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Companies Use of Contests on Social 
Media 
– How has social media changed food companies use of 

contests? 
 

Abstract 

This study has examined how social media has changed food companies way of holding 

contests. The study examines how food companies use contests with the help of social media 

and how they used to do the contests before the use of social media. We have also researched 

the users behaviours and opinions of companies contests on and outside of social media.  

 

In this study we have interviewed four people responsible for contests on the social media 

department on their respective food company. We also performed a survey that was published 

on Facebook and followed it up with interviews from two of the participants. 

 

This study has showed that contests on social media, as a technical aspect, have given new 

possibilities for the design of the contests. But there are still some unexplored areas around 

contests on Facebook and the companies do not know exactly what the users are demanding. 

Many users believe that contests on social media are free marketing for the companies due to 

the absence of letting the users be anonymous. Social media have changed food companies 

contests in a way that have made them more interactive and easier for users to find. Contests 

on social media have also moved the focus from the contest prize to its design and it is no 

longer most important to win but to have fun while competing. 

 
 
Keywords:  

Contest, Facebook, food company, marketing, social media 



2 (50) 
 

Företags användning av tävlingar på 
sociala medier 
– Hur har sociala medier förändrat livsmedelsföretags 

tävlingar? 

 

Sammanfattning  

Denna studie utreder hur sociala medier har förändrat livsmedelsföretags tävlingar. Studien 

undersöker hur livsmedelsföretag ser på sitt användande av tävlingar nu och innan sociala 

mediers uppkomst. Vi har även undersökt användares beteende och åsikter angående tävlingar 

på och utanför sociala medier.  

 

I studien valdes fyra livsmedelsföretag, som aktivt använder sig av tävlingar på Facebook, ut 

för intervju. Två livsmedelsföretag intervjuades öga-mot-öga och två svarade på frågor via 

mejl. En enkätundersökning ägde rum på Facebook med användare av Facebook och sedan 

skedde även uppföljningsintervjuer med två användare. 

 

Studien kom fram till att anordna tävlingar på sociala medier som teknik har gett nya 

möjligheter för tävlingarnas utformning. Däremot är tävlingar på sociala medier fortfarande 

ett outforskat område och företagen vet inte fullt ut vad användarna gillar. Många användare 

anser att tävlingar på Facebook är gratis marknadsföring för företag och bristen på anonymitet 

gör att de ibland väljer att inte delta. Enligt våra intervjuer med användare är detta inte ett lika 

stort problem med tävlingar utanför sociala medier. Sociala medier har förändrat 

livsmedelsföretags tävlingar på så vis att de har gjort dem mer interaktiva och lättare 

tillgängliga för användare. Sociala medier har även förflyttat fokus från tävlingens vinst till 

dess utformning, det är inte längre viktigast att vinna utan det är viktigare att det är roligt att 

delta. 

 
Nyckelord:  

Facebook, livsmedelsföretag, marknadsföring, sociala medier, tävlingar  

 



3 (50) 
 

Innehållsförteckning  
1. Inledning.................................................................................................................................4 

1.1 Bakgrund ..........................................................................................................................5 
1.1.1 Regler för tävlingar....................................................................................................6 
1.1.2 Exempel på en tävling på sociala medier ..................................................................7 
1.1.3 Exempel på en tävling utanför sociala medier...........................................................7 

1.2 Syfte..................................................................................................................................7 
1.3 Problemformulering och frågeställning............................................................................8 
1.4 Definitioner.......................................................................................................................8 

1.4.1 Tävlingar....................................................................................................................8 
1.4.2 Sociala medier ...........................................................................................................9 
1.4.3 Livsmedelsföretag .....................................................................................................9 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................10 
2.1 Web 2.0...........................................................................................................................10 
2.2 Hur sociala medier har förändrat marknadsföring..........................................................10 
2.3 Målgruppsanpassning på sociala medier ........................................................................12 
2.4 Tävlingar.........................................................................................................................13 

3. Metod....................................................................................................................................15 
3.1 Val av metod...................................................................................................................15 

3.1.1 Litteraturundersökning ............................................................................................15 
3.1.2 Intervjuer .................................................................................................................16 
3.1.3 Enkätundersökning ..................................................................................................16 

3.2 Urval och avgränsning....................................................................................................17 
3.3 Genomförande ................................................................................................................18 
3.4 Metodkritik .....................................................................................................................20 

3.4.1 Reliabilitet och validitet ..........................................................................................20 
4. Resultat .................................................................................................................................22 

4.1 Intervjuer med livsmedelsföretag öga-mot-öga..............................................................22 
4.1.1 Företagens användning av sociala medier ...............................................................22 
4.1.2 Företagens användning av tävlingar på sociala medier ...........................................23 
4.1.3 Företagens användning av tävlingar utanför sociala medier ...................................25 

4.2 Intervjuer med livsmedelsföretag via mejl .....................................................................25 
4.2.1 Företagens användning av sociala medier ...............................................................25 
4.2.2 Företagens användning av tävlingar på sociala medier ...........................................26 
4.2.3 Företagens användning av tävlingar utanför sociala medier ...................................27 

4.3 Enkätundersökning med användare................................................................................27 
4.4 Intervjuer med användare ...............................................................................................30 

4.4.1 Kvinna, 26 år, veterinärstuderande..........................................................................30 
4.4.2 Man, 27 år, doktorand inom hållfasthetslära ...........................................................31 

5. Diskussion och tolkning av resultat......................................................................................32 
6. Slutsats..................................................................................................................................36 

6.1 Förslag till fortsatta studier.............................................................................................36 
7. Referenser.............................................................................................................................38 

7.1 Tryckta källor .................................................................................................................38 
7.2 Otryckta källor................................................................................................................39 
7.3 Muntliga källor – Intervjuer ...........................................................................................41 

8. Bilagor ..................................................................................................................................42 
8.1 Intervjufrågor företag .....................................................................................................42 
8.2 Intervjufrågor användare ................................................................................................43 
8.3 Enkätsvar användare.......................................................................................................43 



4 (50) 
 

1. Inledning  

2004 skedde ett paradigmskifte i hur webben började användas. Detta nya tankesätt blev 

kallat Web 2.0. Den stora skillnaden från tidigare var hur användare började använda webben; 

material och applikationer var inte längre skapade av enskilda individer, utan modifierades 

istället ständigt av alla användare gemensamt. Ett tydligt exempel på webbplatser som 

grundar sig i Web 2.0 tankesättet är sociala medier. Sociala medier bygger på tanken att 

användare själva genererar innehållet och alla användare av mediet interagerar med varandra 

och tillsammans skapar och upprätthåller webbplatsen.1  

 

När man började göra Web 2.0-webbplatser var det mest privatpersoner som använde sociala 

medier, idag har även företagen hittat dit.2 Innan webben blev så stor som det är idag, var det 

endast envägskommunikation som gällde. Alla kampanjer som företag anordnade byggde på 

avbrytningsteknik, det vill säga kunden blev avbruten när denne gjorde något annat av en 

kampanj. Kampanjer som byggde på avbrytningsteknik var skapade på så vis att de skulle 

fånga kundens uppmärksamhet och få denne att köpa produkten. Idag går marknadsföring ut 

på att bygga relationer med kunder och sociala medier är en fördelaktig plattform att 

åstadkomma detta på.3 Ett sätt att bygga denna relation är genom att skapa en sida på sociala 

medier som kunder kan följa och delta i. 2011 var det så mycket som 50 % av alla användare 

på sociala medier som följde företag.4   

 

Ett beprövat sätt att få användare att vara aktiva och engagerade i företagets sida är genom att 

anordna tävlingar på sidan. Vi har undersökt tävlingar på Facebook och specifikt undersökt 

hur uppkomsten av sociala medier har förändrat användningen av tävlingar hos företag inom 

livsmedelsbranschen.  

 

Den första delen av uppsatsen behandlar bakgrund och tidigare forskning inom ämnet. Vi 

belyser bland annat tidigare forskning om hur sociala medier har förändrat marknadsföring, 

hur företag målgruppsanpassar på sociala medier och även tidigare forskning om tävlingar på 

sociala medier. I metodavsnittet berättar vi hur vår undersökning gick till och i 

resultatavsnittet sammanfattar vi sedan intervjuer från fyra personer som har ansvar för 

                                                 
1 Kaplan, Haenlein (2010) 

2 Ström (2010) 

3 Scott (2010) Sidan: 4-5 

4 De Vries, Gensler, Leeflang (2012) 
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sociala medier på det livsmedelsföretag de arbetar på. Vi redogör även för en 

enkätundersökning som vi har genomfört med användare på Facebook samt för två intervjuer 

med användare som brukar delta i tävlingar som företag anordnar på sociala medier. Vi 

avslutar uppsatsen med att diskutera våra resultat, dra slutsatser från dem samt ge förslag till 

fortsatta studier. 5  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan Facebooks start år 2004 har man undersökt de sociala och tekniska möjligheterna för 

detta sociala medium. Facebook har i dag över 800 miljoner användare och är en plattform 

som många människor använder, gamla som unga.6 Spridningen har på några år gått ifrån att 

enbart sträcka sig inom USA till hela världen. Detta har medfört att företag har börjat använda 

plattformen för att nå en större publik. Företagen har börjat se Facebook som en plattfrom för 

att kommunicera och skapa en god relation med både befintliga och nya kunder. Dock är det 

inte många som vet hur man på bästa sätt kan använda sociala medier till sin fördel.7   

 

Av dem som i Sverige använder Internet är det så mycket som 62 % (2011) som använder sig 

av sociala nätverk och för varje år ökar antalet. Det populäraste sociala mediet är Facebook, 

där så mycket som 96 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-25 år är aktiva.8 Detta ger 

företag möjlighet att nå ut till en stor kundkrets, som dessutom självmant har valt att gå in på 

företagets sida. Det bästa sättet ett företag kan locka användare att gilla deras sida är genom 

att ha innehåll som gör att en användare vill följa företaget. Företaget måste uppmuntra 

användaren att interagera med innehållet på företagets sida för att locka dem till att undersöka 

sidan noggrannare och således även locka dem till sina produkter.9 Kaplan och Haenlein 

menar att om ett företag ska vara aktivt på ett socialt nätverk finns det vissa saker de måste 

tänka på för att lyckas; de kan inte använda mediet som ett traditionellt envägsmedia, de 

skriver: 

 

”… it is vital that there is an understanding of the basic idea behind Social Media. It’s all 

about participation, sharing, and collaboration, rather than advertising and selling.”  

