 2014). Forbrugernes behov for at interagere anses som et direkte resultat af, at 

sociale medier har givet dem muligheden for at gøre det: ”Participants on social media applicaions 

have the desire to actively engage and to become both producers and consumers of information” 

(Kaplan & Haenlein, 2010). På baggrund af dette kan det udledes, at GO’morgen & GO’aften 

Danmark først og fremmest er på sociale medier, fordi forbrugerne stiller kravet om, at de har adgang 

til og mulighed for at interagere med organisationen. 

 

Den anden primære årsag til, at GO’morgen & GO’aften Danmark er på sociale medier, er paradoksalt 

på baggrund af mediets store potentiale til at varetage disse krævende forbrugere ”social software 

may appear to be a tool of strategic choice and at the same time a mediator of relationships between 

the firm and the users inside and outside the firm” (Haefliger et al, 2011: 311). Potentialet i de sociale 

medier er først og fremmest et resultat af den direkte vej til forbrugerne, som sociale medier giver 

organisationer: ”Social media allows firms to engage in timely and direct end-consumer contact at 

relatively low cost and higher levels of efficiency than can be achieved with more traditional 

communication tools” (Kaplan & Haenlein, 2010). GO’morgen & GO’aften Danmarks primære 

anvendelse af Facebook er et resultat af, at det er der, deres forbrugere er: ” […] for mig handler det 

bare om at ramme folk, hvor de er” (Anders Schäffner, Bilag 3: linje 253-254). I organisationers 

anvendelse af sociale medier er det netop vigtigt at tage højde for, hvor forbrugerne er, samt hvorfor 

																																																								
11 1.12.2014 
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man vil anvende det konkrete sociale medie: ”Choosing the right medium for any given purpose 

depends on the target group to be reached and the message to be communicated […] firms should be 

active wherever their customers are present” (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociale medier giver 

forskellige muligheder for, at GO’morgen & GO’aften Danmark kan udnytte mediet og dermed 

varetage forbrugerne. Sociale mediers mulighed for at fungere som både earned, owned og paid 

medie giver GO’morgen & GO’aften Danmark en række fordele i deres håndtering af og kamp efter 

forbrugernes opmærksomhed. Paid medier vil ikke berøres yderligere, da det ikke har direkte relevans 

for specialets problemfelt. Dog skal det nævnes, at det som organisation er uundgåeligt at betale sig 

til promovering af sine opslag for at komme igennem til forbrugernes news feeds (Nebel, 2014: 54). 

Denne udfordring vedrørende Facebooks algoritmer vil yderligere behandles senere i specialet. I 

specialet vil der dog især fokuseres på GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af Facebook 

som et owned medie, da det især er denne anskuelse af Facebook som bedst kan beskrive GO’morgen 

& GO’aften Danmarks anvendelse af mediet til co-production. Dog anses det alligevel for relevant 

først kort at analysere, hvorledes GO’morgen & GO’aften Danmark også forsøger at anvende 

Facebook som et earned medie. Earned er et udtryk for den trafik, forbrugerne generer gennem deres 

aktivitet, og som skaber kontakten til forbrugerne.  Netop kontakten til forbrugerne og engagementet 

fra dem er en uundgåeligt fundamental barriere, inden en co-production proces kan begynde: ”What 

good is a website or social media site if no one is seeing or interacting with it?” (Machin, 2016). 

 

GO’morgen & GO’aften Danmark anvender Facebook som earned medie gennem posts, som de ved 

vil få en stor rækkevidde. Det er f.eks. ved at lægge en video op af GO’morgen & GO’aften Danmarks 

vært sammen med sangeren Christopher, der spiller badminton: ”Den skal nok nå omkring en million 

mennesker eller sådan noget, fordi der er så mange, der liker, og det er godt produceret, og så videre” 

(Anders Schäffner, Bilag 3, linje 75-76). Gennem disse posts kan GO’morgen & GO’aften Danmark 

skabe opmærksomhed omkring deres program via forbrugernes interaktion med indholdet, der bl.a. 

involverer likes, delinger og kommentarer. På baggrund af forbrugernes engagement i GO’morgen & 

GO’aften Danmarks posts får de dermed skabt en form for reklame for såvel det kommende program 

samt deres Facebook-side. Dette skaber den nødvendige aktivitet fra forbrugerne, der er nødvendig 

for, at GO’morgen & GO’aften Danmark kan interagere med og inddrage dem i en co-production 

proces. 
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Selvom GO’morgen & GO’aften Danmark ikke kan ”sige sig helt fri fra Facebook og de sociale 

medier” (Anders Schäffner, Bilag 3, linje 279) og anerkender den markedsføringsværdi, det giver 

”[…] og det er for at få de markedsføringsfordele som sociale medier bare giver” (ibid.: linje 255-

256), så anvender de først og fremmest Facebook til at interagere med deres forbrugere for at skabe 

en relation med dem: ”det er vigtigst, at vi bruger det til at skabe en relation. Meget mere end vi skal 

bruge det til at pushe indhold afsted” (ibid.: linje 304-305). GO’morgen & GO’aften Danmarks 

anvendelse af Facebook til at skabe en relation gennem interaktion med forbrugerne i en co-

production proces vil i næste afsnit vil analyseres. 

 

4.1.4 Delkonklusion 
Ovenstående afsnit har demonstreret, hvorledes der lige nu sker en udvikling i måden, hvorpå 

organisationer er tilstede på sociale medier og internettet generelt. Det betyder, at GO’morgen & 

GO’aften Danmark kan skrive sig ind i en tradition, hvor anvendelsen af sociale medier først og 

fremmest er en nødvendighed, der bunder i et krav fra de kævende og magtfulde forbrugere om 

adgang og interaktion. Samtidig er Facebook også et brugbart værktøj til at engagere disse forbrugere, 

da mediet tilbyder en direkte kanal til de forbrugere, der ofte anvender Facebook til bl.a. at samle sig 

i communities. En af måderne, hvorpå GO’morgen & GO’aften Danmark engagerer sine forbrugere, 

er gennem inddragelse af forbrugerne i co-production af deres produkt. Det er denne anvendelse af 

Facebook, som i næste afsnit vil behandles. 

 

4.2 Hvorfor og hvordan anvende co-production? 
Det følgende afsnit vil besvare andet arbejdsspørgsmål, der lyder: Hvorfor og hvordan anvender 

GO’morgen & GO’aften Danmark co-production? Afsnittet vil kort først præsentere de praktiske 

foranstaltninger, der gør sig gældende i GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production, der deraf 

leder til en behandling af deres bevæggrunde til at co-producere med deres forbrugere. Afsnittet vil 

ende ud i en analyse af, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmark anvender co-production som en 

integreret del af deres praksis og dermed besvare afsnittets arbejdsspørgsmål. 

 

4.2.1 Hvorfor anvende co-production? 

Som det blev introduceret i forrige afsnit, anvender GO’morgen & GO’aften Danmark Facebook til 

at co-produce med brugerne om deres produkt. De skriver på deres Facebook-side: ”Vi vil gerne 

invitere jer med ind i redaktionslokalet og bruge jeres kommentarer live i vores udsendelser, og på 
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den måde give jer mulighed for at bestemme over indholdet i programmerne” (Facebook, 2016). Et 

eksempel på måden, hvorpå GO’morgen & GO’aften Danmark inviterer brugerne til at co-produce, 

følger herunder: 

 
Post fra GO’morgen & GO’aften Danmark, 31. januar 2016 vedrørende træningsekspert  

Som det fremgår af dette eksempel, får GO’morgen & GO’aften Danmark besøg af en 

træningsekspert, hvortil de gerne vil have spørgsmål fra seerne, som de kan stille til gæsten. Endnu 

et eksempel på, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmark indbyder til co-production følger her: 

 
Post fra GO’morgen & GO’aften Danmark, 16. februar 2016 vedrørende Badehotellet 
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Som det fremgår af dette eksempel, får GO’morgen & GO’aften Danmark besøg af et par af 

skuespillerne fra tv-serien Badehotellet, hvem seerne ligeså kan stille spørgsmål til. Som eksemplerne 

viser, stiller en række brugere herefter spørgsmålene i kommentarfelterne, som de ønsker, at 

GO’morgen & GO’aften Danmark skal stille til gæsterne. Efter udvælgelse vil disse herefter blive 

læst højt og anvendt live i udsendelsen. 

 

GO’morgen & GO’aften Danmark var et af de første programmer i Danmark til at anvende 

brugergeneret indhold aktivt i deres udsendelse12, og co-production strategien har fungeret som en 

fast del af programmet siden: ”Og så var det en strategisk satsning, så det var ikke noget, vi gjorde 

én gang på ét program. Det skulle være et fast element” (Anders Schäffner, Bilag 3, linje 43-45). 

Anvendelsen foregår som tidligere beskrevet på Facebook, på baggrund af at det er her, deres 

forbrugere er. GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production har desuden altid foregået herpå: 

”Det var altid kun på Facebook! Det har det faktisk også altid kun været” (ibid.: linje 62). Netop 

platformen til at co-producere med sin forbrugere er en essentiel faktor i co-production (Etgar, 2007), 

hvorfor GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af Facebook til co-production er essentiel i 

undersøgelsen. Dette forhold vil derfor tages op og behandles i næste afsnit (jf. afsnit 4.2.2.2). Den 

overordnede årsag til, at GO’morgen & GO’aften Danmark anvender brugernes spørgsmål, er ud fra 

tesen om, at programmet forbedres af det: ”Alt i alt gør vi det selvfølgelig, fordi vi synes, det virker 

bedre for programmet” (Anders Schäffner, Bilag 3, linje 181-182). Årsagen til dette kan deles op i 

to primære årsagsforklaringer, der understøtter idéen om, hvorfor co-production er en givende strategi 

til at forbedre produktet: det sender det rigtige signal til forbrugerne; og det trækker på forbrugernes 

viden, erfaring og historik (Terblanche, 2013). 

