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Abstract 
Like, share and comment –  

About users attitudes to contests on Facebook 
 
This essay is how companies are using Facebook to appear. The two companies in 

this study, Fritz Olsson AB Kalix and Promentum AB shows how Like, share and 

comment-contest communicates via Facebook. The purpose of this essay is to 

examine how Facebook users attitude and perception is to Like, share and comment-

contest. 

 

The thesis was conducted in two parts, first a qualitative interview with the two 

companies that stand as examples in the paper and a quantitative online survey. The 

online survey was sent out to the 256 Media and Communication students at Umeå 

University, who read or has read the program from 2010 to 2016, via Facebook. The 

number of respondents was 69 students. The study is based in the theories of 

marketing, strategic communications and web 2.0. 

 

The results of the survey show that there are differences of opinion on how the 

setting is to Like, share and comment contests on Facebook. The companies have a 

good view of the contests, they have received positive feedback after the competition 

and plan to continue as long as there is an interest. None of these companies knew 

that there was a policy and guidelines from Facebook about how a contest should be 

designed. The majority of Facebook users who responded to the online survey 

consider that these contests are hidden marketing and that it fills the news feed with 

cheap nonsense. However there are some positive users to those who say it is easy 

and fun way to compete. Because it was a low response rate to the survey, it is 

important not to draw conclusions for all users, only look to those who responded. 

Based on the answers into this study shows that there are more people who have a 

less good attitude to Like, share and comment contests on Facebook than those who 

have a positive attitude towards them. 

 

Keywords: Facebook, “Like, share and comment”, races, social media, marketing, 

strategic communication 
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Abstrakt  
Gilla, dela och kommentera –  

Om användarnas inställning till tävlingar på Facebook 

 

Den här uppsatsen handlar om hur företag använder sig av Facebook för att synas, 

hur företag, i den här undersökningen, Fritz Olsson AB Kalix och Promentum AB 

kommunicerar via Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook och vad 

Facebookanvändarnas har för inställning och uppfattning är till dessa. Uppsatsen 

genomfördes i två delar, först en kvalitativ intervju med de två företag som står som 

exempel i uppsatsen och en kvantitativ webbenkätundersökning. Webbenkäten 

skickades ut till de 256 medie- och kommunikationsstudenter vid Umeå universitet, 

som läser eller har läst programmet mellan 2010-2016, via Facebook, och antal 

svaranden slutade på 69 studenter. Undersökningen grundar sig i teorierna om 

marknadsföring, strategisk kommunikation och web 2.0.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att det finns delade meningar om hur 

inställningen är till Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook. Företagen har 

en god syn på tävlingarna, de har fått positiv respons efter avslutad tävling och tänker 

fortsätta så länge det finns intresse. Inget av dessa företag visste om att det fanns 

policy och riktlinjer från Facebook om hur en tävling ska utformas. Majoriteten av 

Facebookanvändarna som svarade på webbenkäten anser dock att dessa tävlingar är 

dold marknadsföring och att det fyller nyhetsflödet med billigt trams. Dock finns det 

några positiva användare till dessa som säger att det är enkelt och roligt sätt att tävla. 

Eftersom att det var en låg svarsfrekvens på undersökningen är det viktigt att inte dra 

slutsatser för alla användare, utan endast se till de som svarade. Utifrån de svar som 

ändå kom in till den här undersökningen visar det på att det är fler som har en 

mindre bra inställning till Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook än de 

som har en positiv inställning till dessa. 

 

 

Nyckelord: Facebook, Gilla, dela och kommentera, tävlingar, sociala medier, 

marknadsföring, strategisk kommunikation  
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1. Inledning 
I dag använder ca 66 % av Sveriges befolkning Facebook. Facebook är det just nu 

största sociala mediet räknat till antal användare (iis.se). Det är även allt fler företag 

som använder sig av Facebook, främst för att kunna stärka sitt varumärke och för att 

på ett enklare sätt kunna kommunicera med nya och befintliga kunder (scb.se). Ett 

allt vanligare sätt för företag att marknadsföra sig själva är genom tävlingar. Det 

finns tävlingar av olika slag, men den här uppsatsen inriktas till att undersöka de 

tävlingar där användaren uppmanas gilla, dela och kommentera den bild som 

företaget lägger ut, för att få vara med i tävlingen. De företag som den här 

undersökningen tar upp har valt att lägga ut en bild på det som användaren kan 

vinna, en ring eller en verktygssats Det som är intressant att undersöka är vad det är 

som lockar Facebookanvänadren till att delta eller att inte delta samt att kolla om 

användaren är medveten om att det är reklam och marknadsföring tävlingarna 

handlar om. För att göra det kommer undersökningen att genomföras med hjälp av 

en enkätundersökning utifrån kvantitativt perspektiv. Det för att undersöka hur ofta 

Facebookanvänadren stöter på den här typen av tävlingar och reklam, men också för 

att undersöka hur deras inställning och uppfattning är till tävlingarna.  

Reklam idag på sociala medier är ofta förknippat med marknadsföring och 

företagsekonomi, och det är något som är oundvikligt då företagens syfte är att finnas 

på sociala medier för att stärka sitt varumärke. Den här undersökningen kommer att 

lägga fokus ur medie- och komunikationsvetenskapligt perspektiv på hur 

kommunikationen ser ut från företagen, vad de vill uppnå med tävlingar samt främst 

hur Facebookanvändarna mottar företagens Gilla, dela och kommentera-tävlingar.  

1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagens gilla, dela och kommentera-

tävlingar kommuniceras på Facebook och hur Facebookanvändarens uppfattning och 

inställning är till dessa.  

1.2 Frågeställningar  

• Hur använder sig företag sig av Facebook för att synas?  

• Hur kommuniceras företagens gilla, dela och kommentera-tävlingar på 

Facebook?  

• Hur är Facebookanvändarnas uppfattning och inställning till Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar?  
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1.3 Avgränsning 

Företag använder Facebook för att föra dialoger med konsumenter, det är också ett 

sätt för dem att synas. Allt fler företag väljer att synas och locka till sig användare 

genom tävlingar (Hongjun, 2010:239). Det finns olika slags tävlingar på Facebook, 

allt från att gilla bilden som företaget lägger ut till att gilla sidan för att delta i 

tävlingen genom att fota sig själv med företagets produkter eller snurra på ett 

lyckohjul. Den här undersökningen avgränsas till de tävlingar där användaren ska 

gilla, dela och kommentera bilden för att vara med i tävlingen. För att 

undersökningen inte skulle bli för stor avgränsades antalet företag till två, eftersom 

att det skulle bli för mycket att undersöka alla företag som använder sig av den här 

typen av tävlingar.  

 

1.4 Begreppsförklaring  
Det förekommer en del begrepp i uppsatsen som kan behöva förklaras. Två av 

begreppen som förekommer är: 

• ”Gilla, dela och kommentera-tävlingar” - det kan förklaras som en slags 

tävling där Facebookanvänadren ska gilla bilden som företagen lägger ut, i 

många fall uppmanas användaren kommentera att hen har gillat och delat 

bilden för att till slut dela bilden vidare till sina vänner. Dessa tre steg är 

obligatoriska för användaren för att vara med i tävlingen och utlottningen av 

vad företagen har lottat ut.   

• Nyhetsflöde - vilket är startsidan på Facebook som visar händelser som sker 

just nu, som statusuppdateringar, foton, länkar och gilla-markeringar. Det 

innebär att den uppdateras hela tiden av de vänner som användaren har.  

• Feed/wall – det begrepp som ibland används istället för nyhetsflöde 
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2. Bakgrund 
Innan Internet uppkom i början av 1990-talet var det tidningar, TV och radio som var 

de medier som räknades till masskommunikation. Vilket gjorde att mottagaren var 

beroende av den geografiska platsen (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011:116). 

Kommunikationen var enkelriktad, mottagaren fick inget tillfälle att ge feedback till 

avsändaren (Nord, Strömbäck, 2012:15). När Internet uppkom fick mottagaren 

möjlighet att ta del av kommunikationen oberoende på var han eller hon befann sig 

och kunde själv ta reda på nyheter och få reda på olika händelser på en gång 

(Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011:116). Internet blev det nya massmediet och det 

var snabbare och effektivare att använda sig av att för snabbt kommunicera mellan 

varandra via e-post och att skapa plats för reklam (Hallin, Hallström 2003: 133). 

Internet har vuxit och haft en snabb spridning, från 1995 fram till 2000-talet har 

internetanvändandet ökat från fem miljoner till 243 miljoner (Hallin, Hallström, 

2003:132). 2004 dök ett nytt begrepp upp, web 2.0. Det innebar att nu var 

kommunikationen inte längre var enkelriktad. Nu kunde mottagaren kommunicera 

med andra men även med avsändaren, ge synpunkter eller andra tips. Avsändaren 

kunde få feedback på en gång. Web 2.0 är även känt som den sociala webben, där 

mottagaren har möjlighet att interagera med avsändaren (Falkheimer och Heide, 

2011: 33). Utvecklingen som medföljt sedan Internets uppkomst har gjort i att 

användarna är mer interaktiva, och det finns mänger av information och ger en 

möjlighet för användaren att delta i det offentliga samtalet i samhället. I och med att 

användarna mer och mer befinner sig på Internet väljer fler och fler företag väljer att 

synas genom annonser och banners (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011:131).  