                                                 
5 Hongjun (2010) 
6 Chilana, Ko, Holsberry, Oliveira (2012) 

7 Jussila, Kärkkäinen, Leino (2011) 

8 Findahl (2011) 

9 Keath, Kistner, Mirman, Levey (2011) 
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De menar att man inte kan använda ett socialt medium som Facebook för att enbart sälja sina 

produkter, utan företaget måste ha material på sin sida som inbjuder användaren till att aktivt 

delta och som användaren sedan även ska vilja dela med sig av till sina vänner.10 

 

En ny trend för företag på Facebook är att ha tävlingar för sina kunder. Tävlingarna kan vara 

allt från formulär som man ska skriva ned svar och motivation på till mer avancerade 

tävlingar med animationer eller spel. Tävlingarna är dock inte så etablerade än och det finns 

få undersökningar om dem och hur man på bästa sätt ska använda tävlingarna för att nå önskat 

resultat.11  

 

1.1.1 Regler för tävlingar 

För att få skapa och publicera saker på Facebook finns det regler som måste följas, och 

specifikt för personer eller företag som har fansidor. De ska både följa reglerna för att få ha 

sidor, samt reglerna som gäller för det land man befinner sig i. En av reglerna är att om man 

ska göra till exempel tävlingar på sidan får man inte på något sätt göra direktreklam i inlägg, 

profilbild eller omslagsbild. Om företag ska anordna en tävling måste de dessutom göra det 

via en applikation, de får inte lägga upp tävlingen direkt på väggen; men även applikationer 

har regler och riktlinjer som ska följas. Kortfattat så får inga av Facebooks egna funktioner 

användas i tävlingen, med andra ord får man till exempel inte ha en tävling som kräver att 

man ska gilla sidan för att kunna delta.12 I dag är det dock inte alla företag som följer dessa 

regler till fullo, då reglerna begränsar tävlingarnas utformning. 

 

Skatteverket har även en del regler för hur vinsten ska beskattas. Om slumpen avgör vem som 

vinner är det den som håller i tävlingen som får betala vinstskatten, men om det är en 

privatpersons skicklighet som avgör är det istället vinnaren som betalar. På skatteverkets 

hemsida står följande: 

 

"Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. 

Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri. Tävlingsvinster är skattefria om de 

består av föremål som värderas till högst 1 300 kronor.”13 

                                                 
10 Kaplan, Haenlein (2010) 

11 Jussila, Kärkkäinen, Leino (2011) 

12 Facebook, Villkor för Facebook-sidor 

13 Skatteverket, Tävlingsvinster 
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1.1.2 Exempel på en tävling på sociala medier 

För att ge ett exempel på en tävling på Facebook så har Karamellkungen anordnat en som 

heter #Candykingmoment och vi tänker här beskriva den mer i detalj. I #Candykingmoment 

tävlingen har Karamellkungen kopplat Facebook med Instagram. Tävlingen går ut på att 

användare ska ta en bild på sitt godis med hjälp av Instagram och hashtagga (#) den 

#candykingmoment. Sedan laddas den upp på en hemsida som Karamellkungen har skapat för 

tävlingen och där får användare rösta på vilken bild de tycker är bäst. Alla bilderna visas även 

på Karamellkungens Facebooksida där de också uppmanar användare att delta i tävlingen. På 

hemsidan för tävlingen uppmanar de dessutom användarna att dela sina bilder på Facebook 

för att öka röstantalet för sina bidrag. Den som får flest antal röster har möjlighet att vinna en 

årsförbrukning av Karamellkungens godis.14 

 

1.1.3 Exempel på en tävling utanför sociala medier 

Inför världspremiären av The Twilight Saga: Breaking Dawn part 2 anordnade 

Karamellkungen i samarbete med Nordisk Film en tävling. Tävlingen ägde rum både i 

mataffärer och online och på Twilight Sweden, en svensk hemsida om nyheter angående 

Twilight, skriver de följande om tävlingen: 

 

”Under den första perioden har konsumenterna möjlighet att vinna en exklusiv resa och 

biljetter för två till filmpremiären i Hollywood. Under den andra perioden kan 15 personer 

vinna två biljetter till TWINIGHT som är en unik förhandsvisning där båda de avslutande 

delarna i Twilight-sagan visas under en och samma kväll. QR-koder på både påsar och 

fotofronter gör det möjligt att tävla direkt från smarta telefoner. Via tävlingskuponger i 

butiken kan dessutom 200 personer vinna två biobiljetter till filmen.”15 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se vad sociala medier har haft för påverkan på hur 

företag inom livsmedelsbranschen använder sig av tävlingar. Vi har valt att begränsa oss till 

att undersöka enbart hur livsmedelsföretag använder sig av tävlingar, då vi tror att tävlingars 

                                                 
14 Candy King, Tagga ditt bästa #candykingmoment; Instagram, Karamellkungen; Facebook, Our photo feed 
15 Twilight Sweden, Karamellkungens Breaking Dawn del-2 kampanj 
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konstruktion skiljer sig mellan branscher. Vi vill genom uppsatsen bidra med djupare 

förståelse för hur tävlingar på Facebook kan användas av företag inom livsmedelsbranschen 

samt se vilka tekniska möjligheter som sociala medier har medfört och hur detta eventuellt har 

förändrat tävlingarnas konstruktion. Dessutom vill vi se vilka faktorer som påverkar 

utformningen av tävlingar, vilka begränsningar och möjligheter som det finns för företagen. 

Därför riktar sig denna uppsats mestadels mot företag som vill anordna tävlingar på sociala 

medier för sina kunder. 

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Sociala medier har förändrat sättet som företag marknadsför sig själva. Man ska inte längre 

marknadsföra till någon, så som det går till med reklam på TV, utan man ska snarare bygga en 

relation med kunderna.16 Marknadsförare är däremot fortfarande benägna att ta kontrollen och 

äganderätt över varumärkeskonversationen. Detta kan medföra att de förlorar autenticitet, 

något som hade gett dem stor värdeökning när de arbetar i sociala medier.17 Hur ska då 

företag bete sig på sociala medier? Frågeställningen som vi har fokuserat den här 

undersökningen runt är: 

 

• Hur har sociala medier förändrat livsmedelsföretags tävlingar? 

 

1.4 Definitioner 

Nedan definierar vi tre centrala begrepp i den här undersökningen: tävlingar, sociala medier 

och livsmedelsföretag. 

 

1.4.1 Tävlingar 

Vår definition av tävlingar är: när användare kan interagera med innehåll som företagen har 

skapat för att ha möjlighet att vinna ett pris. 

 

                                                 
16 Scott (2010) Sidorna: 4-5 

17 Fournier, Avery (2011) 
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1.4.2 Sociala medier 

Vi har valt att i den här undersökningen använda oss av Nationalencyklopedins definition av 

sociala medier. Nationalencyklopedin definierar sociala medier som följande: 

 

”sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan 

skiljas från massmedier i den bemärkelsen att de senare i traditionell mening utgörs av 

envägskommunikation (…)” 18 

 

1.4.3 Livsmedelsföretag 

När vi i den här undersökningen talar om livsmedelsföretag kommer vi att gå efter 

Livsmedelsverkets definition av livsmedelsföretag. Livsmedelsverket definierar ett 

livsmedelsföretag som följande: 

 

"Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de 

verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och 

distributionskedjan av livsmedel" 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nationalencyklopedin, sökord: sociala medier 

19 Europaparlamentets och rådets förordning, artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002 
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2. Tidigare forskning  

I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning om Web 2.0, hur sociala medier har 

förändrat marknadsföring och hur företag målgruppsanpassar på sociala medier samt vad 

företag bör tänka på innan de skapar en tävling. 

 

2.1 Web 2.0 

Kaplan och Haenlein skriver att begreppet Web 2.0 började användas 2004 för att beskriva 

hur användare och utvecklare började använda webben på mer innovativa sätt. Den 

huvudsakliga skillnaden från tidigare var att innehåll och applikationer inte längre var 

skapade av enskilda individer, utan skapades istället av alla användare gemensamt. 

 

Några nya funktioner som Adobe Flash, RSS och AJAX gjorde förändringarna som Web 2.0 

medförde möjliga. Bland annat gjorde Adobe Flash det möjligt med mer interaktivitet på 

webbsidor, RSS har gjort att det går att publicera innehåll som ofta uppdateras och AJAX har 

bland annat gjort att det går att uppdatera webbinnehåll utan att störa hur resten av webbsidan 

visas.  

 

Kaplan och Haenlein menar att Web 2.0 utgör exempel på den tekniska basen samt tankesättet 

för sociala medier. De skriver att termen “User Generated Content” är sättet som användare 

använder sociala medier, termen började användas 2005 och är olika former av innehåll som 

användare skapar på bland annat sociala medier.20 

 

2.2 Hur sociala medier har förändrat marknadsföring 

Jussila, Kärkkäinen och Leinos skriver att Facebook har medfört flera fördelar för företag 

inom marknadsföring och de har även påverkat hur företag kan förmedla information till sina 

kunder. Författarna nämner också att även om Facebook och andra sociala medier är välkända 

och att företag har börjat använda sig mer av dem, betyder det inte att företag vet hur man ska 

använda sig av sociala medier, för att få ut bästa resultat.21  

                                                 
20 Kaplan, Haenlein (2010) 

21 Jussila, Kärkkäinen, Leino (2011) 
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Palmer och Koenig-Lewis skriver att marknadsföring på exempelvis sociala medier till och 

med kan vara skadligt för företagets varumärke om man använder det på fel sätt. Om man inte 

vet hur man på bästa sätt publicerar sig på sociala medier kan ett företag uppfattas som 

otillförlitligt, för öppet, ointressant, oengagerade och icke relevant för användarna.22  

 

Enligt Scott är det bästa sätten att interagera med användare via Facebook genom vän-till-vän 

kommunikation, grupper och applikationer. Användare går oftast med i Facebookgrupper för 

att de vill hållas informerade om företag och produkter på sina egna villkor. Han menar att 

bästa sättet att bevara kunder är genom att göra värdefull information tillgänglig istället för att 

skicka mail, som kan uppfattas som påträngande. På Facebook kan användare istället själva 

besöka gruppen när de känner för det utan att känna sig tvingade till det. Scott menar också att 

den informella tvåvägskommunikationen mellan företag och användare är viktigt för företag 

som vill synas online.23 I och med att användaren själv valde att gå in på webbplatsen behöver 

inte företagen lägga lika stor vikt på att fånga användarens uppmärksamhet då detta redan till 

viss del uppnåtts. Scott poängterar slutligen vikten av att vara personlig när man marknadsför 

via webben och han skriver att man inte ska marknadsföra till någon så som det går till med 

reklam på TV, utan man ska snarare bygga en relation med kunderna.24 

 

Två andra forskare, Fournier och Avery, skriver att “open source branding” sker när ett 

varumärke är del av en öppen diskussion där konsumenterna kan påverka marknadsförarna 

angående vad som ska hända med ett visst varumärke. De menar på att om ett företag ska ha 

framgång på sociala medier måste de låta användarna ha en viss kontroll över information och 