 

Den første årsagsforklaring til at produktet forbedres af co-production er på baggrund af det signal, 

det sender til forbrugerne. Behovet for dette signal er et udtryk for den situation, der tidligere blev 

behandlet som en del af sociale mediers paradoks, hvor forbrugerne vil have medbestemmelse og 

indflydelse (jf. afsnit 4.1.3). Bl.a. som et direkte resultat af, at sociale medier gør det muligt for 

forbrugerne at komme i kontakt med organisationer og andre offentlige instanser, forventer 

forbrugerne også at være med på et tidligere stadie end blot i transaktionen af produktet (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004: 6). Det betyder, at GO’morgen & GO’aften Danmarks forbrugere ønsker at blive 

																																																								
12 Efteråret 2013 (Bilag 2) 
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inddraget, inden tv-udsendelsen sendes live i fjernsynet. Ved at benytte sig af co-production og 

dermed inddrage forbrugerne i udformningen af produktet, anerkender GO’morgen & GO’aften 

Danmark forbrugernes behov for at blive inddraget. ”Der kan være noget værdi i form af signalværdi, 

hvor vi viser det, vi prøver at være, et jordbunden program, hvor seerne er med hele vejen” (Anders 

Schäffner, Bilag 3, linje 94-96). På den måde mener GO’morgen & GO’aften Danmark, at 

signalværdien er en af hovedårsagerne til, at programmet forbedres af co-production. 

 

Den anden årsagsforklaring til, at co-production forbedrer programmet er, at det helt konkret giver 

nye vinkler til en givent emne: ”Jeg tror, at hvis man crowdsourcer13 sine spørgsmål, så får man 

bare nogle andre vinkler. Eller det ved jeg jo, at vi gør” (Anders Schäffner, Bilag 3, linje 98). I tråd 

med idealet om co-production inviterer GO’morgen & GO’aften Danmark deres forbrugere ind i 

redaktionslokalet og gør dem i nogen grad til ”partial employees” (Bitner et al., i Etgar, 2007: 97), 

der opnår medbestemmelse som en medarbejder i organisationen. Ved at uddelegere opgaven til 

forbrugerne om at formulere spørgsmål til programmets gæster, opnår de ”joint intellectual outputs” 

(Etgar, 2007: 98), og GO’morgen & GO’aften Danmark trækker dermed på forbrugerens erfaring og 

historie til at forbedre deres produkt. I forlængelse af dette bunder forbedringen af produktet bl.a. helt 

lavpraktisk i en konkret forbedring af de spørgsmål, som de anvender i programmet. 

 

4.2.2 Co-production – hvordan? 
Følgende afsnit vil besvare, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmark anvender co-production og 

således, hvordan de motiverer forbrugerne til at deltage, så de opnår den fordel i et forbedret produkt, 

der i forrige afsnit blev skildret som GO’morgen & GO’aften Danmarks årsag til at anvende co-

production. Afsnittet vil være struktureret efter to primære forhold, der karakteriserer GO’morgen & 

GO’aften Danmarks co-production: et umiddelbart udbytte og Facebook som platform. 

 

4.2.2.1 Et umiddelbart udbytte 

Co-production kan foregå i forskellige grader (Etgar, 2007: 99), hvor GO’morgen & GO’aften 

Danmarks anvendelse af det først og fremmest er med henblik på at forbedre de spørgsmål, de 

anvender til at interview personer i programmet. Som det blev illustreret i forrige afsnit, gør 

GO’morgen & GO’aften Danmark forbrugerne til medforfattere, der er et udtryk for, at de co-

																																																								
13 ”Crowdsourcing is when a company makes use of participation of web users to create something or 
collectively solve a problem” (Brabham, 2008). 
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producerer med forbrugerne i den såkaldte ”Design Phase” (Etgar, 2007: 105). Det er i denne fase, 

at ”the features and characteristics (or attributes) of the products to be produced are planned” (Etgar, 

2007: 105). Designfasen udgør anden fase af i alt seks faser, hvori forbrugerne kan deltage i co-

production. Denne fase er et udtryk for, at forbrugerne ikke er med til at definere de grundlæggende 

rammer, der er for programmet, men dog har indflydelse på, hvordan udformningen af programmet 

tager sig ud (Etgar, 2007: 105). Altså har organisationen fortsat den overordnede bestemmelsesret, 

men inddrager forbrugernes input til udformningen af produktet. Som det tidligere blev behandlet, 

giver GO’morgen & GO’aften Danmark udtryk for, at brugerne kan være med til at bestemme over 

indholdet af programmet (jf. afsnit 4.2.1) og skriver i forlængelse heraf ”Vi glæder os til at lave nogle 

rigtig gode programmer sammen med jer” (Facebook, 2016). Ifølge Anders Schäffner har 

forbrugerne netop mulighed for at ændre vinklerne på historierne med deres kommentarer: ” […] de 

har da helt sikkert noget at skulle sige” (Anders Schäffner, Bilag 3, linje 123).  

 

Som et umiddelbart udbytte for forbrugerne til at deltage, understreger Anders Schäffner muligheden 

for at få sin kommentar med i programmet ledsaget af sit navn og sit Facebook-billede: ”Jeg tror da, 

at der er noget i, at man kan se sig selv på skærmen, og man selv kan få lov at stille spørgsmål” 

(Anders Schäffner, Bilag 3, linje 201-202) og ”det her pay-off er der jo, og jeg tror virkelig, det har 

en effekt” (ibid.: linje 231-232). Når GO’morgen & GO’aften Danmark begynder at anvende 

forbrugerspørgsmål eller –kommentarer i bunden af skærmen, intensiverer det forbrugernes 

deltagelse på Facebook: ”Det, vi kan se, er jo så, at antallet af kommentarer, når vi gør det, stiger ret 

markant” (ibid.: linje 196-197). Ud fra stigningen i antallet af kommentarer som reaktion, når 

GO’morgen & GO’aften Danmark viser forbrugerbidragene på skærmen, indikerer det, at det er en 

motivationsfaktor for forbrugerne til at deltage i co-production med GO’morgen & GO’aften 

Danmark. Netop motivationsfaktorer er vigtige, hvis en organisation ønsker at co-producere med sine 

forbrugere: User involvement is more likely to be successful if users are intrinsically motivated by an 

apparent personal benefit” (Kristensson et al, 2007: 484). Ved at GO’morgen & GO’aften Danmark 

aktivt og live anvender kommentarerne, signalerer de til deres forbrugere, at de tager dem seriøst og 

sætter pris på deres bidrag. Organisationer må netop ”provide consumers with the outcomes that were 

requested” (Etgar, 2007: 101) for at opnå en givende co-production proces.  

 

På baggrund af det ovenstående anses det umiddelbare udbytte, i form af den offentlige eksponering 

og anvendelse af forbrugernes kommentarer, som en essentiel karakteristika vedrørende GO’morgen 
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& GO’aften Danmarks co-production, der netop er i tråd med antagelsen om, at ”if you would like 

your customers to engage with you, you need to give them a reason for doing so” (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

 

4.2.2.2 Facebook som platform 

Det andet primære forhold, der karakteriserer GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production, er, 

at de anvender Facebook som kanal til at inddrage forbrugerne. Anvendelsen af Facebook som 

platform har en række konsekvenser for co-production processen, hvilket vil behandles nedenfor. 

 

På den ene side giver anvendelsen af platformen nogle fordele, der er essentielle i co-production 

processen. Først og fremmest giver Facebook GO’morgen & GO’aften Danmark muligheden for at 

kommunikere og interagere med sine forbrugere (jf. afsnit 4.1.3). Dette er selvsagt en essentiel pointe, 

da co-production først og fremmest kræver kontakt til og dialog med forbrugeren (Etgar, 2007). 

Eftersom dette allerede er blevet behandlet, vil dette ikke beskrives igen.  

 

For det andet er Facebook danskernes foretrukne sociale medie med 2,8 millioner brugere mellem 16 

og 89 år (jf. afsnit 3.1), hvilket betyder, at langt størstedelen af GO’morgen & GO’aften Danmarks 

forbrugere også er at finde på dette medie14. Som det tidligere blev beskrevet, er GO’morgen & 

GO’aften Danmarks valg af platform netop et resultat af, at det er der, deres forbrugere er (jf. afsnit 

4.2.1). I co-production er det essentielt af aktivere et så heterogent udsnit af sine forbrugere som 

muligt, da dette vil afspejle målgruppen bedst muligt: ”heterogeneous users require heterogeneous 

soultions, which is why a wide array of users shuld be invited to participate in a user involvement 

project” (Kristensson et al, 2007: 487). Ved at anvende Facebook har GO’morgen & GO’aften 

Danmark derfor først og fremmest det fundamentale aspekt på plads ved at anvende en platform, hvor 

deres forbrugere allerede er. Dette er medvirkende til, at GO’morgen & GO’aften Danmark har større 

sandsynlighed for at modtage en større mængde bidrag, end hvis de anvendte et medie, som 

forbrugerne ikke var til stede på (Muniz & Schau, 2011: 210). 