2.1 Facebook  
Facebook är ett socialt medium som uppkom 2004 och är det mest populära av 

sociala medier hos den svenska befolkningen (iis.se). Det är en webbplats för 

nätverksbyggande, och innehåller till mestadels av användarprofiler där vem som 

helst över 13 år får skapa ett konto. Den som skapar ett konto på Facebook blir en 

användare av det sociala mediet. Varje användare har ett nyhetsflöde som uppdateras 

kontinuerligt, så fort en vän har uppdaterat sin status, lägger upp en bild eller om 

användaren själv gör något som någon annan gillar eller kommenterar. Facebook är 

också en kanal som allt fler företag hittar till (König, 2012:13).  Ett företag skapar en 

profil precis som en vanlig privatperson, men det finns två olika profiler för 

privatpersoner och företag. Skillnaden mellan de två olika profilerna är att en 

företagsprofil kan du gilla för att ta del av information och en profil hos en 
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privatanvändare kan du bli vän med personen. Det går inte att bli vän med ett företag 

om de har registrerat en företagsprofil (Zarrella, Zarrella, 2011:39). Det som företaget 

kan göra på sociala medier för att stärka sitt varumärke är att ta reda på vad det är 

som kunden efterfrågar och vilken slags kommunikation som fungerar just nu för att 

hålla en god kontakt med kunden. Företaget kan också aktiv arbeta för att öka 

medvetenheten kring företaget, produkterna eller tjänsterna de erbjuder (Carlsson, 

2010:21). Enligt en undersökning som statistiska centralbyrån har gjort visar det är 

ca 41 % av småföretag som använder sociala nätverk och storföretag med 250 

anställda eller fler uppger 69 % att de använder av sociala nätverk. Samma 

undersökning uppger företagen att sociala nätverk används främst för 

marknadsföringssyfte och att de vill förstärka sitt varumärke (scb.se). Varumärke 

förklaras som ett namn, en symbol, ett begrepp eller design som har till syfte att 

identifiera företaget och urskilja sig från konkurrenterna (Falkheimer, Heide, 

2011:285). Företagen som väljer Facebook som en kanal skapar ett konto precis som 

en privatanvändare. Företaget kan då uppmana användare att gilla deras sida för att 

få reda på nyheter, erbjudanden och aktuella händelser, som då dyker upp på 

nyhetsflödet hos användaren. Det finns olika sätt för företag att synas på Facebook, 

till exempel i sidofältet som reklam, genom att uppmana användare att gilla dem eller 

genom tävlingar. En trend som är just nu är tävlingar (Hongjun, 2010:239), och det 

som syns allt mer är att företagen går ut med tävlingar där mottagaren ska gilla, 

kommentera och dela inlägget för att vara med i utlottningen. På det sättet får 

företaget både nya användare som gillar dem och användarna i sin tur hjälper 

företaget att sprida varumärket genom att dela vidare.  

Om företaget har en bra tävling som lockar Facebookanvänadren att delta genom att 

gilla, dela och kommentera innebär det att varumärket sprids. Det är på det sättet 

som en användare får upp tävlingen på sitt nyhetsflöde även om hen inte gillar sidan 

som annonserar ut tävlingen. Eftersom att det som en användares vänner lägger upp, 

gillar eller delar på sin egen feed hamnar det också på vännernas nyhetsflöde 

samtidigt. Det är den strategin företagen strävar efter i och med att de annonserar ut 

en Gilla, dela och kommentera-tävling.  

  



 

 5 

2.2 Marknadsföringslagen 
För att ett företag ska få marknadsföra en produkt eller en tjänst så måste vara tydligt 

för mottagaren att det handlar om reklam och vem som står bakom reklamen. Det får 

inte vara vilseledande i någon form och viktig information får inte utelämnas. Den 

som står bakom reklamen får inte heller härma någon annans kända produkter 

(konsumentverket, 2013).  

 1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets  intressen i samband 
 med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot 
 konsumenter och näringsidkare. 

 2 § Lagen tillämpas 

 1.då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet, 

 3 § I denna lag avses med 

 marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att 
 främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares  handlande, 
 underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller  beteende i övrigt före, under eller efter försäljning 
 eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare (SFS 2013:112). 

2.3 Facebooks riktlinjer 
Facebook har egna riktlinjer på hur en kampanj som en tävling ska läggas upp av ett 

företag. Här kommer ett utdrag från Facebooks riktlinjer: 

 1. Om du använder dig av Facebook för att erbjuda eller administrera en kampanj (till exempel 
 en tävling eller ett lotteri) är du ansvarig för att kampanjen hanteras på ett lagligt sätt, vilket 
 innefattar: 

 a. officiella villkor, 

 b. villkor och behörighetskrav för erbjudandet (t.ex. begränsningar gällande ålder och hemvist) 
 och 

 c. att tillämpliga regler för kampanjen och priserna som erbjuds efterlevs (t.ex.: registrering 
 och att du har alla tillstånd som krävs) 

 2. Följande gäller för kampanjer på Facebook: 

 a. Varje deltagare måste inneha en fullständig version av Facebook. 

 b. Kampanjen måste innehålla en bekräftelse på att den inte på något sätt är sponsrad, stödd 
 eller administrerad av eller knuten till Facebook. 

 3. Kampanjer kan administreras på sidor eller i applikationer på Facebook. Personliga 
 tidslinjer får inte användas för administration av kampanjer (t.ex. ”dela på din tidslinje för att 
 delta” eller ”dela på din väns tidslinje för att kunna delta flera gånger” är inte tillåtet). 

 4. Vi kommer inte att hjälpa dig med administrationen av din kampanj och du accepterar att all 
 användning av vår kampanjadministrationstjänst sker på egen risk (Facebook, 2013). 

Kortfattat så får inga av Facebooks egna funktioner användas när en tävling utformas. 

Det är inte heller tillåtet att ha en tävling som kräver att man ska gilla sidan för att 

kunna delta. Det måste framgå tydligt att Facebook inte har någonting med tävlingen 

att göra och visa vem det är som annonserar tävlingen. 
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3. Teori och tidigare forskning 
3.1 Tidigare forskning 
Området kring tävlingar som kommunikationssätt på sociala medier är ett relativt 

outforskat ämne. Något som är betydligt vanligare är uppsatser kring 

marknadsföring och hur sociala medier används för att nå ut till målgrupperna. 

Eftersom att den här uppsatsen är inriktad på att se hur Gilla, dela och kommentera-

tävlingar uppfattas av användarna på Facebook gjordes en sökning på webbplatsen 

uppsatser.nu med sökorden Facebook, tävlingar, ”Gilla, dela och kommentera”. Av de 

uppsatser som dök upp var två av intresse för denna studie.  

Företags användning av tävlingar på sociala medier – hur sociala medier 
förändrat livsmedelsföretagens tävlingar?  
Det här är en uppsats som är skriven av två studenter vid Södertörns högskola, Diana 

Oldenburg och Anna Tjörnebro, handlar om hur sociala medier har förändrat 

livsmedelsföretagens tävlingar på Facebook och hur detta tas emot av användare. 

Syftet med uppsatsen var att se vad sociala medier har för inverkan på 

livsmedelsföretagens tävlingar. Vad dessa uppsatsförfattare kommer fram till i sin 

uppsats är att intresset från företagens sida att synas på sociala medier har ökat med 

åren, och att de gärna syns via tävlingar eftersom att det ökar kundrelationer. Enligt 

undersökningen som Oldenburg och Tjörnebro har gjort är det viktigt att företagen 

inte bara har en tävling där användaren enbart ska gilla för att vinna, utan att det är 

någon typ av roligare tävling där användaren aktivt ska göra någonting, exempelvis 

Karamellkungen som de hade valt. Där skulle användaren ta ett foto som är kopplat 

till Karamellkungen och publicera bilden på sociala medier med #candykingmoment. 

Oldenburg och Tjörnebros uppsats skriver vidare att det många tävlingar är 

användaren är tvungen att gilla eller att dela något, och att det är en negativ 

upplevelse av många eftersom att det inte då går att vara anonym i tävlingen. Detta 

medförde ofta att de valde att inte medverka. Det som blir intressant är att se om det 

är någon skillnad på resultatet mellan uppsatserna, då den här uppsatsen kommer att 

undersöka just tävlingar där användaren uppmanas till att gilla och dela för att få 

delta i tävlingen. 