ändringar kring en produkt. De skriver att marknadsförare däremot fortfarande är benägna att 

ta kontrollen över varumärket på sociala medier, detta så att de inte helt tappar kontroll över 

hur varumärket framställs. Att inte släppa kontrollen till användarna kan medföra att företaget 

förlorar trovärdighet, och trovärdighet är något som kan ge företag stor värdeökning i sociala 

medier.25
  

 

Även Parent, Plangger och Bals undersökning stödjer tankesättet att för att ett företag ska 

lyckas på sociala medier måste de släppa kontrollen över varumärket. Utöver detta menar de 

även att för att företagets närvaro i sociala medier ska bli så framgångsrikt som möjligt ska de 

                                                 
22 Palmer, Koenig-Lewis (2009) 

23 Scott (2010) Sidorna: 176-177 

24 Scott (2010) Sidorna: 4-5 
25 Fourinier, Avery (2011) 
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ha innehåll som gör att användare aktivt deltar.26 De Vries, Gensler och Leeflang utvecklar 

detta tankesätt ytterligare ett steg. De har undersökt vilka faktorer som spelar in i huruvida ett 

inlägg av ett varumärke på sociala medier blir populärt eller inte. De menar att om ett företag 

vill att många ska gilla deras inlägg ska de skapa ett livligt eller interaktivt inlägg som en 

video eller en tävling. Därför kan man se att när ett varumärke är utanför företagets kontroll är 

kampanjer mer framgångsrika på grund av tillfällighet och intuition än på grund av en uttänkt 

plan. De menar att företag behöver engagerande innehåll och att de bör skapa en mall som 

hjälper innehållet att bli viralt och populärt bland användarna.27 

 

Pletikosa och Michahelles kom fram till att, för att företag ska kunna lyckat driva en 

Facebooksida, måste marknadsföringsansvarige förstå vad användare delar och varför. Deras 

undersökning visar att produkter, försäljning och varumärke är de tre mest diskuterade 

ämnena och att efterfrågan, förslag, beröm och delning är de tre vanligaste anledningarna till 

varför en användare deltar på företags Facebooksidor.28  

 

Alla dessa forskares undersökningar indikerar samma sak, att för att företagen ska kunna 

lyckas på sociala medier, ska de lägga vikt på sina användare. Man ska kommunicera på rätt 

sätt utan att vara påträngande, för att anses professionell i användarens ögon. 

 

2.3 Målgruppsanpassning på sociala medier 

Av de nyare undersökningarna som gjorts har fokus legat på hur användare känner kring 

teknik- och designaspekter på Facebook. Chilana, Holsberry, Oliveira och Ko fick fram att 

man måste vara öppen för idéer, lyssna och ta till sig av vad användarna faktiskt tycker. 

Eftersom det inte går att designa så att alla blir nöjda är det bäst att tänka så generellt som 

möjligt. Utvecklarna som intervjuas i deras undersökning säger också att om en idé inte helt 

fungerar får man försöka släppa idén och gå vidare till något annat eller börja om från 

början.29 Scott menar tvärt emot Chilana et al. att när man designer för webben ska man rikta 

in sig på en specifik målgrupp, han skriver: 

 

                                                 
26 Parent, Plangger, Bal (2011) 

27 De Vries, Gensler, Leeflang (2012) 

28 Pletikosa, Michahelles (2011) 

29 Chilana, Holsberry, Oliveira, Ko (2012) 
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”Target a specific audience. Create a page that reaches an audience that is important to your 

organization. It is usually better to be thinking a small niche market to target” 30  

 

Fetaji och Demiri menar dock att marknadsföring via webben hjälper småföretag att nå 

specifika målgrupper och individer i dessa målgrupper mer direkt. Med hjälp av sociala 

nätverk kan de använda sig av målgruppsinriktad marknadsföring mycket billigare än om de 

hade använt traditionell marknadsföring.31  

 

2.4 Tävlingar 

Hongjun menar att tävlingar är ett bra sätt att nå ut till sina kunder och få dem engagerade och 

intresserade av företaget. Han menar även att rätt tävling kommer under tävlingsperioden ha 

en positiv effekt på företagets försäljning.32
 Murphy menar att hålla i tävlingar är en av de 

snabbast växande trenderna bland detaljhandlare på Facebook. Hon skriver att om företaget 

vill få fler som gillar företagets Facebooksida är tävlingar ett bra sätt att åstadkomma detta 

och att ha många som följer sidan är viktigt då det ger företaget möjlighet att nå ut till sina 

kunder med kampanjer, erbjudanden och information.33 Keath, Kistner, Mirman, och Levy 

hävdar dock att tävlingar på Facebook har minskat i effektfullhet på senaste tiden och 

användare är inte längre lika villiga att gilla en sida för att få möjligheten att delta i tävlingen. 

De har märkt att det har blivit allt vanligare att användare gillar sidan för att vara med i 

tävlingen och sedan slutar att gilla sidan efter att de har tävlat. Om användaren har deltagit i 

ett flertal tävlingar utan att vinna tappar de också intresset för dem.34 

 

Hongjun hävdar därutöver att när företag skapar en tävling är det inte bara priset som är 

viktigt, det är också viktigt att tänka på vad det kostar för användaren att delta. Kostnad 

behöver inte alltid vara rent ekonomisk utan kan även bestå i tid, ansträngning, 

rykteskostnader eller hur mycket personlig information användaren måste dela med sig av. 

För att få många som deltar i tävlingen ska man generellt sett ha så låga deltagandekostnader 

som möjligt. Han definierar bekvämlighetsansträngning som den ansträngning som det tar att 

delta och hur enkelt det är att delta. Rykteskostnad definieras som det antal personer som får 

                                                 
30 Scott (2010) Sidorna: 190-191 

31 Fetaji, Demiri (2012) 
32 Hongjun (2010) 

33 Murphy (2011) 

34 Keath, Kistner, Mirman, Levy (2011) 
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veta att man deltar i tävlingen och rykteskostnader kan fungera både för och emot att 

användaren deltar. Deltagandet beror på hur tävlingen ser ut, varumärkets rykte och hur man 

deltar; användare vill inte bli associerade med någonting dåligt men däremot gärna med 

någonting bra.  

 

Personuppgiftsutlämningskostnader definierar Hongjun som hur mycket personlig 

information som måste lämnas ut till dem som håller i tävlingen och hur mycket information 

användaren får om hur informationen hanteras. Varumärkets rykte spelar stor roll i huruvida 

en användare väljer att delta eller inte. Han menar i sin artikel att summan av dessa kostnader 

sedan vägs mot sannolikheten att vinna tävlingen. Om sannolikheten att vinna enbart bygger 

på tur beror antalet deltagare på vilket pris du erbjuder; ju värdefullare pris desto fler 

deltagare. Om sannolikheten att vinna däremot bygger på skicklighet, behöver inte priset vara 

lika stort utan deltagarna måste bara tro att de har en chans att vinna. Han skriver också: 

 

”The key to encouraging participation is to make participants believe that they have a good 

chance of winning or that they have a degree of control in terms of winning.” 

 

Vidare menar han att om det är en tävling som bygger på hur populär man är, spelar 

rykteskostnader en stor roll för huruvida användaren kommer att delta eller inte. Information 

om tävlingar sprids snabbare idag än tidigare på grund av sociala nätverks stora roll i unga 

användares vardag. I dag sker informationsspridning, utbyte och samarbete snabbare med 

hjälp av ungas aktiva deltagande på sociala medier, något som tidigare inte var tekniskt 

uppnåbart. Innan sociala medier blev allmänt använt var tävlingar begränsade till individers 

sociala nätverk, därför måste marknadsförare vara medvetna om Internet och sociala mediers 

roll i att sprida information när man skapar en tävling riktat mot unga användare.  

 

För att få högt deltagande kräver det att en tävling har rätt blandning av egenskaper. Först 

behöver den ett attraktivt pris och utformning, där sannolikhet att vinna balanseras mot 

ansträngning och underhållning. Sammanfattningsvis skriver Hongjun att för att en tävling 

ska bli lyckad måste den ha rätt blandning av ingredienser; och om den lyckas är det ett 

utmärkt sätt att inleda en konversation med sina fans.35  

                                                 
35 Hongjun (2010) 
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3. Metod 

Detta kapitel börjar med att gå igenom val av metod; litteraturundersökning, intervjuer och 

enkätundersökning klargörs. Därefter motiveras avgränsning och det redogörs för hur urvalet 

har gått till och efter detta beskriver vi hur vi genomförde studien samt redogör för 

metodkritik. 

 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att undersöka vår frågeställning både ur ett kvalitativt och ur ett kvantitativt 

perspektiv. Vi inledde med att titta på tidigare forskning inom områdena marknadsföring, 

tävlingar och sociala medier för att få en djupare förståelse för ämnet. Sedan genomförde vi 

två semistrukturerade- och två strukturerade intervjuer med personer ansvariga för sociala 

medier på livsmedelsföretag som aktivt använder sig av tävlingar på Facebook. Vi skapade 

även en enkät som byggde på våra intervjufrågor, för att undersöka om tävlingarna uppnår sitt 

syfte. För att få en fördjupad och tillförlitligare kunskap genomförde vi även två 

semistrukturerade intervjuer med användare av Facebook som brukar delta i tävlingar på och 

utanför sociala medier.  

 

3.1.1 Litteraturundersökning 

Då forskning om sociala medier är ett relativt nytt fenomen är det fortfarande svårt att få tag 

på bra information skriven på svenska, därför har vi i stort sett enbart sökt efter böcker och 

artiklar skrivna på engelska. Vi har använt Södertörns högskolas biblioteks sökverktyg som 

ger tillgång till en mängd databaser med artiklar, böcker och dylikt utan kostnad. Vi har även 

använt oss av Södertörns högskolas fysiska bibliotek för att få tillgång till handböcker inom 

ämnet marknadsföring på sociala medier. Då vi ville veta vilka regler och begränsningar som 

företagen måste tänka på när de skapar en tävling på Facebook har vi även läst Facebooks 

regler för tävlingar och Skatteverkets regler för vinstskatt. Utöver detta har vi dessutom sökt 

efter artiklar på Google Scholar.  

 

Sökord som vi har använt är bland annat ”Facebook”, ”social media”, ”contest + marketing”, 

”marketing food industri”, ”competition + social media” och ” social media-based contests”. 

Vi försökte hitta artiklar som tog upp sociala medier och hur företag använder tävlingar på 
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dem men det fanns väldigt begränsad information om just detta. Då tävlingar på sociala 

medier är ett relativt nytt fenomen har vi inte funnit några teorier eller tidigare forskning som 

vi kan jämföra vår undersökning med. Däremot hittade vi många artiklar och böcker om hur 

sociala medier har förändrat hur företag marknadsför sig själva.  