 

En tredje fordel ved at anvende Facebook, hvor så mange af deres forbrugere er, er, at GO’morgen & 

GO’aften Danmark ikke umiddelbart skal benytte ressourcer på at give forbrugerne teknologiske 

færdigheder til at anvende mediet. For at co-production processen mellem organisationen og 

																																																								
14 GO’morgen & GO’aften Danmarks målgruppe er ”Familien Danmark”. 
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forbrugerne kan finde sted, er det nødvendigt, at sidstnævnte har de nødvendige teknologiske 

færdigheder (Kristensson et al., 2007: 483). Ved at anvende Facebook, som er danskernes foretrukne 

medie, må man antage, at forbrugerne allerede kender og ved, hvordan mediet fungerer, hvorfor at 

GO’morgen & GO’aften Danmark ikke skal anvende yderligere ressourcer på dette: ”Within this 

[Facebook] architecture, the consumer has clear participation guidelines” (Muniz & Schau, 2011: 

213). I forlængelse af denne konstatering er det i co-production essentielt, at organisationen og dets 

forbrugere til dels deler samme ”cultural compatibility” (Etgar, 2007: 101). Kulturel forenelighed 

refererer til bl.a. værdier, normer og måder at opføre sig på, og et forsøg på at efterkomme dette ses 

ligeledes på GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-side, hvor de skriver: ”Vi stræber efter en 

debat med højt til loftet, men hvor der samtidig er plads til alle. Derfor vil kommentarer med 

ukvemsord, nedladende sprogbrug eller diskriminerende sprogbrug blive slettet, uanset om disse 

kommentarer er rettet imod andre debattører, programmets gæster eller vores værter” (Facebook, 

2016). Som det kan læses af citatet, opfordrer GO’morgen & GO’aften Danmark deres forbrugere til 

at opføre sig efter de regler, som de har sat for deres Facebook-side. Dette kan tolkes som et forsøg 

på at skabe en norm og dermed forene deres og forbrugernes værdier og måder at opføre sig på. Er 

disse forhold ikke i orden vil forbrugerne blive blokeret fra GO’morgen & GO’aften Danmarks 

Facebook-side (ibid.) og dermed ikke være en del af det community, som bliver inviteret til at co-

producere.  

 

Foruden de ovennævnte overvejende positive faktorer vedrørende anvendelsen af Facebook som 

platform til co-production er det essentielt også at behandle de udfordringer, som dette medfører. En 

af disse udfordringer findes i, at ”Først og fremmest er Facebook en virksomhed, der skal tjene 

penge” (Hans Tosti i Nebel, 2014: 54), hvorfor Facebook først og fremmest tilgodeser de forbrugere, 

der udgør mediets eksistensberettigelse. Dette gør de gennem anvendelse af algoritmer, der optimerer 

forbrugernes news feed til at vise det indhold, som forbrugerne finder interessant og engagerende 

(ibid.). Som en konsekvens af dette har det øget konkurrencen om forbrugernes news feeds, der bl.a. 

resulterer i, at størstedelen af organisationerne på Facebook forsøger at engagere forbrugerne, så 

netop deres posts kommer igennem til forbrugerne. En ofte anvendt metode er at spørge ind til 

forbrugernes holdning til et givent emne. Et eksempel på dette fra dagsavisen BT, følger herunder:  
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Post fra BT vedrørende prins Joachim og prinsesse Maries bryllup 

 

Som eksemplet illustrerer, ligner BT’s post til forveksling de oplæg, som GO’morgen & GO’aften 

Danmark laver med henblik på at co-producere med forbrugerne. Til forskel fra GO’morgen & 

GO’aften Danmark er BT’s opslag ikke med det formål at co-producere med forbrugerne. I stedet er 

det med henblik på at skabe omtale og altså komme igennem algoritmerne til forbrugerne. Anders 

Schäffner adresserer ligeledes udfordringen: ”9 ud af 10 [medier] bruger det som et 

markedsføringstrick […] mange bruger det blot til at skabe social medie trafik” (Anders Schäffner, 

Bilag 3, linje 262, linje 227-228). For GO’morgen & GO’aften Danmark foreligger der derfor en 

udfordring i at få brugerne til at kommentere på netop deres opslag: ”Derfor er det jo også svært […] 

fordi lige nu vil vi gerne have dig til at forholde dig til politik. Og du skal ikke gøre der, hvor der er 

flest, der har en holdning til det eller der, hvor dine venner har en holdning til det. Du skal gøre det 

hos os” (ibid.: 228-230). 

 

Derudover er der en udfordring ved anvendelsen af Facebook, som kan tolkes som et resultat af, at 

Facebook er et Web 2.0-medie, hvis eksistensberettigelse hviler på forbrugerenes lyst til at oprette en 

profil og interagere herinde. På baggrund af dette er GO’morgen & GO’aften Danmark på sin vis 
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underlagt forbrugerens herredømme. Her har forbrugerne i høj grad magten til at bestemme, om 

hvorvidt GO’morgen & GO’aften Danmark skal have indhold, de kan bruge i deres program. Ved at 

GO’morgen & GO’aften Danmark anvender Facebook, er de derfor ikke altid sikre på at få de bidrag 

fra forbrugerne, som er ellers er en fast del af deres program. 

 

Slutteligt adresserer Anders Schäffner en sidste udfordring ved at anvende Facebook som platform: 

”Der kommer ofte en del skrald, som vi ikke kan bruge til noget […] Så bliver vi nødt til at skære ned 

på seerspørgsmål” (Anders Schäffner, Bilag 3, linje 150-155). Årsagen til dette kan findes i, at 

”Facebook er for mange mennesker pleasure og ikke business” (Nebel, 2014: 125) og vil yderligere 

behandles i analysen af forbrugernes oplevelse af co-production på Facebook (jf. afsnit 4.3.1.4). 

 

4.2.3 Delkonklusion 
Afsnittet har behandlet andet arbejdsspørgsmål, der lød: Hvorfor og hvordan anvender GO’morgen 

& GO’aften Danmark co-production? Afsnittet lagde ud med en forklaring af de primære årsager til, 

at GO’morgen & GO’aften Danmark anvender co-production med forbrugerne. Her blev det klart, at 

de oplever en forbedring af programmet gennem anvendelsen af co-production ud fra to parametre; 

det første var ud fra tesen om, at det sender det rigtige signal til forbrugerne, og det andet var fordi, 

at forbrugerne gav nye vinkler til programmet. Derudover blev det analyseret, at GO’morgen & 

GO’aften Danmark anvender co-production i designfasen, og at deres co-production især er 

karakteriseret af deres umiddelbare udbytte i form af den offentlige anvendelse af forbrugernes 

kommentarer samt anvendelsen af Facebook som platform. Facebook viste sig at have en række 

konsekvenser, der både var af udfordrende og befordrende karakter for GO’morgen & GO’aften 

Danmarks co-production. De konsekvenser, der har betydning for den værdi, co-production skaber, 

vil blive behandlet i næste afsnit. 

 

4.3 Hvordan kan co-production på Facebook skabe (co-create) værdi? 
Dette afsnit vil besvare tredje arbejdsspørgsmål, der lyder ”Hvordan skaber GO’morgen & GO’aften 

Danmarks co-production på Facebook værdi?” Som det i begyndelsen af specialet blev beskrevet, 

anses værdi for noget, der skabes (co-creates) i et konstant implicit (og til tider eksplicit) samarbejde 

mellem organisation og forbruger (jf. afsnit 3.3). I forlængelse af dette er værdien et resultat af 

forbrugerens oplevelse i mødet med organisationen og produktet; og altså ikke blot produktet i sig 

selv. Det betyder, at ”the customer is the value creator and it is the firm’s responsibility to put 
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foundations in place that will enable it to co-create value with the customers” (Grönroos 2008, 2011 

i Terblanche, 2014: 6). På den måde bliver værdien skabt (co-createt) i et samarbejde mellem 

forbruger og organisation.  

 

For at besvare, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook skaber værdi, 

er det derfor nødvendigt først at analysere, hvordan forbrugerne oplever GO’morgen & GO’aften 

Danmarks co-production proces. Det er klart, at co-creation perspektivet anser værdi som et udtryk 

for den enkelte forbrugers oplevelse, hvorfor at den endelige værdiskabelse bliver et spørgsmål om 

hver enkelt forbrugers oplevelse og målt på langt flere parametre. Alligevel er det dog essentielt at 

undersøge de motivationsfaktorer, der gør, at forbrugerne interagerer med GO’morgen & GO’aften 

Danmark for på den måde at forstå, hvilke oplevelser co-production på Facebook kan give i mødet 

med organisationen og produktet. Dernæst vil det blive analyseret, hvorledes Facebook er af 

afgørende betydning for, at rammerne for skabelsen (co-creation) af værdi er til stede. Slutteligt vil 

det ende ud i analyseafsnittets tredje del, hvor det analyseres, hvordan co-production i kombination 

med Facebook kan anskues som en katalysator for skabelsen (co-creation) af værdi.  