Reklam - a matter out of place? En kvalitativ studie om användarnas 
inställning till reklam på Facebook 
Det här är en studie gjord av Johanna Wignell, Isabelle Falk Sadek, Petra Hamnered 

Viita vid Göteborgs universitet. Denna är intressant då det är en studie som visar på 

hur inställningen hos användaren på Facebook är till reklam. Som är kopplat till 
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frågeställningen om hur användaren tar emot reklam och tävlingar på det sociala 

mediet. Med hjälp av en kvalitativ metod med fokusgrupper, observationer och 

samtalsintervjuer har uppsatsförfattarna fått fram ett resultat som visar på att det är 

olika inställningar till reklam beroende på vilken ålder det är på användaren. Yngre 

användare, mellan 20-30 år, var mer mottaglig för reklam på sociala medier än vad 

de äldre användarna var. De yngre ställer mer krav på utformandet av reklam medan 

de äldre ser sig själva som utsatt för reklam. I den här uppsatsen kommer det inte att 

undersökas ålder på deltagarna, däremot om det är skillnad på hur killar och tjejer 

tar emot reklam och tävlingar på Facebook. Hamnered, Sadek och Wignells uppsats 

är inriktat på att undersöka reklam i sociala medier och användarens inställning, de 

använder sig av en kvalitativ metod och har tävlingar i allmänhet som fokus. 

Skillnaden på dessa uppsatser kommer att vara att den som ska genomföras nu 

kommer att genomföra det med hjälp av en kvantitativ webbenkätundersökning och 

avgränsat tävlingarna till endast en slags tävling på Facebook. Men utgångspunkten 

är densamma, att undersöka användarnas inställning till att det finns tävlingar på 

Facebook.  

3.2 Teori  
• Teori kap 3.2. bygger i på Falkheimer et al, Carlsson och Fahy et al. Hallin et al nämns en 

gång. Tre källor är för lite. Bygg ut resp teoriavsnitt genom att lägga till ett par källor. Det 

finns gott om litteratur om varumärken, strategisk kommunikation. Marknadsföring kan 

uppfattas om för företagsekonomiskt perspektiv, dvs avsnittet kan lätt byggas ut genom 

att lägga något om PR och en diskussion kring marknadsf. vs PR. 

 

3.2.1 Strategisk kommunikation 

Definitionen på strategisk kommunikation är en organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Strategisk kommunikation avser 

ledning, planering och genomförande av kommunikationsprocesser, anpassat till 

mottagaren (Falkheimer och Heide, 2011: 13). Strategisk kommunikation är en viktig 

del i ett företag, där det finns tydliga riktlinjer på hur den externa kommunikationen 

ska se ut. Den strategiska kommunikationen hos ett företag bör vara ett flexibelt 

pågående arbete (Larsson, 2008:166), mottagarna anpassar sig olika och tar emot 

information på olika sätt. Strategier för att nå ut till mottagarna bör därför anpassas 

till varje målgrupp. Allt fler företag har börjat anpassa sin kommunikation till sociala 

medier. Det innebär att mottagaren får möjligheten att vara med och interagera. Det 

är enkelt att ställa en fråga, ge synpunkt eller tipsa företag och snabbt få ett svar på 
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detta (Falkheimer och Heide, 2011: 32). Strategisk kommunikation är en teori som 

denna uppsats kan ha som ett underlag då det handlar om hur och vad företaget vill 

nå ut med sitt varumärke på sociala medier. Den här teorin kommer att kunna 

användas när frågeställningen om hur företag använder sig av Facebook för att synas 

ska besvaras. 

3.2.1.1 Strategisk kommunikation och varumärken  

Varumärken och strategisk kommunikation är två begrepp som går in i varandra, 

eftersom att ett starkt varumärke handlar om hur den kommuniceras. För att ett 

företag ska kunna bygga upp ett starkt varumärke ute på marknaden finns det två 

saker som de bör förhålla sig till. För det första är det viktigt att se vad kunden har för 

behov, detta ska alltså motsvara det som företagets varumärke vill förmedla. För det 

andra gäller det inte att bara ha ett varumärke som fyller kundens behov, det gäller 

också för företaget bakom varumärket att vara unik och ensam på marknaden med 

det (Treffner, 2011:15). Genom att skapa kommunikation med fokus på varumärke 

bidrar till att kunderna känner trygghet när de ser företagets varor eller tjänster 

(Falkheimer, Heide, 2011:285). När ett företag väljer att stärka sitt varumärke via 

sociala medier öppnar de samtidigt upp för en företagskultur som blir lätt att sprida 

vidare. Oavsett vad företaget vill nå ut med sitt varumärke är det alltid mottagaren 

som tolkar budskapet, ett företag som jobbar mycket med stärkandet av sitt 

varumärke får igen det när kunden senare ska handla (Treffner, 2011:10). Genom att 

finnas på Facebook får trogna kunder chansen till att interagera tillsammans med 

företaget vilket ger en nöjdare kund som i sin tur omtalar positivt om företaget 

(Carlsson, 2009:69). Genom att finnas på Facebook som ett företag finns de också på 

en plattform som flera av kunderna redan finns, vilket också ökar igenkännandet av 

varumärket (Leczycki, 2012:29). 

3.2.2 Marknadsföring  

Då företagens syfte till att använda sig av tävlingar på Facebook är att stärka sitt 

varumärke är en relevant teori till uppsatsen marknadsföring. Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar är en typ av marknadsföring och företagen väljer att 

kommunicera sitt varumärke med hjälp av dessa tävlingar. Marknadsföring handlar 

om att uppnå företagets mål genom att möta och överträffa kundens behov bättre än 

konkurrenterna (Fahy, Jobber, 2012:5). Marknadsföring handlar också om hur 

mottagaren uppfattar företaget. Det gäller för företaget att förstå hur mottagaren 

tänker och agerar, och det är något som inte kan tas förgivet. Det är något som 

ändras med tiden, hela tiden (Fahy, Jobber, 2012:58). Ett företag som använder sig 

av Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook arbetar med varumärket och 
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för att nå ut till nya och gamla kunder. Genom att lotta ut en produkt från sitt eget 

varumärke innebär att den kund som vinner priset får ta del av en ny produkt från ett 

varumärke som hen annars kanske inte skulle ha upptäckt. Det blir ett scenario som 

både företaget och användaren vinner på, företaget har fått hjälp av användaren att 

sprida varumärket och användaren har fått en vinst i form av en produkt eller tjänst 

från företaget.  

3.2.2.1 Omvärldsbevakning 

För att lyckas med bra marknadsföring är det viktigt för företaget att veta vad det är 

som efterfrågas just nu. Det gör företaget genom att ägna sig åt omvärldsbevakning. 

En lyckad omvärldsbevakning resulterar i att företaget blir medveten om hur de ska 

anpassa sin marknadsföring för att nå ut till kunderna på bästa sätt. Ett sätt att 

omvärlsbevaka är att göra det med hjälp av sociala medier som Facebook. (Carlsson, 

2010: 50). Då de företag som väljer att marknadsföra sig på via tävlingar på Facebook 

ser att det är en trend att annonsera tävlingar som användarna deltar i gör att 

företaget har en koll på vad som efterfrågas just nu.  

All marknadsföring utgår utifrån vad kunden efterfrågar. Det måste finnas ett 

samspel mellan mottagare, sändare och konkurrenter (Hallin, Hallström, 2003:148). 

För att slå ut konkurrenterna med hjälp av Gilla, dela och kommentera-tävlingar på 

Facebook ska vinsten locka användare att delta, en vinst som inget annat företag 

lottar ut.  

3.2.2.2 PR  

PR (Public Relations) är ett begrepp som handlar mer om att företag aktivt skapar 

relationer, inte bara med kunder utan även med andra intressenter inom området. 

Till exempel är det till fördel för företaget att ha goda relationer med journalister. Det 

gäller för företaget att skapa sina egna fördelar, skapa uppmärksamhet och 

diskussioner om dem (Carlsson, 2009:57). Företag som använder sig Facebook 

arbetar delvis med PR, eftersom att det handlar om att skapa en relation till 

Facebookanvändarna som med förhoppning även blir kunder till företaget. Genom 

Facebook kan företaget uppmana användaren till interaktion, genom frågor eller 

tävlingar, vilket leder till en relation och ett igenkännande av företagets varumärke.  