 

3.1.2 Intervjuer 

Då vi inte fann så mycket information i litteraturundersökningen om hur sociala medier har 

förändrat företags sätt att använda tävlingar, har vi fokuserat företagsintervjuerna runt detta 

ämne. Våra användarintervjuer är dock fokuserade runt hur användarna upplever tävlingar 

och hur deras deltagande ser ut. 

 

Intervjuer används om man vill ha mer utvecklade svar på de frågor man har. Till skillnad mot 

en enkätundersökning kan respondenten utveckla sina svar och förklara och därmed kan man 

undvika missförstånd och feltolkning i sin analys. Andersen och Schwencke menar att man 

inför en intervju ska vara väl förberedd och ha utfört noggrant förarbete. Det var med detta i 

åtanke som vi valde att genomföra litteraturundersökningen innan intervjuerna så att vi kunde 

vara väl förberedda och på så sätt inte fråga saker som det redan finns svar på.36   

 

Bell anser att flexibilitet är intervjuers stora fördel. Om man gör en så kallad semistrukturerad 

intervju, som vi bland annat har valt att göra, kan man frångå från den förberedda 

intervjuguiden och välja att fördjupa de delar som man anser vara mer intressant för just den 

specifika intervju man utför just då.37   

 

3.1.3 Enkätundersökning  

Enkätundersökning är en kvantitativ metod som används för att systematiskt samla in 

kvantitativ data för att bevisa eller motbevisa en hypotes.38 Bell menar även att enkäter är en 

metod som används för att ta reda på den allmänna uppfattningen hos en specifik grupp av 

människor. Detta är anledningen till att vi har valt att genomföra en enkätundersökning. Då 

intervjuerna lade grunden till frågorna i enkäten ville vi således med hjälp av 

enkätundersökningen ta reda på om användare tänker och tycker såsom företagen tror och på 

                                                 
36 Andersen, Schwencke (2010) 

37 Bell (2008) 

38 Nationalencyklopedin, sökord: kvantitativ metod 
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så vis undersöka om tävlingar på Facebook uppfyller sitt syfte. Med enkätundersöknings hjälp 

kunde vi således få beräkningsbara värden på om tävlingar på Facebook fungerar eller inte, 

enligt användarna.39  

 

3.2 Urval och avgränsning 

Vi har i denna undersökning valt att begränsa oss till det sociala mediet Facebook då det är 

det sociala nätverk som används av flest personer just nu.40 Vi kommer dessutom enbart 

undersöka hur företag inom livsmedelsbranschen använder tävlingar på Facebook då vi har 

observerat att det är en bransch som frekvent använder sig av den tekniken. Vi kommer bara 

att fokusera på en bransch då vi tror att tävlingar kan skilja sig i utformning mellan olika 

branscher. Vi har utöver detta enbart valt att kontakta livsmedelsföretag som har eller har haft 

tävlingar då livsmedelsföretag som inte använder sig av tävlingar är irrelevanta för oss att 

undersöka i den här studien.41  

 

När vi skulle välja företag att intervjua tog vi hjälp av hemsidan TävlingsGuiden, som länkar 

till olika pågående tävlingar på Facebook. På TävlingsGuiden kunde vi se vilka företag som 

hade tävlingar just nu och det var bland annat så vi valde vilka företag som skulle kontaktas. 

På listan tog vi kontakt med alla livsmedelsföretag som hade tävlingar just nu, då vi var väl 

medvetna om att inte alla företagen skulle ställa upp på intervju tyckte vi att det var bäst att 

kontakta så många som möjligt.40  

 

Då vi har valt att avgränsa oss till det sociala mediet Facebook var det också där som vi 

delade vår enkätundersökning. Vi valde att göra en variant av systematiskt urval till vår enkät, 

då populationen som vi ville undersöka var Facebookanvändare. Detta gjorde det möjligt för 

alla som har ett konto på Facebook att besvara enkäten. Vi lade ut enkäten både på våra 

respektive väggar och i olika grupper på Facebook och vi bad även användare att dela med sig 

av den.  

 

När vi skulle välja användare att intervjua var en faktor, som vi gjorde urvalet utifrån, att de 

regelbundet deltog i tävlingar som företag anordnar på Facebook. Därför har vi inte tagit 

                                                 
39 Bell (2008) 

40 Findahl (2011) 

41 Tävlings guiden, Vald kategori - Facebook-tävlingar 
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hänsyn till faktorer som kön, ålder, datorvana och liknande, då vi inte ansåg att det var 

relevant i just den här undersökningen. Efter utförandet av enkätundersökningen genomförde 

vi användarintervjuer för att få fördjupande svar på vissa enkätfrågor.42  

 

3.3 Genomförande  

3.3.1 Intervjuer med företag 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med de företagen som vi har intervjuat öga-

mot-öga. Däremot har vi valt att göra strukturerade intervjuer med företag som antingen inte 

hade tid att träffas i person eller som hade sitt kontor i en annan stad än Stockholm, dessa 

intervjuer skedde via mejl.  

 

Genom att göra semistrukturerade intervjuer har vi kunnat vara flexibla utifall 

intervjudeltagaren svarade på något som inte var i direkt anslutning till de svar vi förväntade 

oss att få. För att välja företag tog vi hjälp av TävlingsGuiden, en hemsida med listor på 

pågående tävlingar på Facebook.43 För att få kontakt med rätt person på respektive företag 

inledde vi med att kontakta kundservice och fråga efter mejladress eller telefonnummer till 

personen som var ansvarig för tävlingar på företagets Facebooksida. Vi kontaktade denna 

person och frågade om personen kunde tänka sig ställa upp på en intervju. De företag som vi 

valde att intervjua öga-mot-öga var Karamellkungen och ett mindre livsmedelsföretag som 

önskade vara anonymt. Intervjun med Karamellkungen ägde rum på ett av deras kontor i 

Stockholm och intervjun med det mindre livsmedelsföretaget ägde rum på ett café i centrala 

Stockholm. Vi intervjuade även Löfbergs Lila och Middagsfrid via mail då de inte hade 

möjlighet att ställa upp på intervju öga-mot-öga. 

 

Inför intervjun hade vi förberett ett antal frågor med tillhörande underfrågor så att vi kunde 

välja att ställa underfrågor till de frågor som var extra intressanta för respektive 

intervjuperson. Om det var någonting som var extra intressant bad vi respondenten att 

utveckla detta. Vi valde att en av oss fick anteckna vad respondenten svarade medan den 

andra ställde frågorna. Med de två företagen som vi träffade öga-mot-öga varade intervjuerna 

ungefär mellan en halvtimme till en timme.  De personer som vi intervjuade via mail fick alla 

                                                 
42 Losh (2008) 

43 Tävlings guiden, Vald kategori - Facebook-tävlingar 
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frågor, med tillhörande underfrågor, skickade till sig, sedan fick de besvara de frågor som var 

relevanta för just dem. 

 

Då syftet med vår undersökning var att besvara hur sociala medier har förändrat 

livsmedelsföretags tävlingar ställde vi frågor om hur företagen använder sociala medier för att 

anordna tävlingar och varför. Vi ställde även ett antal frågor om hur tävlingar anordnades 

innan sociala medier och vad som eventuellt har förbättrats eller försämrats med sociala 

mediers uppkomst (se bilaga 1). 

 

3.3.2 Enkätundersökning 

Vi valde att genomföra enkätundersökningen för att undersöka om företagens uppfattning 

kring tävlingar var densamma som användarnas. Vi delade enkäten och uppmanade 

användarna att dela den vidare så att urvalet på så vis skulle bli så brett som möjligt. Vi hade 

ställt in enkäten på att stänga ned sig när den hade fått in 200 svar för att vi inte skulle få in 

för många svar, då vi hade några frågor där användaren kunde kommentera ville vi inte ha för 

mycket data att analysera. Som minimumgräns hade vi satt 50 svar då vi ansåg att om vi fick 

färre svar än så kunde vi inte dra några generella slutsatser. Enkätundersökningen låg ute i tio 

dagar och genererade 78 svar. 

 

Då syftet med vår enkätundersökning var att besvara vad användare tycker om tävlingar på 

sociala medier och utanför dem och vad deras vanor är, ställde vi bland annat frågor om hur 

ofta de brukar delta, varför de deltar och vad som får dem att välja att inte delta (se bilaga 3). 

 

3.3.3 Intervjuer med användare 

Vi har i användarintervjuerna valt att fördjupa oss runt de frågor som vi frågade användarna i 

enkäten; för att få mer utvecklade svar och en djupare förståelse. Vi valde att kontakta två 

bekanta, som vi visste någon gång hade deltagit i tävlingar på Facebook, att intervjua.  

 

Vi utförde semistrukturerade intervjuer med användarna med förberedda frågor som byggde 

på enkätundersökningen. Intervjuerna skedde öga-mot-öga med respondenterna. Vi delade 

upp oss och intervjuade en person var och därför ställde samma person frågorna samtidigt 

som denne antecknade. Om respondenten beskrev något som var extra intressant gick vi ifrån 

vår intervjumall och ställde följdfrågor (se bilaga 2). 
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3.4 Metodkritik 

Då vi fann begränsad information om hur företag använder sig av tävlingar på sociala medier 

och hur de gjorde innan sociala mediers uppkomst, bygger mycket av vår undersökning på 

intervjuer. Det negativa med intervjuer är att svaren är subjektiva, det vill säga vi får bara reda 

på vad företagen väljer att dela med sig av. Detta kan ge vinklade och felaktiga svar, speciellt 

då intervjuer även är tidskrävande och vi således inte har haft möjlighet att genomföra ett stort 

antal, som skulle ha resulterat i ett säkrare resultat. Om någon annan skulle välja att göra om 

vår undersökning skulle det inte vara säkert att de fick samma resultat.44   

 

Vi är medvetna om att intervjua personer via mail inte är den tillförlitligaste metoden då vi 

inte kan observera personen i fråga samtidigt. Detta gör att vi inte kan se deras mimik och 

gester och således kunna avgöra om de är sanningsenliga eller inte. Därför har vi använt 

mejlintervjuerna som komplement för att backa upp öga-mot-öga intervjuerna. Vi ansåg att 

det var viktigare att ha så många intervjuer som möjligt än att ha färre intervjuer öga-mot-öga. 

 

För att kunna dra generella slutsatser utifrån enkäten skulle det ha krävts betydligt fler svar 

samt svar från livsmedelsföretagens egna kunder. Eftersom vi inte hade fått godkänt från 

livsmedelsföretagen att lägga ut enkäten på deras respektive Facebooksida, har vi inte kunnat 

nå ut till den optimala målgruppen. Således behandlar enkätundersökningen tävlingar för alla 

branscher och inte enbart livsmedelsföretags tävlingar. Då användarna själva kunde dela 

enkäten vidare kan vi inte heller veta hur många som har haft möjlighet att besvara enkäten. 