 

4.3.1 Forbrugernes oplevelse  

Det følgende analyseafsnit vil behandle forbrugernes oplevelse af GO’morgen & GO’aften Danmark 

igennem co-production processen. Dette gøres ved hjælp af Etgars femtrins-model over forbrugerens 

stadier i en sådan proces. Behandlingen af dette vil lede til en forståelse af den værdi, som er et udtryk 

for forbrugernes oplevelse i mødet med GO’morgen & GO’aften Danmark. For overblikkets skyld 

vil modellens fem stadier første blive oplistet, for dernæst at blive behandlet en for en. 

 

De fem stadier er følgende: 1: ”Development of antecedent conditions”, 2: ”Development of 

motivations”, 3: ”Calculation of the co-production cost-benefits”, 4: ”Activation”, 5: ”Generation of 

outputs and evaluation of the results of the process” (Etgar, 2007: 99). 

 

4.3.1.1 Første stadie: ”Development of antecedent conditions” 

Det første stadie omhandler de grundlæggende foranstaltninger, der skal være på plads, før at 

forbrugeren vil indgå i co-production. Her er der først og fremmest tale om ”macro-environmentel 

conditions”, hvorved at en række betingelser inden for økonomi, kultur og teknologi skal være på 

plads, før at co-production kan finde sted (Etgar, 2007: 99). Disse betingelser indeholder bl.a., at 
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forbrugeren skal befinde sig i et samfund med ”mature economy”, at forbrugeren skal have adgang 

til internettet, og at forbrugeren som et resultat af globaliseringen skal have et grundlæggende behov 

for at blive hørt (Etgar, 2007: 99). Disse betingelser er i høj grad et udtryk for den situation, der i 

starten af specialet blev præsenteret, hvor disse forhold netop var baggrunden for specialets 

problemfelt (jf. afsnit 1). Netop på baggrund af at disse makrobetingelser er udgangspunktet for 

specialets undersøgelse, anses disse for at være opfyldt. 

 

De næste grundlæggende foranstaltninger omhandler forskellige faktorer vedrørende forbrugeren, 

produktet og situationen. Faktorerne vedrørende forbrugeren er en erkendelse af, at nogle forbrugere 

er mere tilbøjelige til at engagere sig i co-production end andre, og at hovedårsagen til det er, at 

forbrugerens ”acces to a variety of skills linked to the specific tasks at hand and defined as expertise 

capacity or customer efficiency can facilitate co-production” (Xue and Harker, 2002 i Etgar, 2007: 

100). I forlængelse heraf anerkender specialet også, at der er nogle forhold vedrørende forbrugerne, 

der har indflydelse på deres oplevelse i co-production og i sidste ende derfor, hvilken værdi det 

skaber. Disse forhold er f.eks. psykologiske færdigheder, koordinationsfærdigheder, sociale 

færdigheder, mm. (ibid.). Denne faktor vedrørende de enkelte forbrugeres evner og færdigheder 

lægger dog uden for specialets forskningsområde og vil derfor ikke berøres yderligere. I forlængelse 

heraf antages det derfor, at GO’morgen & GO’aften Danmarks forbrugere har de nødvendige 

færdigheder til at kunne bidrage. 

 

De grundlæggende foranstaltninger vedrørende produktet henviser til, at det ikke er alle produkter, 

der egner sig til at co-producere med forbrugerne. ”Consumers will be willing to be more involved in 

co-production of products where potential differences have greater impact” (Etgar, 2007: 100). På 

baggrund af den tidligere behandling af, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmark inddrager 

forbrugerne i co-production af produktets udformning (jf. afsnit 4.2.1), anses denne grundlæggende 

faktor vedrørende produktet som opfyldt. 

 

De sidste grundlæggende foranstaltninger, der skal være på plads, før at forbrugeren vil indgå i co-

production, er vedrørende situationen. Her henvises der specielt til forholdet mellem forbruger og 

organisation, og en afgørende faktor er her ”management’s belief in the advantages of such 

relationships with consumers” (Etgar, 2007: 101). Som det tidligere blev analyseret, anvender 

GO’morgen & GO’aften Danmark aktivt forbrugernes bidrag og er overbevist om fordelene herved 
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(jf. afsnit 4.2.2). På baggrund af dette, samt at GO’morgen & GO’aften Danmark har anvendt co-

production med forbrugerne i flere år (jf. afsnit 4.2.1), vurderes GO’morgen & GO’aften Danmark at 

sætte pris på forholdet med deres forbrugere. Forbrugerne synes ligeledes at være af samme 

opfattelse: ”Det er da positivt […] Det viser da i hvert fald at de sætter pris på deres seere” (Bilag 4, 

linje 461-465). GO’morgen & GO’aften Danmarks anerkendelse af forbrugerne gør, at forbrugerne i 

højere grad er villige til at engagere sig i en co-production proces (Etgar, 2007: 101). 

 

4.3.1.2 Andet stadie: ”Development of motivations” 

Som forbruger, der skal deltage i co-production med en organisation, er det nødvendigt at have en 

årsag til at bruge tid på deltagelsen (Haefliger et al., 2011: 309). Andet stadie er derfor en kalkulation 

af, om den nødvendige motivation til at deltage er til stede. ”Consumers engage in co-production to 

achieve preset goals which reflect diverse consumer values and serve as motivational forces” (Etgar, 

2007: 101). Der er forskellige årsager til, at forbrugerne kan føle sig motiverede til at deltage i co-

production. Der kunne f.eks. være økonomiske fordele ved at deltage, eller der kunne være grobund 

for at mindske eventuelle risici for skuffelse over produktet (ibid.).  

 

Forbrugerne af GO’morgen & GO’aften Danmark synes i højere grad at finde motivation gennem tre 

primære forhold. Den første er en psykologisk motivation, der er et udtryk for, at forbrugerne deltager 

i co-production, fordi det kan give ”experiences that provide psychological benefits independently of 

the nature of the goods or services created in the process” (Etgar, 2007: 102). Følgende udsagn fra 

fokusgruppeinterviewsne demonstrerer, hvordan at denne motivationsfaktor er en årsag til at bidrage: 

”Jeg gør det nok bare, fordi jeg godt kan lide at blande mig” (Bilag 5, linje 331-332), ”Hvis jeg keder 

mig, kan jeg godt finde på bare at skrive et eller andet. Ikke bare der, men alle mulige firmaers 

opslag, der spørger om et eller andet. Hvis jeg alligevel sidder og stener på Facebook” (Bilag 4, linje 

164-166). Det kan ud fra disse citater udledes, at forbrugernes bidrag ikke nødvendigvis har noget 

med selve produktet at gøre, men at det i stedet bliver deltagelsen i sig selv. Denne form for 

psykologisk motivation kan beskrives som et udtryk for ”intrinsic value”, der betyder, at bidraget er 

gjort ud fra en motivation, der er ”an experience enjoyed by oneself and actively pursued for its own 

sake” (Holbrook, 2006 i Etgar, 2007: 102). Især det sidste citat er et udtryk for, at nogle af forbrugerne 

vil deltage i forskellige produktionsaktiviteter, alene fordi det giver dem en tilfredsstillelse igennem 

handlingen (Etgar, 2007: 102).   
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Den anden primære årsag til, at forbrugerne føler sig motiverede til at deltage i co-production med 

GO’morgen & GO’aften Danmark, er vedrørende den offentlige anvendelse af forbrugernes bidrag i 

produktet. Resultaterne viste, at alene muligheden for at få sin kommentar med live i programmet var 

en klar motivationsfaktor til at deltage: ”Selvfølgelig gør det en forskel” (Bilag 4, linje 192) og ”Det 

kunne da være sjovt at få lov at komme med” (Bilag 5, linje 335). Citaterne giver en indikation af, at 

den offentlige eksponering af deres navn og billede motiverer forbrugerne til at deltage. Dette 

understøtter den tidligere påstand om, at GO’morgen & GO’aften Danmarks umiddelbare udbytte i 

form af eksponering i programmet, er en motivationsfaktor for at deltage (jf. afsnit 4.2.2.1). Dette 

understøttes yderligere af Etgar, der netop siger, at forbrugere kan beslutte sig for at deltage i co-

production for at ”satisfy their need for self expression and uniqueness” (Tian et al, 2001 i Etgar, 

2007: 102).  

 

I forlængelse af denne motivationsfaktor synes der ligeledes en motivation i, at forbrugerne føler, at 

de gennem bidraget selv stiller spørgsmålet i programmet. GO’morgen & GO’aften Danmarks 

anvendelse af forbrugernes spørgsmål til (ofte) kendte eller profilerede personer gør, at forbrugerne 

føler sig ekstra motiverede til at deltage: ”Når man nu har muligheden for at stille et spørgsmål til… 

Søren Pind f.eks.! Eller en anden politiker, som er helt blæst, så kan man da ligeså godt gøre det, 

tænker jeg” (Bilag 5, linje 166-167) og ”[…] er det da sjovt, hvis man bliver den, der stiller et 

spørgsmål” (Bilag 4, linje 205) Denne motivationsfaktor demonstrerer i højere grad et udbytte om at 

få medbestemmelse i form af en konkret anvendelse; frem for et udbytte i form af en offentlige 

eksponering. Dette kan tolkes som et resultat af, at forbrugerne er motiverede af den såkaldte ”social 

benefit”, det giver at have indflydelse og medbestemmelse (Etgar, 2007: 103). 