Skillnaden mellan marknadsföring och PR är att marknadsföring handlar om 

budskapet medan PR handlar om hur budskapet ska nå ut. Det gäller för företaget att 

goda relationer med omgivningen. Att kunna se till samtalet med mottagarna 

(Larsson, 2008:35).  
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3.2.3 Web 2.0 - Sociala medier  

Web 2.0 är ett begrepp som uppkom 2004 och kom att kallas den sociala webben. På 

kort tid har sociala medier fått stort genomslag (Falkheimer och Heide, 2011:33). Det 

innebär att kommunikationen på webben inte längre är envägskommunikation, utan 

nu är det möjligt för användaren att själv kunna vara med och bidra, samverka och 

samarbeta för innehåll och information på internet (Carlsson, 2010:8). Facebook är 

ett exempel på sociala medier, där användaren själv hämtar den information som de 

är intresserad av (Falkheimer, Heide, 2011:33). Det innebär också att företag har 

möjligheten att se vilken typ av information som användaren efterfrågar och på vilket 

sätt de kan nå ut till sin målgrupp. Det som web 2.0 har öppnat upp för innebär att 

företag har möjlighet att öppna upp för att bygga upp nya relationer, föra dialoger 

och skapa förtroende för företaget (Carlsson, 2012: 35). Sociala medier förklaras som 

kommunikationskanaler där användaren kan kommunicera med andra via internet 

med bilder, ljud och text. Sociala medier, i det här fallet Facebook, ger företag tillfälle 

att både stärka och skapa kundrelationer (Carlsson, 2010:9). Det innebär att företag, 

genom gilla, dela och kommentera- tävlingar, låter användaren vara en aktör. Det är 

upp till företaget att göra tävlingen så attraktiv som möjligt för att få så många 

användare som möjligt att delta, genom att användaren aktivt ska gilla men också 

dela och kommentera för att vara med i en utlottning.  
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4. Material och Metod 
I det här kapitlet kommer de material som legat som grund till uppsatsen att 

presenteras samt vilken metod som använts. Kapitlet är uppbyggt på det sätt att först 

förklaras metoden följt av vilket material som behandlats i den metoden och slutligen 

beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen.  

Denna undersökning ska utföras utifrån två perspektiv och två metoder. Det första 

perspektivet ska kolla vad företag som annonserar ut Gilla, dela och kommentera-

tävlingar tänker och ska utföras med hjälp av kvalitativa intervjuer. Det andra 

perspektivet är utifrån vad Facebookanvändarna har för inställning till Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar och ska genomföras utifrån kvantitativ 

webbenkätundersökning.  

4.1 Kvalitativa intervjuer  
Första delen av uppsatsen presenterar de kvalitativa intervjuerna med de två företag 

som valdes ut, som exempel för att visa hur Gilla, dela och kommentera-tävlingar 

används av företag. De två företagen som valdes ut för undersökningen är 

guldsmeden Fritz Olsson AB Kalix och detaljhandlaren Promentum AB. Dessa 

företag använder sig av gilla, dela och kommentera-tävlingar och därav kommer 

dessa att ligga som grund för analysen.  

För att få fram vad företagen ville uppnå och vad tanken bakom var med Gilla, dela 

och kommentera-tävlingar gjordes det en telefonintervju med företagen, Fritz Olsson 

AB Kalix och Promentum AB. För att företagen som intervjuades skulle kunna svara 

så bra som möjligt skickades det ut frågorna till dem via mail och efter en vecka 

genomfördes intervjun via telefon. De frågor som ställdes till företagen var 

standardiserade (Trost, 2010:39), vilket betyder att båda företagen fick samma 

frågor, i samma ordning. Bägge företagen hade även samma förutsättningar att svara 

på frågorna. Eftersom att dessa intervjuer endast var till för att få en förståelse om 

hur företagen tänker användes det en kvalitativ metod. Kvalitativ metod lämpar sig i 

dessa intervjuer då det beskrivs som en metod där det är intressant att förstå, 

resonera eller urskilja handlingsmönster (Trost, 2010:32).  

För att se frågorna som ställdes se bilaga 1.  

Den kvalitativa intervjun planerades utifrån Kvales sju intervjustudier. Vilket börjar 

med tematisering där syftet med intervjun formuleras. Det är efter syftet som valet av 

metod görs, syftet styr metoden. Intervjuandet innebär att intervjun genomförs som 

planerat. När intervjun är över överförs materialet till bearbetningsform, vilket 
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innebär att materialet görs tillgängligt för analys. När analysen är klar ska det ge ett 

resultat som ska hålla en kritisk granskning, här är det också viktigt att tänka 

trovärdigheten i analysen. Till sist ska resultatet skrivas in i uppsatsen och språket 

anpassas till läsaren (Trost, 2010:50f).  

Till uppsatsen valdes två företag som fick stå som exempel på hur företag använder 

sig av Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook. Eftersom att företagen 

endast valdes med till undersökningen för att visa exempel på hur Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar kan se ut, fanns det inga kriterier på företaget förutom att de 

skulle använda sig av denna typ av tävling. Det skulle inte göra någon större skillnad 

på resultatet om företagen hade varit ett mer välkänt och etablerat företag eller som i 

den här undersökningen två mindre kända företag, då syftet endast är att se hur 

företag använder sig av Gilla, dela och kommentera-tävlingar och vad de har för 

tankar bakom dessa. Företag valdes ut från Facebook där dessa var de två första som 

dök upp efter en överblick på mitt eget nyhetsflöde. I och med att varje användare 

har mer eller mindre unika nyhetsflöden är det svårt att ange exakt hur dessa två 

företag valdes ut. Varje Facebookanvändares nyhetsflöde baseras på de vänner hen 

har, intressen och de företag, organisationer eller föreningar som användaren har 

valt att gilla.  

Fritz Olsson AB Kalix 

Fritz Olsson är Norrbottens största ur- och guldsmedsbutik, som startades 1904 i 

Luleå som idag finns i Boden, Kalix och Luleå (Fritzolsson, 2013). Fritz Olsson är ett 

välkänt varumärke i Norrbotten, det är den äldsta guldsmeden i länet. Det är på 

grund av det som det här företaget är intressant att ha med i undersökningen, för att 

kolla om ett mer välkänt varumärke håller sin image av företaget eller om det ändras 

hos de som stöter på reklam från dem på Facebook.  

Promentum AB 

Promentum AB är ett företag som startades 2008 i Skara. Det är ett företag som 

säljer industriförnödenheter, allt från skruvmejslar och arbetskläder till 

hetvattentvättar. Företagets målsättning är att tillgodose kunderna med sina 

verktygsbehov (Promentum, 2013). Promentum AB är ett företag som är intressant 

att ha med i undersökningen eftersom att deras tävling där användaren skulle gilla, 

dela och kommentera en bild fick så stor spridning på Facebook även om själva 

företagssidan inte har alls lika många ”gilla” som tävlingen.  
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4.2 Kvantitativ webbenkätundersökning  
Andra delen av materialet som var underlag för uppsatsen baserades på de svar som 

kom in från den kvantitativa webbenkäten som skickades ut, till studenterna som 

läser medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, genom deras 

Facebookgrupp. 

För att undersöka vad Facebookanvändarnas inställning och uppfattning till Gila, 

dela och kommentera-tävlingar på Facebook användes metoden kvantitativ 

webbenkätundersökning. Det kvantitativa perspektivet lämpar sig för 

undersökningar där det är tänkt att klarlägga vad en viss procent av populationen har 

för inställning (Trost, 2012:23). Att använda en kvalitativ metod för undersökningen 

innebär att det blir enklare att se ett mönster på hur medie- och 

kommunikationsvetenskaps studenter vid Umeå universitet uppfattar Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar på Facebook.  

En enkät är ett slags frågeformulär som den svarande fyller i. Enkäten innehåller 

frågor och olika svarsalternativ som den svarande själv får fylla i efter vad som passar 

bäst in på sig själv (Trost, 2012:9). Något som blir allt vanligare är webbenkäter, 

vilket gör att det blir mer kostnadseffektivt, det är inga papper som måste skickas ut 

utan den utvalda populationen får enkäten direkt i datorn via sociala medier eller e-

post (Trost, 2012:153). I den här undersökningen användes webbenkätvertyget 

www.surveymonkey.com som finns på internet. Det är ett verktyg som erbjuder 

möjligheten att skapa enkäter och skicka ut dessa till den valda målgruppen gratis 

(Surveymonkey, 2013). I den här undersökningen skapades det en enkät i det här 

verktyget och sedan skickades den till en grupp på Facebook för medie- och 

kommunikationsstudenterna vid Umeå universitet.  

Frågorna som studenterna fick svara på är uppbygga med enkelt språk och utifrån 

syftet till undersökningen. För att det inte skulle ta för mycket av studenternas tid att 

svara på frågorna ställdes endast tio enkla frågor. Ingen av frågorna var obligatoriska 

att svara på eftersom att skulle det ha varit så studenten inte vet vad den ska svara på 

och inte kan gå vidare ökar risken att hen avbryter sitt deltagande (Trost, 2012:140). 

4.2.1 Population och urval 

Den population som den här enkätundersökningen skickades till var Medie- och 

kommunikationsvetenskaps studenter vid Umeå universitet som läser eller har läst 

programmet under 2010-2016. Dessa studenter har en på Facebook, det var till den 

gruppen enkäten skickades till. Enkäten hamnade då på gruppens nyhetsflöde och 

alla de studenter som finns med i gruppen fick möjligheten att svara på enkäten 
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genom att klicka in på länken. Den här gruppen på Facebook har 256 medlemmar 

som allesammans läser eller har läst programmet. Den här gruppen på Facebook är 

endast de medie- och kommunikationsvetenskaps studenter som valt att vara 

medlemmar i denna grupp, så det är inte alla studenter som läser eller har läst 

programmet. Så det finns en del av populationen som inte kommer att få möjlighet 

att svara på enkäten. Populationen i det här fallet blir då medie- och 

kommunikationsstudenter vid Umeå universitet som är medlemmar i 

Facebookgruppen Medie- och kommunikationsvetenskap Umeå uni. 