Detta medför att vi inte kan räkna ut svarsfrekvensen. 

 

3.4.1 Reliabilitet och validitet 

För att få svar som inte är vinklade har vi i intervjuerna försökt att undvika detta genom att ha 

färdiga frågor samt övat på testpersoner och på så vis se så att vi inte vinklar någon fråga. Vi 

har även anonymiserat personerna som vi har intervjuat, så att de kan besvara våra frågor så 

ärligt som möjligt.  

 

Vi har även testat enkäten i förväg på några utvalda testpersoner. På så vis fick vi feedback på 

om någon av frågorna saknade något svarsalternativ eller eventuellt behövde omformuleras.  

                                                 
44 Bell (2008) 
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Då vi är medvetna om att enkäter endast har förberedda svarsalternativ och att respondenterna 

således inte kan utveckla sina svar, utförde vi även följdintervjuer för att få möjlighet att 

fördjupa enkäten. På så vis bygger inte användarundersökningen på våra förutfattade 

meningar. Vi har även försökt motverka att våra åsikter påverkar enkätundersökningen genom 

att ge användarna möjligheten att själva skriva in sina svar på vissa frågor. 

 

Vi har även läst många olika artiklar på ämnet och då de flesta artiklarna är överens om 

grundprinciperna inom sociala medier och marknadsföring, känner vi oss säkra på att de är 

tillförlitliga. Mycket av det som vi har läst i tidigare forskning backades även upp ytterligare 

under våra egna undersökningar. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet sammanfattar vi först våra fyra intervjuer med livsmedelsföretag. Vi börjar 

med att gå igenom de två intervjuerna som vi utförde öga-mot-öga, Karamellkungen och det 

mindre livsmedelsföretaget, var för sig och sedan går vi igenom de två intervjuerna som vi 

gjorde via mejl, Löfbergs Lila och Middagsfrid, tillsammans då de intervjuerna inte var lika 

utförliga. Därefter summerar vi vår enkätundersökning och slutligen går vi även igenom de 

två intervjuerna som vi genomförde med användare. 

 

4.1 Intervjuer med livsmedelsföretag öga-mot-öga 

I det här avsnittet redogör vi för intervjuerna som vi genomförde öga-mot-öga och då endast 

det ena livsmedelsföretaget önskade vara anonymt och det andra inte kände att anonymitet var 

nödvändigt har vi valt att endast anonymisera det ena företaget. 

 

4.1.1 Företagens användning av sociala medier 

Karamellkungen 

Karamellkungen använder sig av Facebook och Instagram. Tävlingarna som de har haft 

hitintills har legat på Instagram men de har kopplat Instagramkontot till deras Facebooksida så 

att reklam för tävlingen görs på Facebook och bilderna som tas med Instagram även visas där.   

 

De använder sociala medier därför att de tycker att det är en outnyttjad kanal. De anser att det 

är bra att synas på sociala medier då de då kan besvara kunders klagomål, uppmärksamma 

användarna att de finns och kan nås via sociala medier samt för att särskilja sig mot 

konkurrenter i samma bransch. Karamellkungen tycker att det är viktigt att göra något som 

deras konkurrenter inte gör och att ha tävlingar på sociala medier är ett sätt att göra detta.  

 

Mindre livsmedelsföretag 

Livsmedelsföretaget använder sig utav Facebook och Twitter, samt samarbetar med bloggare 

och en recepthemsida, som i sin tur använder sig av Instagram. Livsmedelsföretaget drivs helt 

online och därför är det självklart för dem att synas på sociala medier. Att synas på sociala 

medier är även bra rent säljmässigt för företaget då det bara är ett klick bort från att komma 
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till företagets hemsida. Personen som vi talade med sade följande om varför de finns på 

sociala medier: 

 

”… Sociala medier är nära till hands då vi finns online. Det är bara ett klick bort från att 

köpa, därför har vi stor fördel gentemot företag där vinsten måste hämtas ut i en affär” 

 

4.1.2 Företagens användning av tävlingar på sociala medier 

Karamellkungen 

Karamellkungen använder tävlingar på sociala medier framförallt för att skapa engagemang 

hos sina kunder. De vill att deras kunder ska kunna vara med och diskutera hur företaget 

utvecklas. Deras mål är att varenda gång en kund ser godis ska de tänka på Karamellkungen, 

oavsett om så är fallet. 

 

Karamellkungen menar att om man har en tävling där man bara lottar ut ett pris finns det stor 

risk att deltagarna bara är gratisjägare och inte personer som verkligen gillar varumärket. Om 

tävlingen istället bygger på prestation får man deltagare och fans som faktiskt gillar 

varumärket. På grund av detta är tävlingens utformning viktig och det centrala är att tävlingen 

ska engagera användarna. Viktigt är att tävlingen är rolig, når ut till rätt målgrupp och att det 

är enkelt att delta. Personen som vi intervjuade sade följande om vad de tänker på när de 

skapar en tävling på sociala medier: 

 

”När vi skapar en tävling är det viktigt att det är en tävling som engagerar. Vi vill få fans som 

gillar oss och inte enbart vill ha vinsten.” 

 

På sociala medier blir det mycket större spridningen, som engagerar många fler. Den nya 

tekniken gör det möjligt att ha tävlingar som är roligare och mer engagerande än tidigare. När 

det gäller vinster menar Karamellkungen att vinsten ska vara tillräckligt stor för att det ska 

vara värt att delta i tävlingen; vinsten ska verka som en uppmuntran för användaren att delta.   

 

Karamellkungen kräver inte att användaren måste gilla deras Facebooksida för att delta i deras 

tävlingar. Däremot har de märkt att antalet som gillar deras Facebooksida ökar markant under 

tävlingens gång jämfört med när de inte har tävlingar. De skulle emellertid i framtiden vilja 
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lägga in funktionen att användaren måste gilla deras sida för att få ännu fler användare att 

gilla deras Facebooksida.  

 

Mindre livsmedelsföretag 

Livsmedelsföretaget menar att den största anledningen till att de skapar tävlingar är för att öka 

försäljningen. För att kunna sälja mer behöver de engagerade kunder, tävlingar är ett sätt att 

uppnå detta. Livsmedelsföretaget vill även genom tävlingar belöna kunderna på Facebook och 

på så vis hålla dem nöjda och glada. 

 

De menar att tävlingar är bra då de går fort att skapa och är enkla att sätta upp, de enda 

resurser som krävs är programvaran. Tävlingars nackdelar däremot är att Facebook har många 

regler som begränsar skapandet och räckvidden av tävlingar på Facebook. 

Livsmedelsföretaget har valt att följa dessa regler och tycker därför att det är trist att många 

företag inte följer dem och därmed får mycket populärare tävlingar. Dessa regler gör att 

företagen måste driva på mycket för att tävlingarna ska nå ut till användarna. 

 

Livsmedelsföretagets tävlingar hänger ofta ihop med andra kampanjer. Det ska vara samma 

budskap på alla kanaler. Däremot kan företaget dra igång en tävling på Facebook om det inte 

har hänt något där på ett tag. 

 

Då livsmedelsföretaget har samma målgrupp på Facebook som i övrigt är deras kunder 

målgruppen för tävlingarna. Därmed brukar vinsten vara något som användaren kan köpa hos 

dem, till exempel ett presentkort eller liknande. De anser att detta är en bra vinst då företaget 

ofta får den som vinner tävlingen som kund sedan, om denne inte redan är det. Företaget anser 

att de faktorer som skapar en populär tävling är att det ska vara enkelt att delta, lätt att hitta 

tävlingen och vinsten ska vara attraktiv. 

 

Livsmedelsföretaget har märkt att antalet som gillar deras Facebooksida ökar under 

tävlingarnas gång. Då det är emot Facebooks regler har de däremot inte tävlingar där 

användaren måste gilla deras sida för att delta. 
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4.1.3 Företagens användning av tävlingar utanför sociala medier 

Karamellkungen 

Karamellkungen har även tävlingar i mataffärer som säljer deras godis. Tidigare hade de 

enbart tävlingar där användaren skulle skriva en motivering och lämna sitt bidrag i en låda i 

affären. Men på grund av mycket pappersadministration har de idag gått över till att använda 

sig av QR-koder (Quick Response) och att skriva URL-länken till tävlingen i affärerna.  

 

Karamellkungen tror inte att motiveringstävlingar i affärer kommer att försvinna, utan att man 

med hjälp av QR-koder kommer att kunna köra tävlingar parallellt med sociala medier. 

Karamellkungens målsättning är att med tävlingar på sociala medier locka kunder till affären. 

 
Mindre livsmedelsföretag 

Livsmedelsföretaget använder inga andra plattformar än dem online, då företaget enbart finns 

online. Företaget brukar däremot tipsa om tävlingar på sociala medier i andra kanaler. 

 

4.2 Intervjuer med livsmedelsföretag via mejl 

Då intervjuerna med Middagsfrid och Löfbergs Lila skedde via mejl var de inte lika utförliga 

som de andra två intervjuerna. Därför har vi valt att sammanfatta dem tillsammans, istället för 

var för sig. 

 

4.2.1 Företagens användning av sociala medier 

Middagsfrid finns på Facebook, Twitter, Youtube och på bloggar och Löfbergs Lila finns på 

Facebook, Twitter, LinkedIn och Pinterest. Middagsfrid använder sociala medier till att ha 

kundkontakt, för att få lojala kunder och för att lyssna på sina kunder. De vill ha en öppen 

dialog med sina kunder och åstadkommer detta genom bland annat Facebook. De använder 

sig utav Facebook för verksamhetsutveckling, kundservice, opinionsbildning och framförallt 

varumärkebyggande. Löfbergs Lila använder även de sig av sociala medier för att ha en 

dialog med sina kunder, de skriver följande: 

 

”Vi vill ha en dialog med våra kunder/konsumenter, vi erbjuder provsmakning på nya 

produkter, tävlingar, recept m.m.” 
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4.2.2 Företagens användning av tävlingar på sociala medier 

Både Middagsfrid och Löfbergs Lila använder sig av tävlingar på sociala medier för att ge 

någonting tillbaka till sina kunder. Middagsfrid menar även att de använder tävlingar för att 

skapa varumärkeskännedom. 

 

Löfbergs Lila anser att fördelarna med tävlingar är att det är enkelt och att företaget når ut till 

många användare. De ser inga nackdelar med tävlingar på Facebook. Middagsfrid däremot 

menar att Facebooks regler för tävlingar gör att det är väldigt begränsat vad företag får göra, 

de skriver: 

 

”Det är ganska begränsat vad man kan/får göra. Vi har därför blivit tvungna att minska ned 

tävlandet.” 