 

4.3.1.3 Tredje stadie: ”Calculation of the co-production cost-benefits” 

Tredje stadie er forbrugerens overvejelse af, om de fordele, som forbrugeren får ud af co-production 

er højere end de omkostninger, som præstationen koster (Etgar, 2007: 103). Her vurderer forbrugerne, 

om de ovennævnte motivationsfaktorer er tilstrækkelige til, at forbrugerne vil gå ind i en interaktion 

med organisationen og bidrage. Som det blev analyseret ovenfor, er det især udbyttet i form 

handlingen i sig selv, den offentlige eksponering af deres bidrag samt følelsen af medbestemmelse, 

der er forbrugernes motivationsfaktorer for at bidrage. Disse vil forbrugerne sammenholde med de 

omkostninger, deltagelsen koster, for at afgøre, om de vil gå ind i en co-production proces. 
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Overordnet kan omkostningerne deles op i ”economic cost” og ”non-economic costs”. ”Non-

economic costs” er et udtryk for de psykologiske omkostninger, som det koster for forbrugeren at 

deltage. Dette er f.eks. den indsats, de må yde for at lære teknologien, hvorpå co-production finder 

sted, at kende. Som det tidligere er beskrevet, er GO’morgen & GO’aften Danmarks valg af Facebook 

som platform ikke et tilfældigt valg, hvilket hovedsageligt er et resultat af, at det er der, deres 

forbrugere er (jf. afsnit 4.1.2). I forlængelse heraf konkluderede specialet, at Facebook som platform 

til co-production efterkommer ønsket om forbrugernes teknologiske færdigheder (jf. afsnit 4.2.2.2). 

Af den årsag kan det udledes, at forbrugernes non-economic cost, i form af psykologiske 

anstrengelser for at deltage, er uvæsentlige. Tværtimod synes forbrugerne netop at deltage i co-

production med GO’morgen & GO’aften Danmark på baggrund af, at det foregår på Facebook: ”Jeg 

er der jo alligevel” (Bilag 5, linje 423), ”Ej, jeg ville ikke gå ind på en anden hjemmeside bare for at 

stille et spørgsmål” (Bilag 4, linje 222).  

 

”Economic cost” er først og fremmest et udtryk for den tid, som forbrugeren må investere for at 

deltage. Det, at GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production foregår på Facebook, minimerer 

den tid, som deltagelsen kræver af forbrugeren. Specialets tidligere behandling af mediet, beskrev 

Facebook som et optimalt værktøj for interaktion mellem organisation og forbruger på baggrund af 

dets ”high level of efficeiency” (Kaplan & Haenlein, 2010) og dets ”ability to allow rapid and low 

cost interaction” (Etgar, 2007) (jf. afsnit 4.1.2). På baggrund af dette samt ovenstående citater fra 

forbrugerne, kan det udledes, at ”economic cost”, i form af anvendt tid på bidraget, ligeså er relativ 

lav.  

 

Netop på baggrund af, at GO’morgen & GO’aften Danmark anvender Facebook som platform til co-

production, er omkostningerne i tredje stadie ikke af betydning. Facebook gør det både nemt, hurtigt 

og omkostningsfrit, hvilket gør, at forbrugernes overvejelse af, om det kan betale sig at deltage, 

hurtigt er overstået; eller ligefrem ikke eksisterende. Denne pointe vedrørende Facebook som 

platform anses for at være interessant i behandlingen af co-productions værdi, hvorfor at dette vil 

analyseres senere i specialet (jf. afsnit 4.3.3).  

 

4.3.1.4 Fjerde stadie: ”Activation” 

Fjerde stadie omhandler forbrugerens faktiske involvering i co-production og er et resultat af, at 

forbrugerne efter en overvejelse af costs-benefits (jf. afsnit 4.2.2.3) er villige til at indgå i processen. 
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Forrige afsnits analyse konkluderede, at Facebook er en af årsagerne til, at forbrugerne overhovedet 

deltager. Dog har anvendelsen af Facebook også nogle andre direkte konsekvenser for, hvilket bidrag 

forbrugerne kom med. Først og fremmest gjorde Facebook, at forbrugerne ikke nødvendigvis gjorde 

sig umage i deltagelsen: ”Det er jo Facebook. Det er sgu ikke så seriøst. Der er fandme mange, der 

skriver alt muligt derinde, som ikke giver mening” (Bilag 4, linje254-255). Denne antagelse kan 

vurderes som et resultat af den tidligere analyse af Facebook som værende forbrugernes hjemmebane, 

der netop giver brugerne mulighed for at agere, som de vil: ”Facebook allow users to post messages 

without supervision” (Kaplan & Haenlein, 2010). Som det tidligere blev analyseret, oplever 

GO’morgen & GO’aften Danmark til tider ikke at modtage de nødvendige bidrag, der skal anvendes 

i programmet, hvilket kan være et resultat af ovenstående. Yderligere oplever forbrugerne, at 

Facebook først og fremmest er et frirum: ”Nogle gange tænker jeg altså ikke mere over det […] ofte 

er det jo i en pause på arbejdet eller i bussen” (Bilag 5, linje 552-553), hvilket ligeså kan være en 

forklaring på, at bidragene ikke altid tjener det tiltænkte formål.  

 

I forbrugerens faktiske involvering i GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook 

er det relevant at tage fat i den udfordring, som specialet adresserede i forbindelse med konkurrencen 

om forbrugernes news feed (jf. afsnit 4.2.2.2). Som afsnittet om forbrugernes motivation til at deltage 

viste, gjorde det for mange en forskel, at GO’morgen & GO’aften Danmark rent faktisk anvender 

forbrugernes input. Det kan deraf udledes, at på trods af at GO’morgen & GO’aften Danmark fortsat 

oplever en konkurrence med andre organisationer, formår de dog, gennem deres praktiske anvendelse 

af forbrugerbidragene, at aktivere nogle forbrugere i deres co-production på baggrund af deres 

konkrete anvendelse. 

 

I forlængelse af dette stadie er det desuden af betydning at behandle de forbrugere, der gennem en 

cost-benefit analyse i forrige stadie, vælger ikke at deltage i den faktiske involvering, som dette stadie 

er et udtryk for. Der synes ikke at være et specielt mønster at spore i fokusgrupperne på trods af 

forsøget. Diversiteten synes ikke at være et resultat af hverken alder eller køn, hvorfor det anses som 

vanskelligt at skildre, hvilke foranstaltninger, der har betydning for dette. Ikke desto mindre er disse 

forbrugere også en del af det community, der oplever GO’morgen & GO’aften Danmark anvende co-

production, hvorfor at disses oplevelse også er et udtryk for den værdi, som co-production på 

Facebook skaber. Imidlertid bidrager denne gruppe af forbrugerne ikke aktivt i co-production 

processen, hvorfor at disse ikke vil behandles yderligere. Specialet vil dog påstå, at GO’morgen & 
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GO’aften Danmarks co-production på Facebook også har indvirkning på disses forbrugeres oplevelse 

i mødet med organisationen.  

 

4.3.1.5 Femte stadie: ”Generation of outputs and evaluation of the results of the process” 

Det sidste stadie er en vurdering af, om forbrugerne på baggrund af den nyerhvervede erfaring igen 

vil deltage i co-production med GO’morgen & GO’aften Danmark. Beslutningen skal ifølge Etgar 

ske på baggrund af en sammenligning mellem oplevelsen af GO’morgen & GO’aften Danmarks 

produkt og et andet lignende program, hvori forbrugeren ikke har været inddraget i co-production. 

 

Der er i forlængelse heraf en bemærkelsesværdi pointe vedrørende forbrugernes lyst til efterfølgende 

at se programmet. Her delte de forbrugere, der fandt det givende at deltage, sig i to grupperinger 

vedrørende bevæggrundene til efterfølgende at se programmet. Den ene gruppering syntes, at det 

gjorde programmet mere interessant, hvis de havde bidraget, og at der derfor også var større 

sandsynlighed for, at de ville se det efterfølgende. Den anden gruppering fulgte ikke op på deres 

bidrag ved at se programmet efterfølgende, da det for dem ikke gjorde programmet mere interessant. 

Dette illustreres i følgende citat ”Hvis det alligevel kører i baggrunden, kan jeg da godt lige kigge 

med […] bare fordi jeg har skrevet en kommentar eller et spørgsmål, gør det ikke, at jeg laver mine 

planer om, eller bare absolut må se det” (Bilag 5, linje 300-302). Det indikerer, at selvom 

GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af co-production på Facebook skaber motivation til 

at deltage i processen, skaber det ikke nødvendigvis motivation til at se programmet.  

 

I forlængelse heraf er det essentielt at samle de oplevelser, som forbrugeren havde i co-production 

processen, da dette bliver et udtryk for værdien: ”value is associated with the experience consumers 

have” (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 5). Først og fremmest er det væsentligt at tage fat i de 

motivationsfaktorer, der gjorde, at forbrugerne havde lyst til at deltage. Her var det især tre primære 

faktorer, der var årsagen til, at forbrugerne deltog i en co-production proces: bidragelsen i sig selv, 

følelsen af medbestemmelse samt den offentlige eksponering af deres kommentar (jf. afsnit 4.3.1.2). 

Ved at GO’morgen & GO’aften Danmark anvender co-production med deres forbrugere 

imødekommer de derved de krav fra forbrugerne, der blev skildret tidligere i specialet, og giver dem 

mulighed for at tage del i produktet ved at gøre dem til aktive medspillere. Desuden viste analysen, 

at platformen, Facebook, var afgørende i forbrugernes oplevelse af co-production processen. Her blev 

det først og fremmest klart, at platformen havde indflydelse på, hvilke bidrag forbrugerne kom med; 
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de var ikke altid gennemtænkte, og ofte blev de lavet i sammenhæng med en anden aktivitet som 

f.eks. arbejde. Dog betød Facebook først og fremmest, at fundamentet for kontakten mellem 

GO’morgen & GO’aften Danmark blev lavet. Forbrugerne følte sig motiverede til at deltage, fordi de 

allerede anvender Facebook til daglig, og at deres bekostninger ved at deltage derfor er meget lav. 