En naturlig urvalsgrupp till den här undersökningen hade varit de 

Facebookanvändare som deltagit i Gilla, dela och kommentera-tävlingarna som Fritz 

Olsson AB Kalix och Promentum AB annonserat ut. Det hade skapat ett samband 

mellan företagen och de svarandena. Däremot var det problematiskt att få tag i de 

Facebookanvändare eftersom att det inte gick att se vilka som gillat inlägget från 

företagen. Det hade också varit svårt att hitta ett bra sätt att nå ut till dessa 

Facebookanvändare. Därför valdes en annan population ut till webbenkäten. Medie- 

och kommunikationsvetenskaps studenter som valdes ut som svarande till enkäten är 

intressanta för undersökningen eftersom att det är en grupp människor som är 

mediemedvetna, har läst eller läser strategisk kommunikation och har en bra koll på 

omvärldsbevakning och sociala medier. I och med att det var förhoppningen att alla i 

gruppen skulle svara på enkäten blev det en totalundersökning av populationen 

(Trost, 2012: 38).  

4.2.2 Bortfall 

I det flesta fall går det att räkna med ett bortfall när den utvalda populationen ska 

svara på en enkät. När det gäller webbenkäter är det vanligt att räkna med en 

svarsfrekvens på 50-75% (Trost, 2012:147). Om skillnaden är stor mellan 

populationen och den insamlade data blir det svårare att dra slutsatser med säkerhet 

(Trost, 2012:148).  

4.2.3 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i en undersökning (Hartman, 2004:146) och 

Validitet för en undersökning innebär giltigheten, det vill säga att mäta det som är 

tänkt at mäta (Trost, 2012:63, Hartman, 2004:146). För att ge god reliabilitet till 

uppsatsen genomfördes det både en kvalitativ intervju och en kvantitativ 

webbenkätsundersökning. Den kvalitativa intervjun som gjordes med de två företag, 

Fritz Olsson och Promentum AB, gjordes i två steg för att höja reliabiliteten. Först 

skickades det ut intervjufrågorna till dem via mail så att de skulle kunna förbereda 
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sig, och efter en vecka gjordes intervjun via telefon. Den kvantitativa 

webbenkätundersökningen skickades ut till studenter via Facebook, vilket gör att alla 

de svaranden i populationen till enkätundersökningen får samma förutsättningar att 

svara. För att vara säker på att studenterna inte skulle hoppa över frågor på enkäten 

på grund av att de inte förstod eller visste vad de skulle svara så utformades enkäten 

med så enkla frågor som möjligt. Inga krångliga ord, negationer eller ordvändningar 

skulle förekomma (Trost, 2012:61ff).  

4.2.3 Metoddiskussion  

Den här uppsatsen grundar sig i två metoder, kvalitativa intervjuer och kvantitativ 

webbenkätundersökning. Syftet med uppsatsen ska vara avgörande för vilken metod 

som studien ska grunda sig med (Trost, 2012:23). Eftersom att syftet med 

undersökningen är att både kolla hur företag kommunicerar Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar och för att kolla hur Facebookanvändarnas inställning och 

uppfattning är till dessa lämpar sig båda metoderna.  

Att göra en enkätstudie med totalundersökning för medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenter vid Umeå universitet som finns på Facebook 

har både sina för- och nackdelar. Fördelen är att det är ett urval som riktade sig till 

alla de medlemmar som finns i gruppen för MKV-studenter och alla hade samma 

förutsättningar att delta. Nackdelen med att använda en totalundersökning och 

enbart använda Facebookgruppen som tillvägagångssätt för att nå studenterna är att 

alla som läser eller har läst programmet finns inte med i gruppen av olika 

anledningar. I och med att det var en webbenkät som studenterna fick svara på är och 

förblir det en stor risk för att vissa frågor hoppas över av olika anledningar. Det är 

och förblir även en risk att det finns studenter som hoppat över att svara helt på 

enkäten, vilket isåfall leder till bortfall (Trost, 2012:63). 
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5. Resultat och Analys  
Här kommer resultatet redovisas utifrån den ordning som frågeställningarna är 

ställda. Först redovisas hur företag använder sig av Facebook för att synas, det 

redovisas från telefonintervjuerna som hölls med dem. Efteråt kommer resultaten av 

hur Gilla, dela och kommentera-tävlingarna kommuniceras på Facebook genom 

empiriskt material. Där visas hur Gilla, dela och kommentera-tävlingarna har sett ut 

som företagen har annonserat ut. Den sista frågeställningen om hur användarnas 

inställning och uppfattning till Gila, dela och kommentera-tävlingarna är redovisas 

utifrån resultatet från enkätundersökningen. Till sist jämförs Facebooks riktlinjer till 

hur företagen har förhållit sig till dessa när de annonserat ut sin Gilla, dela och 

kommentera-tävling. 

5.1 Hur använder sig företag sig av Facebook för att synas? 

För att besvara första frågeställningen om hur företag använder sig av Facebook för 

att synas gick det att få tag på två av företagen som står som exempel i 

undersökningen. Det var Fritz Olsson AB i Kalix och Promentum AB som ställde upp 

på en intervju. När intervjuerna påbörjades blev de svaranden tillfrågade om de fick 

nämnas i uppsatsen, Fritz Olsson AB Kalix ville vara anonym och inte nämnas med 

namn och Joakim Ljungberg representerade Promentum AB. 

5.1.1 Fritz Olsson 
Fritz Olsson AB Kalix skaffade Facebook först och främst för att nå en bred grupp, 

genom att när många är intresserade av företaget gillar sidan nå det ut till deras stora 

vänkrets och bildar en vid cirkel. De själva tycker att det är kul att finnas på 

Facebook, det finns så många möjligheter att kommunicera med både kunder och 

vänner. Det är ett bra sätt att skapa en relation till kunderna, och för att skapa en god 

relation krävs det att det är ömsesidigt, att både företaget och kunderna känner att 

det ger något (Falkheimer, Heide, 2011:120). I det här fallet får kunderna en 

möjlighet att vinna ett smycke och de är med och sprider varumärket på Facebook. 

Det främsta syftet till att använda Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Fritz 

Olsson AB Kalix Facebooksida är för att skapa och stärka intresset för varumärket. 

Om kunden sedan tidigare känner igen varumärket som dyker upp på Facebook 

skapar det en mening kring priset, vilket ökar att användaren deltar i tävlingen som 

leder till att fler får ta del av utlottningen genom delningen (Falkheimer, Heide, 

2011:285). Företaget fortsätter att använda Gilla, dela och kommentera-tävlingar på 

Facebook för att de upplever att kunderna tycker att det är kul och det brukar vara ett 
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stort intresse för tävlingarna. Personalen i butiken i Kalix har känt att intresset för 

smyckena har ökat. Det är kunder som kommer in i butiken och berättar att de sett 

tävlingar och erbjudanden på Facebook som de skulle vilja ta del av. För att få till en 

bra marknadsföringsplats på Facebook är det bra om företaget har ett kontinuerligt 

nyhetsflöde och publicerar sådant som användaren känner sig manad till att gilla, 

dela och kommentera (Zarrella, Zarrella, 2011:173). Fritz Olsson AB Kalix kommer 

att fortsätta med Gilla, dela och kommentera-tävlingar så länge det finns ett intresse 

för det bland kunderna. Företaget hade ingen aning om att det fanns riktlinjer på hur 

tävlingar ska utformas och så länge det fungerar att annonsera ut Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar så kommer de att göra det.  

5.1.2 Promentum AB 

Promentum AB som är en detaljhandel i Skara finns på Facebook för att hitta nya 

kunder, för att behålla sina gamla kunder och kunna förse dem med information och 

aktuella kampanjer. Genom att hålla en god kontakt och föra dialog med kunderna 

ökar företagets varumärke på sociala medier genom interaktiva kunder (Carlsson, 

2010:9). Syftet till att Promentum AB använder tävlingar, och Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar är för att hitta nya kunder och få kunder att bli intresserade av 

företaget. De tycker också att det är ett roligt sätt att få nya kunder att hitta till dem. 

De använder även Gilla, dela och kommentera-tävlingar som marknadsföringssyfte. 