 

Båda företagen fokuserar sina tävlingar främst mot deras redan existerande 

Facebookanvändare. Löfbergs Lila menar även att deras tävlingar är till för alla som gillar 

kaffe. Löfbergs Lila skriver att deras målgrupp på senare tid har förändrats och att de har 

börjat fokusera på föreningar med personer som dricker kaffe. Löfbergs Lila menar att 

tävlingens vinst varierar beroende på vad syftet med tävlingen är. Till exempel när 

målgruppen var föreningar var vinsten ett kaffekitt till föreningarnas lokaler. Middagsfrid 

anpassar även de vinsterna efter målgruppen. Ibland har vinsten även varit något som de har 

fått från samarbetspartners, som de har velat lotta ut.  

 

Båda företagen anser att faktorer som skapar en populär tävling är att det ska vara enkelt att 

delta. Löfbergs Lila menar att priset måste vara attraktivt medan Middagsfrid anser att priset 

är sekundärt, det är viktigare att det är enkelt och roligt. Middagsfrid menar att intresset för 

tävlingar har förändrats den senaste tiden, de skriver: 

 

”Det är betydligt mer mättat nu – många som slåss om utrymmet på feeden. Därför behöver 

man göra större initiativ för att synas och få fart på det numera.”  

 

Både Löfbergs Lila och Middagsfrid använder sig av tävlingar där användaren måste gilla 

deras Facebooksida för att kunna delta i tävlingen. Båda företagen märker att det är fler som 

gillar deras Facebooksidor under tävlingens gång. De har också båda märkt att det finns 
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användare som slutar att gilla deras sida efter att de har deltagit i tävlingen. Däremot är det 

betydligt fler som fortsätter att gilla sidan efter avslutad tävling, än som slutar att gilla deras 

sida. 

 

4.2.3 Företagens användning av tävlingar utanför sociala medier 

Löfbergs Lila har tävlingar i matbutiker men Middagsfrid har inte detta. Löfbergs Lila tycker 

inte att sociala medier har förändrat hur tävlingarna utformas. Middagsfrid tror däremot att det 

som skiljer tävlingar på sociala medier från tävlingar utanför sociala medier är att 

viralitetsfaktorn blir mycket viktigare. De anser att tävlingar på sociala medier bygger mycket 

på att sträva efter att få fler som gillar deras Facebooksida. 

 

4.3 Enkätundersökning med användare 

Enkäten låg ute på Facebook totalt under tio dagar och då vem som helst kunde dela den 

vidare vet vi inte hur många som hade möjlighet att besvara den. Därför kan vi inte räkna ut 

svarsfrekvensen. Totalt genererade enkätundersökningen 78 svar. Nedan redovisar vi vad vi 

anser är de mest relevanta resultaten för vår undersökning. För att se alla enkätresultat se 

bilaga 3. 

 

 

 

På fråga nummer tre ”Brukar du delta i tävlingar 

på Facebook?” svarade 23 % ”Ja”, 74 % svarade 

”Nej” och 3 % svarade ”Vet ej”. 
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På fråga nummer 5 ”Varför brukar du 

delta i tävlingar på Facebook?” svarade 8 

% ”Jag tycker det är roligt”, 27 % ”Jag 

vill vinna priser”, 14 % ”Jag tycker om 

produkten/företaget”, 4 % svarade ”Annat” 

och 47 % svarade ”Jag deltar inte i 

tävlingar”.  

 

 

 

 

 

På fråga nummer 6 ”Om du måste gilla 

sidan för att delta påverkar det huruvida 

du deltar i tävlingen?” svarade 46 % ”Ja”, 

9 % svarade ”Nej”, 22 % svarade ”Ibland” 

och 23 % svarade ”Vet ej”.  

 

 

 

 

 

På fråga nummer 7 ”Brukar du sluta gilla en 

sida efter att du har deltagit i en tävling som 

kräver att du gillar sidan?” svarade 14 % 

”Ja”, 13 % svarade ”Nej”, 18 % svarade 

” Ibland”, 21 % svarade ”Vet ej” och 35 % 

svarade ”Jag deltar inte i tävlingar om jag 

måste gilla sidan”. 
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På fråga nummer åtta ”Har du deltagit i 

tävlingar utanför sociala medier t.ex. i 

mataffärer?” svarade 62 % ”Ja”, 36 % svarade 

”Nej” och 3 % svarade ”Vet ej”.  

 

 

 

 

 

 

På fråga nummer 9 ”Varför brukar du delta i 

tävlingar i t.ex. mataffärer?” svarade 14 % ”Jag 

tycker att det är roligt”, 40 % svarade ”Jag vill 

vinna priser”, 15 % svarade ”Jag tycker om 

produkten/företaget”, 6 % svarade ”Annat” och 

24 % svarade ”Jag deltar inte i tävlingar utanför 

sociala medier”. 

 

 

 

 

 

På fråga nummer 10 ”Spelar vinsten eller 

tävlingens utformning störst roll för om du 

väljer att delta eller inte?” svarade 45 % att 

”Vinsten” spelar störst roll, 42 % svarade att 

”Tävlingens utformning” spelar störst roll och 

13 % svarade att det var något ”Annat”.  
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4.4 Intervjuer med användare 

Vi har intervjuat två personer som båda använder Facebook dagligen. En kvinna och en man 

som båda är i den ålder som flest enkätdeltagare var i, alltså 19-25 år och 26-30 år. Båda 

intervjudeltagarna har deltagit i tävlingar på Facebook och utanför sociala medier. 

 

4.4.1 Kvinna, 26 år, veterinärstuderande  

Kvinnan som vi intervjuade sade att hon framförallt deltar för att det är roligt; utformningen 

är betydligt viktigare än priset. Hon menade att vinsten inte spelar så stor roll då det roliga var 

att vinna, inte vad man vann och därför var det viktigare att tävlingen var bra utformad då 

vinsten i sig inte spelade så stor roll, hon sade: 

 

”Det är alltid kul att vinna oavsett vad man vinner.” 

 

Hon anser att tävlingar på sociala mediers främsta fördel är att det är enkelt att delta då man 

ändå redan sitter framför datorn. Däremot tycker hon att de har flera nackdelar, till exempel 

gillar hon inte att göra reklam för tävlingen eller företaget eller att de får tillgång till ens 

personliga information. Hon tycker att det känns som man skriver upp sig för någonting och 

att företaget utnyttjar en för gratis reklam. Hon tycker inte om att alla ser vad man gör för hon 

vill kunna vara anonym. Dessutom vill hon inte delta om man måste gilla sidan eller sprida 

någonting vidare till ens vänner, då det inte är roligt att behöva dra in hela sin vänskapskrets 

för att ha en möjlighet att vinna. 

 

Däremot brukar hon delta i tävlingar utanför sociala medier, bland annat i mataffärer. Hon 

brukar delta i tävlingar i mataffärer för att det är lätt, kul och för att man kan vinna priser, 

däremot deltar hon inte om det är alltför komplicerat. 

 

Hon föredrar att delta i tävlingar i mataffärer framför tävlingar på Facebook. Hon tycker att 

tävlingar i mataffärer är bättre för att det är anonymt, man tävlar på egen hand och behöver 

inte dra in andra. När man har lämnat in sitt bidrag är det klart och man får inte reklam för 

företaget efteråt. Hon tycker inte att det påverkar vilket företag det är som håller i tävlingen, 

så länge det inte syns att hon har deltagit. 
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Hon anser att vinsten inte är direkt avgörande i huruvida hon deltar eller inte, det är mer 

tävlingens utformning som avgör. Hon anser att typ av pris avgör hur mycket man är beredd 

att lägga ned på tävlingen. 

 

4.4.2 Man, 27 år, doktorand inom hållfasthetslära 

Mannen som vi intervjuade sade att han deltar i tävlingar på Facebook för att det är enkelt och 

för att man kan vinna något, han deltar bara i tävlingar för företag som han känner igen. Det 

påverkar inte vilket företag det är som håller i tävlingen, så länge han litar på företaget i fråga.  

 

Han anser att tävlingar på Facebooks främsta fördel är att det är enkelt att delta. Deras största 

nackdel är att man ofta måste godkänna en applikation, det kan vara jobbigt för vissa 

användare då företaget hämtar in ens personliga information och kan lägga upp saker på ens 

vägg. Han deltar inte om det är för komplicerat såsom att man måste acceptera reklam och 

liknande.  

 

Tävlingar utanför sociala medier har fördelen att man säkert vet att det är företaget själva som 

håller i tävlingen. Däremot är nackdelarna att tävlingar i mataffärer och liknande inte görs så 

ofta och man heller inte deltar lika ofta som man gör på exempelvis Facebook, då det är 

jobbigare att delta. Han föredrar att tävla på Facebook då det är enklare. 

 

Det är viktigt att det ska finnas en vinst för att han ska tävla, däremot anser han att det känns 

som att man har större chans att vinna om vinsten är mindre, då det känns som att företaget 

kan erbjuda att fler kan vinna då. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 (50) 
 

5. Diskussion och tolkning av resultat 

Det vi har märkt efter att ha intervjuat ett flertal livsmedelsföretag, är att intresset att aktivt 

synas och verka på sociala medier, har ökat den senaste tiden. Detta överensstämmer med den 

tidigare forskning som vi har studerat, till exempel Jussila, Kärkkäinen och Leinos skriver att 

intresset för företag att synas på sociala medier de senaste åren har ökat.45 Företagen som vi 

har intervjuat säger att de vill skapa en starkare relation med sina kunder med hjälp av sociala 

medier. Scott menar att det som har förändrats med att företag nu finns på webben, är att 

kommunikationen mellan företag och kund är annorlunda. Han menar att marknadsföring har 

utvecklats från envägskommunikation till tvåvägskommunikation.46 I våra intervjuer klargörs 

att så är fallet; på frågan varför företagen finns på sociala medier, svarade de flesta företagen 

att de ville ha en kommunikation med sina kunder. Man kan se att de använder sociala medier 

för att bygga en relation med sina kunder, något som har blivit mer möjligt med hjälp av 

sociala medier.  

 

De flesta företag vill skapa engagemang hos sina kunder och för dem är tävlingar ett sätt att 

åstadkomma detta.  Under vår intervju med Karamellkungen påpekade de vikten av att skapa 

engagemang hos sina kunder med hjälp av tävlingar. De menar att den gamla sortens tävlingar 

i affärer, där man ofta ska skriva en motivation, inte är lika engagerande som tävlingar som 

man kan hålla på sociala medier. De tog upp som exempel en bilddelningstävling, 

#Candykingmoment, där kunderna själva kunde bestämma hur engagerade de skulle vara. 