Slutteligt viste analysen, at deres opfattelse af GO’morgen & GO’aften Danmark blev forbedret af, 

at de blev inviteret ind i en co-production proces, som citaterne på første stadie ligeledes demonstrerer 

(jf. afsnit 4.3.1.1). 

 

4.3.2 Facebooks rolle 

Det følgende afsnit vil analysere, hvorledes at Facebook er en afgørende faktor for, at GO’morgen & 

GO’aften Danmarks co-production skaber værdi. I henhold til co-creation perspektivet er det 

forbrugerens oplevelse i mødet med organisationen, der afgør, hvilken værdi de tillægger 

organisationen. Af den årsag er platformen, hvorigennem forbrugerne møder organisationen i co-

production processen, af væsentlig betydning. I forlængelse heraf er det organisationens evne til at 

efterkomme de fire byggestene for succesfuld interaktion, der er essentielle i skabelsen (co-creation) 

af værdi (Ramaswamy & Prahalad, 2000, 2004). Konkretiseret kan disse byggestene være et udtryk 

for, at GO’morgen & GO’aften Danmark må søge at ”facilitate the process of personalized 

experiences, involve communities, [and] facilitate dialogue” (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 10). 

Her har platformen, Facebook, en afgørende betydning for co-productions værdiskabelse. 

 

4.3.2.1 Facilitering af dialog 

Som det tidligere blev analyseret i specialet, er Facebook et medie, hvor GO’morgen & GO’aften 

Danmark og dets forbrugere kan interagere med hinanden gennem hurtige og kostfrie kommentarer 

(jf. afsnit 4.1.3). Man kan argumentere for, at Facebook ligefrem bliver et udtryk for den 

værdiskabelse, co-creation skildrer: ”Co-creation converts the market into a forum where dialogue 

among consumer, the firm, consumer communties, and networks of firms can take place” (Prahalad 

& Ramasway, 2011). På baggrund af dette har Facebook enorm betydning i analysen af, hvordan 

GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production skaber værdi.  

 

Den interaktion, der foregår mellem GO’morgen & GO’aften Danmark og dets forbrugere igennem 

co-production på Facebook, er essentiel for GO’morgen & GO’aften Danmark, fordi det faciliterer 

en dialog med forbrugerne, der er en af byggestenene for, at der kan skabes (co-creates) værdi 
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(Prahalad & Ramaswamy, 2004b: 9). Dialogen ses som et direkte resultat af valget af platform, 

eftersom den forrige analyse viste, at netop Facebook var årsagen til, at forbrugerne gik ind i co-

production processen. Årsagen til dette skal findes i, at Facebook er forbrugerens hjemmebane, og at 

anvendelsen af platform derfor sætter forbrugeren i centrum som ønsket i skabelsen (co-creation) af 

værdi: ”The information structure must be centered on the consumer and encourage active 

participation” (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 11). På baggrund af denne løbende dialog har 

GO’morgen & GO’aften Danmark mulighed for at lære deres forbrugere og disses behov at kende, 

der netop er essentiel i co-creation perspektivet, eftersom at ”firms must learn as much as possible 

about the customer through rich dialogue that evolves with the sophistication of consumers” 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004: 11). Denne mulighed i anvendelsen af Facebook understreger 

Anders Schäffner ligeledes: ”Det er klart, at det giver os en god idé om, hvad der ifølge størstedelen 

af seerenes mening er vellykket, og hvad vores seere godt kan lide at se på” (Anders Schäffner, Bilag 

W, linje 276-277). Facebook muliggør dermed en dialog, der først og fremmest tjener til en indsigt i 

forbrugernes evigt foranderlige ønsker og krav (Prahalad & Ramaswamy, 2008).  

 

4.3.2.2 Involvering af communities 

Foruden at facilitere en dialog giver Facebook GO’morgen & GO’aften Danmark mulighed for at 

involvere deres community. Involvering af community er essentiel for organisationer for skabelsen 

(co-creation) af værdi på baggrund af, at forbrugerne i communities interagerer med hinanden, deler 

erfaringer og derved påvirker hinanden i disses oplevelse med organisationen: ”Consumer-to-

consumer communication and dialogue provides consumers an alternative source of information and 

perspective” (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 6). Som tidligere analyseret er Facebook et ofte 

anvendt samlingssted for communities (jf. afsnit 4.1.2), hvorfor at GO’morgen & GO’aften Danmarks 

anvendelse af Facebook som platform giver dem en direkte vej til disse. Involvering af communities 

kræver, at organisationen giver dem en årsag til dette, hvilket netop GO’morgen & GO’aften 

Danmarks co-production er et forsøg på at efterkomme: ”Participants on Social Media applications 

have the desire to actively engage and to become both producers and consumers of information, so-

called ”prosumers”” (Kaplan & Haenlein, 2010: 266). Som det blev analyseret i forrige afsnit om 

forbrugernes oplevelse af co-production processen, viste motivationsfaktorerne sig at være 

muligheden for at medbestemmelse, bidragelsen i sig selv samt den offentlige eksponering. Ved at 

invitere forbrugerne ind en co-production proces og gøre dem til ”partial employees”, involverer 
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GO’morgen & GO’aften Danmark dermed deres communitiy, der er afgørende i faciliteringen af de 

rette rammer for forbrugerens skabelse (co-creation) af værdi (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 10).  

 

4.3.2.3 Facilitering af processen for personlig oplevelse 

Som det tidligere blev beskrevet, skal det for organisationer være målet at skabe ”an experience 

environment within which individual consumer can create their own unique personalized experience” 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004: 9). Dette krav bygger i høj grad på en redefinering af, hvad 

organisationer kan og skal tilbyde, hvorfor at den ultimative opfyldelse er, at organisationen lader det 

være op til forbrugerne, hvad de vælger at benytte produktet til. Dette kan allerede nu konkluderes 

ikke at være muligt for GO’morgen & GO’aften Danmark ud fra den organisation, de er, samt det 

produkt, de tilbyder. Dette understøttes ligeledes af Anders Schäffner, der til spørgsmålet, om 

forbrugerne skulle have mere magt, svarede: ”[…] Lige nu har jeg svært ved at se, at det kan fylde 

mere i et program, hvis det stadig skal være et ordentligt produkt med en form for redaktionelt 

kvalitet. Jeg tror ikke, man kan skrue meget mere op for det i et program” (Anders Schäffner, Bilag 

3, linje 245-247). Alligevel anses Facebook for at åbne op for muligheden for, at forbrugerne har 

større råderum over, hvordan de vil konstruere deres egen oplevelse i mødet med organisationen.  

 

Analysen af forbrugernes oplevelse viste, at der var stor diversitet i måden, hvorpå forbrugerne 

anvendte GO’morgen & GO’aften Danmarks Facebook-side. For skabelsen (co-creation) af værdi, er 

det essentielt at organisationerne benytter sig af en platform, der tillader en åben 

anvendelsesmulighed: ”the system allows for the consumers to inject or state their expectations and 

their willingness to monetize their own experiences and makes it expicit” (Prahalad & Ramaswamy, 

2004: 13). Som det blev analyseret tidligere i specialet, bliver det gennem Facebook netop op til 

forbrugerne at beslutte, hvordan og i hvor høj grad de ønsker at interagere og bidrage (jf. afsnit 4.1.3). 

Facebooks eksistensgrundlag afhænger af forbrugernes lyst til at oprette en profil og interagere med 

de andre brugere og organisationer, hvorfor at deres oplevelse af mediet bliver et resultat af bl.a. deres 

egen interaktion. GO’morgen & GO’aften Danmark anvender derfor et medie, der netop faciliteter 

den åbne anvendelsesmulighed, og det er her op til forbrugerne, om de blot vil følge med på sidelinjen 

eller bidrage med en kommentar, der både kan starte debat og/eller anvendes aktivt i programmet. 

 

I forlængelse heraf skal det pointeres, at specialet ikke anskuer GO’morgen & GO’aften Danmarks 

co-production på Facebook som et udtryk for, at hver enkelt forbruger kan skabe sin egen individuelle 
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oplevelse af organisationen. Anvendelsen af Facebook gør dog, at der i højere grad åbnes op for 

anvendelsesmuligheder for forbrugeren. Hvorledes man derfor samlet kan anskue co-production på 

Facebook som en strategi, der skaber værdi, vil behandles i næste afsnit. 

 

4.3.3 Co-production på Facebook som værdiskabende 

Dette afsnit vil analysere, hvordan co-production skaber værdi i henhold til det perspektiv, som co-

creation er et udtryk for. Det forrige afsnit analyserede forbrugernes oplevelse i en co-production 

proces med GO’morgen & GO’aften Danmark, mens det sidste afsnit analyserede Facebook som 

ramme for mødet med forbrugerne. Dette afsnit vil derfor analysere, hvordan co-production på 

Facebook skaber værdi ved at kombinere forbrugernes oplevelse (4.3.1) samt den rolle, som 

Facebook spiller (4.3.2). Det er dermed formålet at analysere, hvordan at GO’morgen & GO’aften 

Danmarks co-production på Facebook kan ses som en givende strategi og katalysator for skabelsen 

(co-creation) af værdi. 