Promentum hade ett annorlunda upplägg på tävlingen än vad de andra hade. De 

skulle inte lotta ut vinsten av en verktygslåda förrän deras Facebooksida hade minst 

750 Facebookanvändare som gillade dem. När de fick frågan om varför de valde att 

köra en tävling med det här upplägget var för att det skulle fortsätta vara ett intresse 

kring företaget efter tävlingen och dessutom skulle det inte vara roligt att lotta ut ett 

pris som bara tio Facebookanvändare hade deltagit i. Företaget ville helt enkelt få en 

bredd och fler användare att delta. Trots att det var ett stort intresse kring tävlingen 

om en verktygslåda har personalen på Promentum inte märkt någon större 

förändring kring deras varumärke. Det kan bero på att det var en populär tävling som 

fick stor spridning till hela Sverige, men att de som inte bor i närheten av Skara söker 

sig till sina lokala detaljhandlare. När han fick frågan om hur de ser på Facebooks 

policy och riktlinjer på tävlingar hade han ingen aning om att dessa fanns. 

Promentum har annonserat en Gilla, dela och kommentera-tävling en gång för att de 

tyckte att det verkade vara kul och ville prova hur många användare de kan locka till 

sig att delta. I fortsättningen kunde de inte svara på om de kommer att annonsera ut 

en till eller om de ska komma på ett annat sätt att hitta nya kunder.  
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5.1.4 Sammanfattning  

Både Fritz Olsson och Promentum finns på Facebook för att hitta nya kunder, men 

också ha god kontakt med gamla och stärka sitt varumärke. God kundrelation 

behåller företaget genom att finnas tillgänglig, snabba svar på kundens frågor eller 

funderingar. Att engagera kunderna genom att ställa frågor och uppmuntring till 

interaktivitet. Genom att lyssna på kunden skapar inte bara en nöjd kund utan även 

ett tillfälle för att företag att få reda på vad kunden efterfrågar, tänker och föreslår. 

Låt kunden vara en del av kommunikationen, både internt, externt och med andra 

användare (Halvarsson, 2014). Att skapa ett värde kring varumärket som kunderna 

tar till sig, som kunderna känner igen och skapar känslor till. Genom att skapa en 

taktik för att sprida varumärket och att fokusera på att använda sig av 

kommunikations inriktad mot kampanjer som till exempel Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar skapar ett starkare varumärke som når ut till större och fler 

grupper (Thelander, Rosenqvist, 2011:285). Företag som finns på Facebook arbetar 

med extern kommunikation på ett modernt sätt, att kunna hålla en dialog med 

kunden genom sociala medier (Falkheimer, 2007:94). Båda företagen hade en 

uppfattning om att det här är ett roligt och effektivt sätt att nå ut till både nya och 

gamla kunder. De har fått god respons från kunder so deltagit. Det är även användare 

som inte gillar deras Facebooksida har deltagit i företagens Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar. Det visar på att genom att uppmana användarna att gilla, 

kommentera och framförallt dela bilden ger en stor spridning av varumärket. Båda 

företagen ville också hitta nya kunder med hjälp av att använda Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar. Genom att företag använder sig av Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar på Facebook innebär det att det är en strategi från företagens 

sida att hitta nya kunder på ett nytt sätt, alltså på ett strategiskt sätt hitta nya 

relationer till olika grupper (Falkheimer, 2007:94). Fritz Olsson AB Kalix har märkt 

av en förändring kring varumärket, att det är fler som är intresserade av deras 

smycken medan Promentum AB inte hade märkt någon större förändring alls kring 

deras varumärke.  
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5.2 Hur kommuniceras företagens gilla, dela och 

kommentera-tävlingar på Facebook?  

För att besvara andra frågeställningen om hur Gilla, dela och kommentera-tävlingar 

kommuniceras på Facebook används en empirisk undersökning av företagen och hur 

deras Gilla, dela och kommentera-tävlingar har sett ut. På så vis är det lättare att visa 

på hur företagen har kommunicerat dessa tävlingar. En presentation av företagets 

aktivitet med hjälp av Gilla, dela och kommentera-tävlingar redovisas med hjälp av 

utklipp på hur tävlingen såg ut på Facebook samt på vilket sätt vinnaren presenteras 

av de båda företagen. 

Att kommunicera sitt varumärke på det här viset genom Facebook visar på att 

företagen använder sig av plattformar där kunderna redan mest troligt finns. 

Kunderna kan då i sin tur välja att söka upp företaget på Facebook om hen känner att 

det är ett företag som hen vill få uppdateringar och nyheter om på sitt nyhetsflöde. 

Kunderna kan också slumpmässigt komma över företaget på Facebook genom att det 

är en vän som gillar sidan eller att det dyker upp som en förslagen sida att gilla. 

Genom att företagen använder sig av Gilla, dela och kommentera-tävlingar kan 

företaget få en spridning bland Facebookanvändare genom att en person gillar, delar 

och kommentar tävlingen, som leder till att hens vänner kan se företaget på deras 

nyhetsflöde.  

Antal deltaganden i företagens Gilla, dela och kommentera-tävlingar kan skilja sig 

väldigt mycket. Skälet till det kan bero på vinsten som ligger i potten. En 

dödskallering från Fritz Olsson AB Kalix och en fullt utrustad verktygslåda från 

Promentum AB. Beroende på vad vinsten är och hur gärna användaren vill vinna 

vinsten deltar hen i tävlingen. En slutsats som är möjlig att dra utifrån dessa företag 

är att en fullt utrustad verktygslåda har mer värde hos användaren än vad en ring är. 

Verktygslådan är en vinst som är anpassad till båda könen medan ringen har en 

målgrupp på endast kvinnor.  
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Den 18 juli 2012 skapade Fritz Olsson AB Kalix sin företagssida på Facebook. Sedan 

sidan startades har företaget annonserat ut fem tävlingar där användaren uppmanas 

att Gilla, dela och kommentera för att vara med i utlottningen av vinsten. Under 

intervjun som genomfördes med en representant från företaget berättade hon att 

både de själva och kunderna tycker att det här är ett roligt sätt att vinna på.  

Idag (28/11-13) har Fritz Olsson AB Kalix 394 användare som gillar deras 

Facebooksida. Om antalet ”gilla” räknas ihop från de fem tävlingar som företaget 

annonserat ut hamnar det på 433. Vilket visar på att även om en användare inte gillar 

Fritz Olsson AB Kalix har de haft möjligheten att delta i tävlingen genom att det har 

delats och till slut hamnat på Facebookanvändarnas nyhetsflöde genom en vän som 

delat. Det som företaget lottade ut var en ring från märket Rock by Sweden.  
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Promentum AB visar på att deras tävling har en stor spridning bland 

Facebookanvändarna. Eftersom att företaget har 8254 användare som gillar deras 

Facebooksida, men det var betydligt fler som deltog i tävlingen. Utlottningen av 

verktygslådan lockade 15 076 tävlanden. Vilket innebär att även om användaren inte 

gillar Promentum AB på Facebook så kunde denna delta i tävlingen utifrån den stora 

spridningen. Idag (29/11-13) har företaget 8254 användare som gillar sidan. Sedan 

start har företaget annonserat ut en tävling på Facebook. Den tävlingen fick 15 076 

antal ”likes”.  Det företaget lottade ut var en fullt utrustat verktygslåda. 
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5.3 Hur är Facebookanvändarnas uppfattning och inställning 
till Gilla, dela och kommentera-tävlingar?  
 
För att besvara tredje och sista frågeställningen om hur Facebookanvändarnas 

uppfattning och inställning till Gilla, dela och kommentera-tävlingar är redovisas 

webbenkätresultaten i diagram med antal procent som svarat.  

5.3.1 Bortfallsanalys  

Populationen med medie- och kommunikationsvetenskapsstudenterna vid Umeå 

universitet som fick möjligheten att svara på enkäten var 265 st i en Facebookgrupp, 

det var 69 som svarade, ca 27 %. Som det står i 4.2.2 Bortfall är det accepterat med 

ett bortfall med 25-50 %. Skillnaden mellan populationen och insamlade data är 

väldigt stor, det innebär att det är extra viktigt att inte dra några direkta slutsatser 

som svaren visar. Svaren kommer från en väldigt liten skala av populationen och det 

enda som visas är om det finns likheter eller olikheter bland tjejer och killar. Det är 

inte möjligt att dra några slutsatser om vad den här populationen tycker om Gilla, 

dela och kommentera-tävlingar på Facebook (Trost, 2012:148). 

 

5.3.2 Enkätresultat 

Tabell 1. 

 
Första frågan på enkäten var att se om det var en tjej eller kille som svarade. Det som 

är intressant med den här frågan är att se om det finns skillnader mellan hur tjejers 

och killars inställning och uppfattning till Gilla, dela och kommentera-tävlingar på 
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Facebook. I den här undersökningen var det totalt 69 svaranden, varav 15 (21,7%) var 

killar och 53 (76,8 %) var tjejer. Det var en (1,5 %) som inte ville ange sitt kön. 

Sammanställningen av enkätsvaren visade på att det inte fanns skillnader på hur 

killar och tjejer uppfattade Gilla, dela och kommentera-tävlingarna på Facebook. Det 

var en fråga som skiljde sig mer, om vilka företag de stött på som marknadsför sig via 

tävlingar på Facebook. Tabell 5 redovisar svaret med grundligt.  

 
Tabell 2. 