Genom att skapa ett engagemang för varumärket, vill Karamellkungen att användare ska 

tänka på varumärket Karamellkungen varje gång de ser lösviktsgodis. Liknade berättade även 

det mindre livsmedelsföretaget, som vi intervjuade, att genom att hålla i tävlingar och således 

få sina kunder engagerade, ville de öka sin försäljning och samtidigt ge något tillbaka till 

kunderna. Detta överensstämmer med vad Hongjun menar i sin artikel, där han skriver att 

tävlingar är ett bra sätt att nå ut till sina kunder och få dem engagerade och intresserade av 

företaget. Han hävdar även att rätt tävling kommer under tävlingsperioden öka företagets 

försäljning.47  

 

Murphy skriver att om företaget vill få fler fans till sin Facebooksida är tävlingar ett bra sätt 

att åstadkomma detta. Att ha många fans är viktigt då det ger företaget möjlighet att nå ut till 

                                                 
45 Jussila, Kärkkäinen, Leinos (2011) 

46 Scott (2010) Sidorna: 176-177 

47 Hongjun (2010) 



33 (50) 
 

sina kunder med kampanjer, erbjudanden och information.48 Företagen som vi intervjuade har 

märkt att antalet som gillar deras Facebooksida ökar under tävlingsperioden. Löfbergs Lila 

och Middagsfrid skriver att de har funktionen att användare måste gilla deras sida för att 

kunna delta i företagens tävlingar. De har märkt att deras tävlingar har medfört att fler gillar 

deras respektive Facebooksidor, men att det finns en andel användare som sedan slutar gilla 

deras sida efter att de har deltagit i tävlingen. I vår enkätundersökning fick vi fram resultatet 

att om användaren måste gilla sidan för att delta medför detta ofta att de väljer att inte tävla 

och att 14 % slutar gilla sidan efter att de har deltagit i tävlingen. 

 

Därav kan man se att om företaget kräver att användaren ska gilla sidan för att kunna delta, är 

det många som av den anledningen väljer att inte delta. Att färre gillar sidorna stöds även av 

tidigare forskning, då Keath, Kistner, Mirman och Levy menar att användare inte längre är 

lika villiga att gilla en sida för att få möjligheten att delta i tävlingen. Vår enkätundersökning 

visar att det är 35 % som inte deltar i en tävling på sociala medier om de måste gilla sidan för 

att kunna delta.49 Därför anser vi att det inte är en bra teknik att använda för företag om de vill 

öka antalet personer som gillar deras sidor och således nå ut till fler människor. Det är 

dessutom även förbjudet av Facebook att använda Facebooks funktioner för tävlingar.50  

 

Facebook har inte bara regeln att företag inte får använda gilla-funktionen för tävlingar, utan 

de sätter även många andra begränsningar för tävlingar. Företag får bland annat inte göra 

någon direktreklam för tävlingar, varken på väggen, i omslagsbilden eller i profilbilden. 

Livsmedelsföretagen som vi har talat med berättar att detta gör att det är svårt att nå ut med 

tävlingar till sina fans. Detta begränsar även vad man får göra i en tävling och medför att 

tävlingar på Facebook inte når upp till sin fulla potential.  

 

I jämförelse med de regler som begränsar tävlingar på Facebook så kan man se att tävlingar i 

affärer inte har samma begränsningar när det gäller regler. Däremot finns det begränsningar 

för vad man faktiskt kan göra för sorts tävlingar i affärer. Många av företagen vi pratade med 

menade att tävlingar som finns i affärer ofta är oengagerande för kunderna. Karamellkungen 

berättade att sådana tävlingar ändå kommer att finnas kvar, då deras målsättning trots allt är 

att locka kunden till affären men att sådana tävlingar däremot förmodligen kommer att 

                                                 
48 Murphy (2011) 

49 Keath, Kistner, Mirman och Levy (2011) 
50 Facebook, Villkor för Facebook-sidor 
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förändras. Karamellkungen har testat att med hjälp av QR-koder koppla tävlingarna i 

mataffärerna till Facebook; däremot har den tekniken fortfarande inte slagit igenom, då många 

kunder fortfarande har svårt att förstå sig på hur den tekniken fungerar.  

 

Det vi har märkt under våra intervjuer med användare som brukar delta i tävlingar både på 

sociala medier och i affärer, är att de känner sig tryggare att tävla i mataffärer än på sociala 

medier. Detta då de säger att de kan vara helt säkra på att det verkligen är företaget i fråga 

som håller i tävlingen och inte någon annan privatperson eller liknande. Med tävlingar på 

Facebook känner de sig ofta osäkra på om tävlingen är en bluff eller inte och vi fick även 

några kommentarer från användare i vår enkätundersökning på frågan ”Brukar du delta i 

tävlingar utanför sociala medier i t.ex. mataffärer?”, en svarade bland annat: 

 

” I affärer kan jag vara säker på att det är rätt företag som ligger bakom tävlingen och inte en 

bluff som sprider datavirus.” 

 

Så även om företagen är väldigt positiva till att ha tävlingar på sociala medier, är många 

användare fortfarande skeptiska till den nya tekniken.  

 

Under vår intervju med användare som brukar delta i tävlingar poängterade de att de tyckte att 

det var jobbigt att man inte kunde vara anonym när de tävlade på Facebook. I många tävlingar 

är man tvungen att gilla eller att dela något så att ens vänner ser att man har tävlat. Detta 

medförde ofta att de valde att inte medverka. I tävlingar utanför sociala medier i exempelvis 

mataffärer slapp de det här och då kunde man tävla anonymt. De poängterade även att det är 

skönt att när man väl har tävlat så är det klart, att man inte får reklam från företaget efteråt 

utan antingen vinner man eller inte. Enligt Hongjun är det viktigt att tänka på vad det kostar 

för användaren att delta.51 Som vår undersökning visar är det många användare som väljer att 

inte delta om det syns att de har deltagit. Vi anser att det är dessa kostnader som gör att det är 

många fler användare som har deltagit i tävlingar utanför sociala medier än på sociala medier. 

Vår enkätundersökning med användare visar att det bara är 23 % som brukar delta i tävlingar 

på sociala medier, medan det är 62 % som brukar delta i tävlingar utanför sociala medier. 

 

                                                 
51 Hongjun (2010) 
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För att titta på hur vinster ser ut och liknande, har livsmedelsföretagen som vi har talat med 

sagt att valet av vinst för tävlingen är viktigt och att den ska uppmuntra användaren till att 

delta. Däremot var de flesta företagen överens om att tävlingens utformning var viktigare än 

vilket pris de hade, viktigast var att det skulle vara roligt och enkelt att delta. I vår 

enkätundersökning var resultatet jämnt på frågan vad som var viktigast, priset eller 

utformningen. 45 % tyckte att vinsten spelade störst roll och 42 % ansåg att tävlingens 

utformning var viktigast. När vi intervjuade användarna sade den ena att typ av pris avgör hur 

mycket man är beredd att lägga ned på tävlingen. I enkätundersökningen var det några som 

lämnade kommentar på frågan om vad som var viktigast vinst eller utformning, de skrev: 

 

”Om inte tävlingen är ett roligt spel eller något sånt så är det vinsten som är intressant.” 

 

Och: 

 

”Det måste def vara något riktigt grymt som man velat ha eller som är värt en del i pengar, 

för att skriva och fylla i lappar, möjligtvis skicka in, eller samla streck koder är inte det 

roligaste som finns” 

 

Av detta drar vi slutsatsen att på sociala medier, där tävlingar har mer möjligheter angående 

utformning, är vinsten sekundär. Däremot i tävlingar utanför sociala medier, där tävlingarna 

inte har samma möjligheter utformningsmässigt, är vinsten viktigare angående om användaren 

väljer att delta eller inte. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att företagens syn på varför de anordnar tävlingar och 

användarnas syn på varför de deltar eller inte deltar i tävlingar skiljer sig. Företagen menar att 

de håller i tävlingar bland annat för att skapa engagemang för varumärket samtidigt som de 

ger något tillbaka till sina kunder. Däremot menar användarna att de ofta väljer att inte delta i 

tävlingar på Facebook för att de bland annat anser att det bara är gratis marknadsföring för 

företaget. Om tävlingen finns utanför sociala medier är inte detta ett problem då tävlandet sker 

anonymt och kostnaderna för användaren att delta således är lägre. Så då företagen hävdar att 

de vill ge något tillbaka till sina användare med hjälp av tävlingar, hävdar användarna att 

tävlingar är ett sätt för företag att få gratis marknadsföring. 
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6. Slutsats 

På senare tid har allt fler företag börjat använda sig av sociala medier för att bygga relationer 

med sina kunder och vidbehålla en kundkontakt. Syftet med vår undersökning var att ta reda 

på om sociala medier har förändrat livsmedelsföretags tävlingar. Genom att titta både på hur 

livsmedelsföretag använder sig av tävlingar på sociala medier och utanför sociala medier, kan 

vi se att tävlingar på sociala medier som teknik, har gett andra möjligheter angående 

tävlingens utformning.  

 

Vår undersökning visar att livsmedelsföretag genom tävlingar på Facebook försöker engagera 

sina kunder. Företagen menar att tävlingar utanför sociala medier inte är lika engagerande för 

kunderna då interaktiviteten är begränsad. Därför anser vi att företag har en större möjlighet 

att engagera sina kunder med hjälp av tävlingar på sociala medier än utanför. Däremot hävdar 

användarna att tävlingar på Facebook är gratis marknadsföring för företaget och att bristen på 

anonymitet gör att de ibland väljer att inte delta. I tävlingar utanför sociala medier finns inte 

detta problem. 

 

Vi kan däremot se att tävlingar på sociala medier fortfarande är ett outforskat område och 

företagen vet inte fullt ut vad användarna gillar. Användare känner sig dessutom fortfarande 

osäkra på att delta i tävlingar på sociala medier och vi hoppas med den här undersökningen att 

vi har gett företag en inblick i hur företagens och användarnas syn på tävlingar går i sär. 

 

Vi anser att sociala medier har förändrat livsmedelsföretags tävlingar på så vis att de har gjort 

dem mer interaktiva och lättare tillgängliga för användare. De har även förflyttat fokus från 

tävlingens vinst till dess utformning, det är inte längre viktigast att vinna, utan det är viktigare 

att det är roligt att delta. 

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Vår studie visar att många företag använder sig av tävlingar på Facebook, men det finns 

väldigt få undersökningar om detta. Företag använder sig av olika tillvägagångssätt för att 

skapa tävlingar och i den här studien har vi enbart fokuserat på livsmedelsföretag som skapar 

tävlingarna själva eller med hjälp av moduler. Då vår slutsats visar att många företag 

fortfarande är osäkra på hur de ska anordna tävlingar som gör deras kunder nöjda, skulle det 
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vara intressant att i fortsatta studier undersöka hur företag som tar hjälp av reklambyråers 

tävlingar ser ut och hur dessa skiljer sig mot de tävlingar som företag skapat själva.  