 

Først og fremmest er det essentielt at behandle en vigtig pointe vedrørende co-production i et co-

creation perspektiv. Som det tidligere blev analyseret, anvender GO’morgen & GO’aften Danmark 

co-production med henblik på at forbedre produktet i samarbejde med og via indflydelse fra 

forbrugerne (jf. afsnit 4.2.1). Det essentielle er i forlængelse heraf, at co-production er 

produktfikseret, og at formålet bliver at øge værdien i produktet. Dette fokus på produktet, hvori 

værdi er indlejret, er netop ikke et udtryk for skabelsen (co-creation) af værdi i samarbejde med 

forbrugerne. Tværtimod er strategien et udtryk for den anskuelse af værdi, som co-creation gør op 

med, hvor det for organisationerne handler om at forme et produkt, der bliver af værdi for forbrugerne 

og overføres til dem i transaktionen af det (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 10).  

 

Alligevel viste analysen, at forbrugernes opfattelse af GO’morgen & GO’aften Danmark blev 

forbedret igennem deltagelse i co-production processen på Facebook. Der ligger dog ikke heri, at 

forbrugerne fandt selve tv-udsendelsen af højere værdi efter deres deltagelse. Derimod var det et 

udtryk for, at de gennem co-production processen på Facebook oplevede at blive anerkendt gennem 

medbestemmelse, muligheden for deltagelse og offentlig eksponering. Man kan derfor udlede, at 

selvom co-production fokuserer på produktet og udformningen af dette, har anvendelsen af co-

production samtidig afgørende betydning for, hvilket signal organisationen sender, og det er dermed 

medvirkende til den oplevelse, som forbrugerne har i mødet med organisationen. I forlængelse heraf 
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er produktet til dels underordnet, da det ikke er det, der for forbrugerne har den ekstra betydning, der 

skaber den ekstra værdi. Derimod er det deres oplevelse, der har betydning for, hvilken værdi de 

tillægger organisationen og dermed produktet, hvilket er i tråd med antagelsen om, at ”co-creation 

goes well beyond the conventional goods and services view” (Ramaswamy, 2011: 195). Det, der 

derfor er afgørende i anvendelsen af co-production som strategi til at skabe værdi, er ikke at have det 

som formål at skabe et bedre produkt; tværtimod skal formålet være at anvende co-production til at 

skabe værdi for forbrugeren gennem dennes oplevelse af at blive inviteret inden for i organisationen 

og i skabelsen (co-creation) af værdi. 

 

I forlængelse heraf er det essentielt at behandle en af tidligere adresserede udfordring ved Facebook 

som platform for co-production. Her blev det analyseret, at mediet bl.a. medførte, at forbrugerne ikke 

altid gjorde sig umage i bidraget. Dette pointerede Anders Schäffner også som en udfordring (jf. 

afsnit 4.2.3.2). Dog viste analysen af forbrugernes oplevelse og dermed den skabte værdi, at dette 

efter alt at dømme ikke er en forhindring for den værdi, der skabes for dem. Som det netop blev 

konstateret, var det udformede produkt ikke det, der for forbrugerne skabte den ekstra værdi; det var 

oplevelsen i at deltage. Derfor anses den tidligere adresserede udfordring, hvor Facebook mest af alt 

er forbrugerens ”fristed”, ikke at have betydning i skabelsen af værdi. Tværtimod bliver anvendelsen 

af Facebook et udtryk for at møde forbrugeren på sine hjemmebane og centrere denne i skabelsen af 

værdi. 

 

På baggrund af ovenstående kan specialet udlede, at co-production skaber værdi gennem involvering 

af forbrugeren. Således ikke som et udtryk for tilfredse forbrugere gennem produktet, der udformes, 

men derimod som udtryk for den oplevelse, forbrugeren har i mødet med organisationen gennem co-

production. Medbestemmelse, eksponering og indflydelse er alle krav fra globaliseringens 

forbrugere, der ikke længere blot vil være passive modtagere. Disse krav imødekommer co-

production, der i kombination med Facebook gør det muligt at facilitere dialog, involvere 

communities samt åbne op for flere anvendelsesmuligheder, som forbrugerne i dag behøver for at 

interagere med organisationer og dermed skabe (co-create) værdi. 

 

I forlængelse af co-creations perspektiv på skabelsen (co-creation) af værdi er den endelige værdi for 

forbrugeren således langt mere end blot den specifikke interaktion, der er beskrevet i specialet her. 

Specialet vil dog påstå, at co-production på Facebook efterkommer mange af de pointer, som co-
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creation perspektivet har på succesfuld skabelse (co-creation) af værdi. På baggrund af dette anses 

den interaktion, der sker mellem GO’morgen & GO’aften Danmark og deres forbrugere i co-

production processen på Facebook, for at være en givende og pragmatisk måde at aktivere 

værdiskabelse på. Slutteligt kan det dermed konkluderes, at GO’morgen & GO’aften Danmarks co-

production på Facebook skaber værdi, fordi forbrugerens oplevelse i mødet med GO’morgen & 

GO’aften Danmark bliver positiv igennem co-production processen, der imødekommer forbrugerens 

krav til medbestemmelse, anerkendelse samt åbne anvendelsesmulighed. 

 

4.3.4 Delkonklusion 

Ovenstående afsnit har besvaret, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på 

Facebook skaber værdi. Gennem en analyse af forbrugernes oplevelse af co-production processen 

blev det klart, at forbrugernes primære årsag til at deltage i processen var på baggrund af selviske 

årsager. Analysen viste, at de primære motivationsfaktorer til at deltage var udbyttet i form af den 

offentlige eksponering af sin kommentar programmet, bidragelsen i sig selv samt følelsen af at have 

medbestemmelse. En sidste essentiel faktor i analysen af forbrugernes oplevelse af co-production var, 

at Facebook som platform var en af hovedårsagerne til, at forbrugerne overhovedet overvejede at 

deltage. Facebook som platform blev yderligere analyseret som en afgørende faktor for, at co-

production skaber værdi. Først og fremmest faciliterer Facebook en dialog, der netop er en essentiel 

byggesten i interaktionen mellem organisation og forbruger i værdiskabelsen. For det andet gør 

Facebook det muligt at involvere communities, bl.a. på baggrund af, at Facebook er et ofte anvendt 

samlingssted for communities. For det tredje åbner Facebook op for flere anvendelsesmuligheder for, 

at forbrugeren selv kan vælge, hvordan de vil interagere med GO’morgen & GO’aften Danmark. 

 

Slutteligt blev det udledt, at co-production på Facebook skaber værdi, fordi det skaber en god 

oplevelse for forbrugerne i mødet med GO’morgen & GO’aften Danmark. Facebook åbner op for 

anvendelsesmuligheder og dialog, og co-production processen, hvorigennem forbrugerne oplever at 

bidrage, have medbestemmelse og blive offentligt eksponeret, giver forbrugerne en årsag til at 

involvere sig i GO’morgen & GO’aften Danmark som community. 
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5 Refleksion over komplikationer ved co-production på Facebook 
 

Den ovenstående analyse har demonstreret, hvordan at Facebook (og andre sociale medier) både er 

årsagen til, at organisationer mere eller mindre skal anvende co-production med forbrugerne, men 

samtidig også er muligheden for, at organisationer kan anvende co-production – og dermed 

succesfuldt skabe (co-create) værdi med forbrugerne. I behandlingen af emnet er der dog løbende 

opstået en række komplikationer vedrørende co-production på Facebook, som synes nødvendige at 

nævne i behandlingen af emnet. Disse komplikationer er bl.a. et udtryk for en underen, som ikke 

nødvendigvis kan give et entydigt svar på, hvordan disse komplikationer kan eller skal 

imødekommes. Ikke desto mindre synes disse komplikationer nødvendige at nævne i behandlingen 

af, hvordan GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook skaber værdi. 

 

5.1 Facebook som kommerciel virksomhed 
Som tidligere behandlet er Facebook først og fremmest en kommerciel virksomhed, der deraf har som 

primære formål at tjene penge (jf. afsnit 4.2.2.2). Dette understøttes ligeledes i følgende citat fra 

Timme Bisgaard Munk, ph.d. i sociale medier: ”Det [Facebook] er en kommerciel virksomhed, der 

arbejder efter 100 procent kommercielle kriterier […] drevet frem af økonomiske interesser” 

(Rahbek & Bangsgaard, 2013). Det betyder, at GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production 

foregår på en platform, der først og fremmest har sit eget formål for øje, og at den co-production, der 

er blevet en integreret del af GO’morgen & GO’aften Danmarks praksis derfor er underlagt en anden 

organisations interesser.  

 

Konkret betyder dette, at Facebook i princippet kan udstede karantæne til GO’morgen & GO’aften 

Danmark, slette deres indhold samt censurere og styre deres praksis, så den i stedet tilgodeser 

Facebooks egne interesser. Dette anses deraf som en reel komplikation ved, at GO’morgen & 

GO’aften Danmark hviler deres co-production på dette medie, hvorfor det derfor nævnes her. Som 

analysen viste, har Facebook en lang række fordele, hvor en af de primære årsager bl.a. var den direkte 

vej til så mange forbrugere på verdensplan. Desårsag har mange organisationer valgt netop dette 

medie som primære kanal til deres forbrugere, hvilket analysen af organisationers digitale udvikling 

ligeledes demonstrerede (jf. afsnit 4.1.1). Igennem specialets forskning er denne komplikation ved 

Facebook ofte blevet nævnt i både empiri og teori, og hvor mange spekulerer i at gøre sig uafhængig 
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af Facebook. På baggrund af dette menes løsningen på udfordringen ikke at være fundet. Ikke desto 

mindre er det en reel implikation i organisationers arbejde med co-production på Facebook.  