 

Den andra frågan var för att kolla hur ofta den svarande använde Facebook. Det här 

var en relevant fråga då det är på Facebook som Gilla, dela och kommentera-

tävlingar finns, och då är det intressant att kolla hur ofta de svarandena använder 

Facebook. Här var det 98,5 % som använder Facebook varje dag och 1,5 % som 

använder det någon gång i veckan. Det här visar också på att företag använder sig av 

en plattform där en stor majoritet redan finns och där användarna i den här 

undersökningen använder sig av Facebook i princip dagligen. En slutsats som är 

möjlig att dra utifrån den här tabellen är att ett företag har goda grunder att skapa 

kundrelationer och ett synligare varumärke. Enligt den här undersökningen där det 

var 69 Facebookanvändare som svarade på enkäten så är det 68 stycken som 

använder Facebook dagligen, vilket ger företag 68 stycken nya potentiella nya kunder 

om de lyckas med att synas med sitt varumärke.  
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Tabell 3. 

 
 
Vad använder du Facebook till? är en fråga som är intressant för att de var det är för 

användartrender på Facebook. De flesta har svarat på flera av dessa påståenden, och 

att hålla kontakt med vänner är den största anledningen enligt den här 

undersökningen bland de som har svarat. Där är det ca 82 % som använder Facebook 

till att hålla kontakt, följt av att användaren använder Facebook för skolarbeten med 

ca 67 %. Ca 64 % vill hålla sig uppdaterad om omvärlden, ca 36 % följer 

företag/organisationer/föreningar, ca 32 % skapar grupper på Facebook och ca 6 % 

uppger annat, där de svarandena har kommenterat med forum och styrelsearbete.  

 

Det är ca 36 % som väljer att använda Facebook för att följa 

företag/organisationer/föreningar, vilket tyder på att det är en marknadsplats som 

både företag och Facebookanvändare drar nytta av. De som svarade på den här 

frågan av studenterna kommenterade även att de själva söker upp de företag som de 

vill följa. Det här visar på att genom sociala medier kan användaren själv styra lite 

över vilken typ av information hen är intresserad av genom att följa de företag som är 

intressanta eller den organisation som de känner att de har nytta av (Falkheimer, 

Heide, 2011:33). Det betyder att om ett företag redan sedan tidigare hade ett starkt 

varumärke krävs det inte någon stor ansträngning att finnas på Facebook, kunderna 

hittar dit ändå. Genom att finnas på sociala medier ger det möjligheten att för 

användaren själva sätta ihop det nyhetsflöde som intresserar dem, samtidigt som den 

sociala interaktivismen ökar (Ibid).  Det är ändå viktigt att vara aktiv som företag 

genom att publicera inlägg, kampanjer och eventuella tävlingar för att behålla och 

värna som sina kunder men också för att hitta nya kunder (Ström, 2012:64).  
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Tabell 4. 

 
 

Ca 88 % av de svaranden i den här undersökningen har stött på företag som 

marknadsför sig via tävlingar på Facebook, ca 3 % uppger att de inte har stött på den 

här typen av marknadsföring och ca 9 % uppger att de är osäkra eller vet inte om de 

stött på företag med tävlingar på Facebook. Den här frågan visar på att majoriteten 

av Facebookanvändare reflekterar över att tävlingar från företag är reklam. De som 

inte gjort det eller är osäkra på om de stött på företag som marknadsför sig via 

reklam på Facebook tyder på att det inte helt framgår från företagens sida att det är 

marknadsföring de använder sig av.  

 

Fråga 5.  

 
Det här var en fråga som var frivillig att svara på, det fanns inga svarsalternativ och 

de svaranden fick ange om de kom på några, vilka företag de stött på med Gilla, dela 

och kommentera-tävlingar på Facebook. Det var 33 svaranden. Den här frågan 

ställdes till Facebookanvändarna för att se om användarna reflekterar över att företag 

använder sig av den här typen av tävlingar på Facebook. Några av de svar som kom in 

på den här frågan är Libress, Zalando, Kii, Unionen, Komplett, CDON, Inet, 

Electronic art, Olika resesidor, H&M, Ica, Linas matkasse och Fastighetsbyrån. Det 

var även några kommentarer som framkom, ”Massvis med företag, men det är 

egentligen förbjudet enligt Facebooks policy!”, ”det är mest småföretag, inte så kända 

märken som gör det här” och ”inte direkt, men många olika sidor som jag själv inte 

gillar dyker upp på flödet med sina tävlingar”. Det som gick att läsa av resultatet var 

att killarna hade uppgett elektronik- och sport sidor/företag som använder sig av 
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Gilla, dela och kommentera-tävlingar i mycket större utsträckning än vad tjejerna 

hade gjort, medan tjejerna hade angett mer företag som säljer kläder, skor, resor och 

mat. Det var den enda skillnaden på hur killar och tjejer svarade på frågan. Enligt 

resultaten från den här enkätundersökningen finns det inte någon skillnad på hur 

killar och tjejers inställning är till Gilla, dela och kommentera-tävlingar. Den 

skillnaden som finns är att killar och tjejer har olika företag som dyker upp på deras 

nyhetsflöden. Facebook arbetar med målgruppsanpassad marknadsföring vilket gör 

att de släpper igenom reklam på varje användares sida utifrån kön, intressen och vad 

dennes vänner har för intressen (Zarrella, Zarrella, 2011:11, Ström, 2010:73). 

 

Tabell. 6 
 

 
Det är ca 13 % av de svaranden som har en positiv uppfattning om Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar på Facebook, ca 46 % tycker inte om dessa tävlingar och ca  

45 % uppger att de inte har någon uppfattning om Gilla, dela och kommentera-

tävlingar. Det fanns en följdfråga till denna fråga var att de svaranden fick 

kommentera med varför/varför inte de brukar delta och några av kommenterarna 

som var positiva till tävlingarna var, ”Det beror på tävling och företag”, ”det är roligt 

att man kan vinna något men drygt när det kommer en massa tävlingar som man inte 

är intresserad av”, ”Gör människor engagerade och ofta går det att vinna någonting 

bra” och några av de mindre positiva kommentarerna var ”ogillar dold 

marknadsföring, produktplacering och konsumtionshets i allmänhet”, ”för att jag inte 

vill dela på min wall” och ”Fyller ens feed med billigt trams”. Här är det intressant att 

se hur studenterna har svarat och hur till exempel smyckesbutiken Fritz Olsson AB 

Kalix har för uppfattning om hur användarna tycker om Gilla, dela och kommentera-

tävlingar. Fritz Olsson använder sig av Gilla, dela och kommentera-tävlingar på 
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Facebook då de har uppfattat att det är ett stort intresse kring dessa och att det är en 

omtyckt form av marknadsföring hos användarna. Det kan bero på att det är många 

av Facebookanvändarna som gillar det Fritz Olsson lottar ut och därför vill delta, det 

kan också bero på att Fritz Olsson AB Kalix är en relativt okänd kedja i hela Sverige 

och enbart finns i Norrbotten. De som deltar i dessa Gilla, dela och kommentera-

tävlingar som Fritz Olsson lägger ut känner att det är större chans att vinna när det 

inte är hela Sverige som deltar. Tävlingen som smyckesbutiken annonserade ut 

senast hade ca 30 deltaganden, vilken ger en större sannolikhet att vinna än om det 

hade varit 30 000 till exempel. 

Tabell 7. 

 

 
På frågan om Facebookanvänadren brukar delta i Gilla, dela och kommentera-

tävlingar svarade ingen att de brukar delta, ca 72 % att de inte brukar delta och ca 28 

% att de ibland brukar delta beroende på företag och tävling. Kommentarer som kom 

in på den här frågan var från de som svarade nej att det var på grund av att det var 

jobbigt att dela, chansen till vinst är liten och att de finner det oseriöst och vill inte 

spamma deras vänner med att dela en massa. Av de som ibland brukar delta 

kommenterade med att om priset känns lockande kan de delta i tävlingen, eller om 

tävlingen är genomtänkt, rolig eller att det ger användaren någonting, att om 

användaren endast kan gilla så kan denne tänka sig att delta, att denne inte behöver 

dela och ”Det beror självklart på vad det är för tävling, ibland är det ju riktigt 

spännande saker man kan vinna och då kan jag inte riktigt hålla mig ifrån att 

gilla/dela inlägget. Men oftast håller jag mig ifrån det då jag tycker att hela grejen är 

lite skum, jag har ännu inte listat ut hur de ser om en person gillat och delat inlägget, 
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om de använder en randomizer eller hur det fungerar. På grund av denna osäkerhet 

samt att jag tycker att det tar upp plats i mitt flöde så låter jag oftast blir”.   