 

Då vi i den här studien har avgränsat oss till livsmedelsföretags tävlingar skulle det även vara 

intressant att undersöka andra branschers tävlingar. Detta då vårt resultat visar på att sociala 

mediers tävlingar har flyttat fokus från vinst till utformning och tävlingars utformning kanske 

ser annorlunda ut beroende på vilken bransch man är inom.  

 

Även om Facebook är den största sociala medieplattformen just nu har vi i vår undersökning 

upptäckt att företag använder sig av många andra sociala medier, såsom Twitter, Instagram 

och till exempel Pinterest. Det vore intressant att i fortsatta studier även undersöka hur 

tävlingar ser ut på dessa plattformar, då vår undersökning visar att företagens vetskap om hur 

de ska använda sig av tävlingar på sociala medier, fortfarande är begränsad. Ökad förståelse 

för vad användarna efterfrågar, kan medföra populärare tävlingar, vilket är bra för 

varumärket. 
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7.3 Muntliga källor – Intervjuer  
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Kvinna, 26 år, veterinärstuderande, 2012-12-08 
 
Man, 27 år, doktorand inom hållfasthetslära, 2012-12-11 
 
Onlinemarknadsförings ansvarig, mindre livsmedelsföretag, 2012-12-04 
 
Specialist sociala medier, Löfbergs Lila, 2012-11-30 
 
Webb manager, Middagsfrid, 2012-12-04 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor företag 

1. Vilket ansvarsområde har du och vad innebär det? 

2. Vilka sociala medieplattformar använder företaget? 

- När började företaget använda sig av sociala medier?  

- Varför använder företaget sociala medier?  

- Till vad använder företag sociala medier?  

3. Använder ni tävlingar på Facebook? 

- Varför och till vad använder företaget tävlingar på Facebook? 

- Vilka för- och nackdelar finns det med tävlingar på Facebook?  

4. Hur ser processen ut för utformningen av Facebooktävlingar? 

5. Hur fattas designbesluten för t.ex. om man ska använda mycket text eller bild? 

- Vilken teknik använder ni för utformning av tävlingar på Facebook?  

- Hur bestämmer ni vilken målgrupp som ni ska fokusera tävlingarna emot? 

- Hur bestämmer ni valet av vinst för tävlingarna?  

- Hur många brukar delta i tävlingarna ni har haft på Facebook? 

6. Vilka faktorer tror du skapar en populär tävling på Facebook?  

7. Vilka plattformar har ni tävlingar på utöver sociala medier? 

- Vad är skillnaden på dessa tävlingar och tävlingar på Facebook?  

- Hur skiljer sig användares tävlingsbidrag på olika plattformar? 

8. Tycker du sociala medier har ändrat hur tävlingar utformas?  

9. Finns det några typer av tävlingar som ni inte längre gör?  

10. Har intresset för tävlingar hos användare förändrat sig sedan ni börjat använda er av 

sociala medier? 

11. Brukar ni ha tävlingar där användare behöver gilla er fansida för att delta  

- Märker ni av att fler gillar er fansida under tävlingens gång?  

- Märker ni att färre personer gillar er fansida efter tävlingen avslutats? 

12. Hur ser ni på konkurrensen bland tävlingar på Facebook och vad gör ni för att vara i 

topp? 
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8.2 Intervjufrågor användare 

1. Varför brukar du delta/inte delta i tävlingar på Facebook? 

2. Vilka för- och nackdelar tycker du att det finns med tävlingar på Facebook? 

3. Finns det något på en tävling på Facebook som gör att du väljer att inte delta? 

4. Brukar du delta i tävlingar utanför sociala medier t.ex. i mataffärer? 

Varför/varför inte? 

5. Tycker du det är roligast att tävla i mataffär eller på Facebook? 

6. Avgör vinsten huruvida du är med i tävlingen eller inte? 

7. Påverkar det vilket företag som håller i tävlingen i huruvida du deltar eller inte? 

 

8.3 Enkätsvar användare  

 

Question 
1 Är du: 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent 

Kvinna 
 

57 73.08% 

Man 
 

21 26.92% 

 

Question 
2 Hur gammal är du? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent 

Under 18 
 

0 0% 

19-25 
 

60 76.92% 

26-30 
 

13 16.67% 
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31-35 
 

1 1.28% 

36-39 
 

2 2.56% 

40 + 
 

2 2.56% 

 

Question 
3 Brukar du delta i tävlingar på Facebook? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent 

Ja 
 

18 23.08% 

Nej 
 

58 74.36% 

Vet ej 
 

2 2.56% 

  

Question 
4 

Hur ofta deltar du i tävlingar på 
Facebook? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

5 gånger i 
månaden eller mer  

2 2.56% 

4 gånger i 
månaden eller 
mindre  

0 0% 

Deltar inte i 
tävlingar  

50 64.1% 

Har deltagit 
 

3 3.85% 
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tidigare men gör 
det inte längre 

Deltar någon gång 
ibland  

23 29.49% 

 

Question 
5 

Varför brukar du delta i tävlingar på 
Facebook? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Jag tycker det är 
roligt  

8 8.33% 

Jag vill vinna priser 
 

26 27.08% 

Jag tycker om 
produkten/företaget  

13 13.54% 

Annat [Kommentera 
nedan]  

4 4.17% 

Jag deltar inte i 
tävlingar  

45 46.88% 

 

Kommentarer 

 

146981 

Framför allt är det enkelt att delta, och många gånger är det många tävlingar 
som är bara en lotto dragning. Eller komma på en ordvits, få mest "likes" för 
att vinna. 

03 Dec 
2012 
14:42 

 

146953 

I usually only do one contest through my favorite tshirt site, all it takes is 
liking the current tshirt design for a chance to win a free shirt. It only takes a 
second to do. 

03 Dec 
2012 
13:45 

 

146802 

Om tävlingen går ut på att gilla en status, så är det inte så jäkla jobbigt. 
03 Dec 
2012 
02:11 
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146642 

Deltar väldigt, väldigt sällan. Ska jag delta ska det vara något jag verkligen 
vill ha/behöver. 

02 Dec 
2012 
16:30 

 

146009 

Deltar aldrig 
01 Dec 
2012 
10:01 

 

145879 

Jag har inte ens sett att det förekommer tävlingar på Facebook. 
01 Dec 
2012 
00:38 

 

145819 

Vissa tävlingar ser suspekta ut, och man tenderar att få spammail efteråt. 
30 Nov 
2012 
22:00 

 

145772 

Deltar inte i tävlingar för att jag av någon anledning tycker det känns pinsamt. 
Jag inser ju att sannolikheten att vinna är låg samtidigt som det är gratis 
marknadsföring för företaget i fråga. 

30 Nov 
2012 
20:33 

  

Question 
6 

Om du måste gilla sidan för att delta, påverkar det  
huruvida du deltar i tävlingen? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Ja 
 

36 46.15% 

Nej 
 

7 8.97% 

Ibland 
 

17 21.79% 

Vet ej 
 

18 23.08% 
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Question 
7 

Brukar du sluta gilla en sida efter att du har 
deltagit i en tävling som kräver att du gillar 
sidan? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Ja 
 

11 14.1% 

Nej 
 

10 12.82% 

Ibland 
 

14 17.95% 

Vet ej 
 

16 20.51% 

jag deltar inte 
i tävlingar om 
jag måste 
gilla sidan 

 
27 34.62% 

 

Question 
8 

Har du deltagit i tävlingar utanför sociala medier,  
t.ex. i mataffärer? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Ja 
 

48 61.54% 

Nej 
 

28 35.9% 

Vet ej 
 

2 2.56% 
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Question 
9 

Varför brukar du delta i tävlingar i 
t.ex. mataffärer? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Jag tycker det är 
roligt  

15 14.42% 

Jag vill vinna priser 
 

42 40.38% 

Jag tycker om 
produkten/företaget  

16 15.38% 

Annat [kommentera 
nedan]  

6 5.77% 

Jag deltar inte i 
tävlingar utanför 
sociala medier  

25 24.04% 

 

Kommentarer 

 

149275 

Jag HAR deltagit i tävlingar (fråga 8) i mataffärer, men jag BRUKAR inte 
delta i dem (fråga 9). Och när jag har gjort det så vill jag vinna priser. 

10 Dec 
2012 
11:44 

 

146961 

Jag deltar inte i tävlingar i sociala medier ej heller utanför sociala medier. 
03 Dec 
2012 
14:03 

 

146009 

Jag deltar aldrig i tävlingar 
01 Dec 
2012 
10:01 

 

145819 

I affärer kan jag vara säker på att det är rätt företag som ligger bakom 
tävlingen och inte en bluff som sprider datavirus. 

30 Nov 
2012 
22:00 
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Question 
10 

Spelar vinsten eller tävlingens utformning 
störst roll för om du väljer att delta eller 
inte? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Vinsten 
 

35 44.87% 

Tävlingens 
utformning  

33 42.31% 

Annat 
[kommentera 
nedan]  

10 12.82% 

 

Kommentarer 

 

148954 

Det är en blandning av båda svaren, vinsten och tävlingens utformning. 
09 Dec 
2012 
11:28 

 

147096 

Varken eller, oftast är det lätta tävlingar med stora vinster men ännu större 
för företaget som säljer mitt nummer till försäljare. 

03 Dec 
2012 
18:23 

 

147055 

deltar inte i tävlingar 
03 Dec 
2012 
16:58 

 

146961 

Menar ni att jag ska gissa vad jag tror här eftersom jag inte tävlar men ändå 
får frågan? 

03 Dec 
2012 
14:03 

 

146946 

Om inte tävlingen är ett roligt spel eller något sånt så är det vinsten som är 
intressant. 

03 Dec 
2012 
13:41 

 

146802 

Det måste def vara något riktigt grymt som man velat ha eller som är värt en 
del i pengar, för att skriva och fylla i lappar, möjligtvis skicka in, eller samla 
streck koder är inte det roligaste som finns 

03 Dec 
2012 
02:11 

 

146642 

För krångligt = jag deltar inte. 
02 Dec 
2012 
16:30 
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146315 

Tävlar ej 
01 Dec 
2012 
18:00 

 

145756 

Både vinsten och tävlingens utformning 
30 Nov 
2012 
20:06 

 

Question 
11 

Om tävlingen är bra, påverkar det din åsikt om 
företaget? 

Answers 
78 

(100%) 

Skips 
0 

(0%) 

  0% 25% 50% 75%  Total Percent  

Ja 
 

33 42.31% 

Nej 
 

21 26.92% 

Vet ej 
 

24 30.77% 

 
 

 