 

5.2 Forbrugeres manglende ansvar 
I arbejdet med co-production er det blevet en gentagende pointe, at forbrugerne kræver mere magt og 

medbestemmelse. Der synes enighed i størstedelen af teorierne om, at forbrugerne skal imødekommes 

på dette punkt, hvilket specialets analyse ligeledes konkluderede. Alligevel anses det for interessant 

at overveje, om netop disse forbrugere er rede til at modtage det ansvar, som organisationerne giver 

dem i f.eks. co-production. Som tendensen udvikler sig nu, går udviklingen mod stadig større magt 

til forbrugerne, der betyder, at organisationer nødvendigvis må overlade en del af ansvaret til 

forbrugerne. Det anses i den sammenhæng for interessant at vide, hvordan denne udvikling har 

betydning for organisationers praksis, og således om forbrugernes ønske om magt også vil resultere 

i en større ansvarsfølelse. 

 

5.3 Ønsker alle forbrugere medbestemmelse? 
I forlængelse af ovenstående konstatering samt specialets analyse, er der ligeledes opstået en underen 

over, hvorledes nogle organisationer har stor succes med netop at gå i mod denne udvikling. Et 

eksempel på en sådan organisation er softwarefirmaet Apple, der netop har stor succes med at holde 

forbrugerne helt uden for produktionen af produktet, indtil produktet publiceres. Apple gør derfor det 

modsatte af at inddrage forbrugerne i co-production; og i det hele taget åbner de ikke organisationen 

op for hverken forbrugerne eller resten af omverdenen.  

 

I forlængelse heraf anses det for interessant, om inddragelse af forbrugere, som f.eks. i en co-

production proces, er den rigtige vej for alle organisationer; og i forlængelse heraf også om det 

egentlig er et krav fra alle forbrugere. Analysen viste netop, at det ikke var alle forbrugere, der føler 

behov for at bidrage og deltage i co-production med GO’morgen & GO’aften Danmark, hvorfor at 

det kan indikere, at ikke alle forbrugere har behov for medbestemmelse. Specialets behandling af den 

værdi, der skabes af co-production på Facebook, har taget udgangspunkt i de forbrugere, som ønsker 

at interagere. Desårsag er specialets konklusioner i høj grad et udtryk for disse forbrugeres oplevelse, 

hvorfor at konklusionerne bliver overvejende positive. Det er derfor vigtigt at pointere, at denne værdi 

ikke nødvendigvis er et udtryk for de forbrugere, der ikke har behov for at interagere og have 

medbestemmelse.  
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6 Konklusion 
 

Specialets formål har igennem casen om GO’morgen & GO’aften Danmark været at undersøge, 

hvordan co-production på Facebook skaber værdi. På baggrund af en global stigende interesse for at 

involvere forbrugere i co-production samt et ønske om at forstå, hvorledes co-production på Facebook 

skaber værdi, blev der i starten af specialet stillet en problemformulering, der lød: Hvordan skaber 

GO’morgen & GO’aften Danmark co-production på Facebook værdi? Inden behandlingen af dette 

blev der anlagt et perspektiv på værdiskabelse, hvorigennem co-productions værdi skulle anskues. I 

dette perspektiv er værdi et udtryk for forbrugerens oplevelse i mødet med organisationen og dets 

produkt, hvorved værdi skabes (co-creates) i et samarbejde mellem organisationen og dets forbrugere. 

 

Første del af analysen var en behandling af GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af 

Facebook. Her viste analysen, at vilkårene for organisationer på internettet har ændret sig, og at der 

deraf bliver stillet større krav til deres ageren på sociale medier generelt. Her blev det først og 

fremmest analyseret, hvordan at Facebook er et ofte anvendt samlingssted for communities; herunder 

også GO’morgen & GO’aften Danmarks. Desuden blev det behandles, hvorledes sociale medier kan 

anskues som et paradoks, der på den ene side er årsagen til, at organisationer er nødsaget til at 

inddrage forbrugerne, men som samtidig er et sublimt værktøj til netop at efterkomme dette krav. I 

forlængelse heraf viste analysen, at GO’morgen & GO’aften Danmark netop anvendte Facebook til 

aktivt at aktivere deres forbrugere i en co-production proces om organisationens produkt. 

 

Anden del af analysen var en behandling af GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production. Her 

var det først og fremmest formålet at undersøge, hvorfor de anvender denne strategi. I analysen af 

dette blev det klart, at anvendelsen af co-production giver GO’morgen & GO’aften Danmark bidrag 

fra forbrugerne, der efter deres mening forbedrer programmet. Forbedringen af programmet er et 

resultat af, at forbrugerbidragene for det første sender det rigtige signal til forbrugerne om, at de er et 

jordbunden program, hvor forbrugerne er med hele vejen; og for det andet fordi forbrugerbidragene 

giver nye vinkler til de indslag, som de i programmet tager op. Foruden årsagen til GO’morgen & 

GO’aften Danmarks co-production blev det ligeledes behandlet, hvordan de konkret anvender co-

production. Her blev det analyseret, at GO’morgen & GO’aften Danmark anvender co-production i 

designfasen, og at deres co-production især er karakteriseret af to primære forhold. Det første er deres 

umiddelbare udbytte i form af den offentlige eksponering og konkrete anvendelse af forbrugernes 
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kommentarer i programmet; og det andet er deres anvendelse af Facebook som platform til at inddrage 

kunderne i co-production processen.   

 

Tredje del af analysen behandlede værdien af GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production. I 

henhold til specialets anskuelse af værdi, der er et udtryk for forbrugerens oplevelse, lagde afsnittet 

ud med en analyse af forbrugernes oplevelse af GO’morgen & GO’aften Danmark igennem co-

production processen. I denne analyse blev det klart, at forbrugernes primære årsag til at deltage i 

processen var på baggrund af selviske årsager. Analysen viste, at de primære motivationsfaktorer til 

at deltage var bidragelsen i sig selv, følelsen af at have medbestemmelse samt muligheden for den 

offentlige eksponering af deres kommentar. En sidste essentiel faktor i analysen af forbrugernes 

oplevelse af co-production var, at Facebook som platform var en af hovedårsagerne til, at forbrugerne 

valgte at deltage i co-production processen. Facebook som platform for co-production gør det nemt 

for forbrugerne at indgå i en co-production proces, men er samtidig også årsagen til, at forbrugernes 

bidrag ofte bæger præg af, at de ikke gør sig umage i bidraget. I forlængelse heraf blev det analyseret, 

at GO’morgen & GO’aften Danmarks anvendelse af Facebook til co-production faciliterer den 

nødvendige dialog, involverer communities og på sin vis åbner op for flere anvendelsesmuligheder 

for forbrugere, der alle er essentielle byggestene for, at forbrugerne har mulighed for at skabe (co-

create) værdi. 

 

Slutteligt blev det analyseret, at GO’morgen & GO’aften Danmarks co-production på Facebook 

skaber værdi på baggrund af den gode oplevelse, forbrugerne har i mødet med organisationen. Her 

blev det udledt, at værdiskabelsen ikke er et udtryk for, at forbrugeren finder produktet af øget værdi 

gennem deres bidrag i co-production. Derimod skaber co-production på Facebook værdi på baggrund 

af den positive oplevelse, som forbrugerne har i at blive involveret i selve co-production processen. 

Co-production efterkommer ønsket fra forbrugerne om medbestemmelse, eksponering og indflydelse 

og i kombination med Facebook giver det samtidig organisationen mulighed for at få indsigt i 

forbrugernes behov igennem dialog. På baggrund af dette blev det konkluderet, at co-production på 

Facebook måske ikke udgør den samlede interaktion mellem GO’morgen & GO’aften Danmark og 

dets forbrugere, der dermed også har betydning for forbrugerens skabelse af værdi. Ikke desto mindre 

viste undersøgelse, at co-production på Facebook alligevel kan anses som en givende katalysator for 

skabelsen (co-creation) af værdi. 
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Afslutningsvis blev der reflekteret over, hvilke komplikationer ved co-production på Facebook, der 

bør overvejes ved anvendelsen. Her blev der adresseret tre umiddelbare komplikationer ved 

praksissen: det, at avende Facebook, der er en kommerciel virksomhed; det, at forbrugernes behov 

for medbestemmelse ikke nødvendigvis giver ansvarsfølelse; og det, at ikke alle forbrugere 

nødvendigvis ønsker inddragelse. 

 

7 Perspektivering 
 

I undersøgelsen af co-productions værdi lagde specialet et perspektiv på værdiskabelse, der havde 

afgørende betydning for problemformuleringens konklusion. I fremtidig forskning anses det derfor 

for vedkommende at undersøge problemfeltet i et andet perspektiv, der i højere grad anskuer værdi 

som indlejret i produktet. Igennem et sådan perspektiv ville en undersøgelse af co-production i højere 

frad fokusere på de konkrete ændringer i produktet, som forbrugerne bidrager med. 
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