Det var intressant att kolla upp hur pass bra företagen redovisar sina vinnare efter en 

avslutad tävling. Några av dem som inte brukar delta i Gilla, dela och kommentera-

tävlingar var eftersom att det aldrig är någon som ändå vinner något. De tre företag 

som valdes ut som exempel till undersökningen, för att visa på företag som använder 

Gilla, dela och kommentera-tävlingar, har alla redovisat vinnare på tävlingen på sin 

Facebooksida. På tävlingarna står det vilken dag tävlingen avslutas, och samma dag 

har företaget redovisat en vinnare genom ett inlägg på deras Facebooksida, ”Grattis, 

[Förnamn Efternamn], du blev vinnare… välkommen att kontakta oss för att 

hämta…”. Att de svaranden som kommenterade att det aldrig är någon som vinner 

kan bero på att de själva inte gillar till exempel Fritz Olsson AB Kalix som hade en 

Gilla, dela och kommentera-tävling. I och med att de inte gillar sidan får det inte 

heller ta del av den information som läggs ut, vilket i sin tur leder till att de inte ser 

redogörelsen av vinnaren.  

 

Tabell 8. 

 
Ca 83 % instämmer på att Facebook är ett bra sätt för företag att nå ut till sina 

kunder, ca 10 % instämmer inte och ca 7 % har ingen uppfattning om den frågan. Den 

här frågan var relevant att ha med i undersökningen för att se vad 

Facebookanvändarna anser om att företag använder sig av Facebook för att nå ut till 

sina kunder. Facebook som marknadsföringsplats innebär att företag som använder 

sig av Facebook för att nå ut till sina kunder har en stor räckvidd. Som tidigare 

redovisats så har medelanvändaren på Facebook 130 vänner (Zarrella, Zarrella, 

2011:153), vilket gör att om ett företag ger ifrån sig ett bra intryck och får en person 
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att gilla dem, betyder det att det är 130 andra som också ser företaget. Facebook är 

också ett bra sätt för företag att interagera tillsammans med sina kunder. Vilket 

betyder att företag kan föra en direktdialog med sina kunder och på så vis också 

förbättra kundens uppfattning om företaget. Det kan företaget göra genom att hela 

tiden vara aktiv på Facebook, publicera inlägg dagligen så att användaren får 

uppdateringar från företaget men även svara på användarnas frågor snabbt (Zarrella, 

Zarrella, 2011:173). 

 

Tabell 9. 
 

 
Ca 74 % instämmer på att reklam ska vara möjlig att känna igen som reklam, ca 16 % 

instämmer inte och ca 10 % har ingen uppfattning om den frågan. Eftersom att 

tävlingarna i de flesta fall är reklam från företaget och en strategi för att få fler 

användare att gilla deras varumärke är det en relevant fråga då användarna inte alla 

gånger vet om att det är reklam från företaget. Majoriteten av de svarande på den här 

frågan tycker att det ska vara möjligt att känna igen reklam. Både Fritz Olsson AB 

Kalix och Promentum AB bekräftade att deras Gilla, dela och kommentera-tävlingar 

är ett sätt för företaget att göra reklam för sig själv som företag. Reklam definieras 

traditionellt att den ska främja försäljningen av varor eller tjänster. Reklam handlar 

också om företagens språk att nå ut till sina kunder (Hallin, Hallström, 2003:162f). 

Företag som använder reklam på Facebook bestämmer själv vilken budget de vill 

lägga ut på sina annonser och det är också möjligt att anpassa annonsen att den ska 

nå ut till en viss målgrupp (Facebook, 2013).  
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Tabell 10. 
 

 
 

Ca 43 % instämmer på att dold reklam borde vara förbjuden, ca 35 % instämmer inte 

att det borde vara förbjudet och ca 22 % har ingen uppfattning om den frågan. 

Eftersom att alla användare inte är medvetna om att Gilla, dela och kommentera-

tävlingar är reklam så är det här en relevant fråga i och med att dessa tävlingar i sin 

tur kan ses som dold reklam. Enligt marknadsföringslagen ska reklam vara 

igenkännbart, det är inte tillåtet med dold reklam (konsumentverket, 2013). 

 

5.4 Gilla, dela och kommentera-tävlingar  

utifrån Facebooks riktlinjer 

En empirisk undersökning gjordes på de två företagens Gilla, dela och kommentera-

tävlingar utifrån vad Facebooks riktlinjer pekar på. Företagen har inte följt 

riktlinjerna fullt ut. Enligt riktlinjerna som finns på Facebook är det inte tillåtet att 

uppmana en användare att använda sitt personliga nyhetsflöde till att dela ett inlägg 

för att delta. Detta har båda företagen gjort i sina tävlingar, båda företagen uppmanar 

användare att dela inlägget för att få vara med i tävlingen. Företagen har inte heller 

redovisat någonstans att Facebook står helt utanför tävlingen, vilket står i riktlinjerna 

att det måste innehålla en bekräftelse på detta (Facebook, 2013). Det som är 

intressant är att båda företagen som står som exempel i uppsatsen har använt sig av 

dessa tävlingar utan att veta om att det finns en policy och riktlinjer på hur en tävling 

ska se ut. Promentum AB har annonserat ut endast en gång en Gilla, dela och 

kommentera-tävling, och det kan vara så att en gång missar de informationen. Fritz 
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Olsson AB Kalix har däremot annonserat ut en Gilla, dela och kommentera-tävling 

fem gånger, och att missa informationen fem gånger kan ses som att det är en brist 

från Facebooks sida. I och med att det är två företag som inte visste om att det finns 

riktlinjer för tävlingar på Facebook borde informationen vara tydligare. Däremot var 

det några av de studenter som svarade på webbenkäten som kommenterade att den 

här typen av tävlingar där användaren uppmanas till att gilla och dela ett inlägg 

strider mot Facebooks policy. 
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6. Slutdiskussion 
Företag har alltmer börjat använda sig av sociala medier för att hålla en god kontakt. 

Bygga relationer, hitta nya kunder och behålla sina gamla. Facebook är ett av det 

största sociala medierna räknat till antal användare, både i Sverige men också i hela 

världen. Företag som annonserar på Facebook har det svårt konkurrensmässigt 

eftersom att det är väldigt mycket reklam på kanalen. Facebookanvändarna utsätts 

för reklam kontinuerligt på Facebook. Det gäller för företag att hitta olika sätt att nå 

ut till användarna, att synas. Den här undersökningen hade till syfte att se hur 

företagen kommunicerar sina Gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook och 

hur användarens inställning och uppfattning är till dessa.   

Hur är Facebookanvändarens inställning till Gilla, dela och kommentera-tävlingar på 

Facebook jämfört med vad företagen har för tankar när de annonserar ut dessa? De 

båda företagen har en strävan att kunna hålla en god kommunikation med sina 

kunder via Facebook, samtidigt som de vill stärka sitt varumärke. Sociala medier har 

gjort att företagens varumärke sprids, utan några större ansträngningar. Genom att 

uppmana Facebookanvändare till att Gilla, dela och kommentera-tävlingarna som 

företagen annonserar ut gör att varumärket sprids otroligt mycket, förutsatt att 

användaren väljer att dela inlägget.  

Resultatet av den här undersökningen visar på att företagen har uppfattning om en 

positiv syn på Gilla, dela och kommentera-tävlingar och att det finns ett intresse hos 

användarna att delta i dessa. Det som resultatet visar på är att företagens uppfattning 

om användarnas inställning till Gilla, dela och kommentera-tävlingarna inte 

överensstämmer med verkligheten.  

De studenter som svarade på webbenkäten om hur deras inställning och uppfattning 

var till Gilla, dela och kommentera-tävlingar visade på en mer delad mening. 

Majoriteten av de som svarade tyckte att dessa tävlingar bara var gratis reklam för 

företagen och att det inte väckte något intresse att delta. Det var också synpunkter 

som att de hade kunnat tänka sig att delta i tävlingarna om de kunnat få vara 

anonyma, att det inte skulle behöva delas vidare för att vara med. Vilket betyder att 

de deltagare som inte deltar i Gilla, dela och kommentera-tävlingar skulle kunna 

tänka sig att delta om det fanns en chans till anonymitet, att inte alla hens vänner såg 

vilka tävlingar hen deltar i.  

Det här är ett resultat som tidigare forskare också har kommit fram till. Oldenburg 

och Tjörnebro skriver i sin uppsats om just att de personer som de intervjuade till sin 

undersökning visar på samma resultat, att just tävlingar där användaren uppmanas 
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till att gilla och dela är en orsak till att användare väljer att inte delta. Falk Sadek, 

Hamnered och Wignell fick fram ett resultat där de yngre Facebookanvändarna var 

mer positiva till tävlingar i allmänhet på Facebook, medan de äldre användarna var 

mer skeptiska. Den här uppsatsen har inte kollat om det finns skillnader på hur 

inställningen och uppfattningen är beroende på hur gammal användaren är. Ett 

annat resultat som de fick fram var att om användaren var tvungen att gilla och dela 

inlägget för att kunna vara med i en tävling var det med eftertänkte som de deltog. 

Användare var noga med att inte förknippas med det som gillades och delades.  

Vad den här uppsatsen har bidragit till vårt vetande är att det att företag jobbar 

ständigt med att försöka hitta nya sätt att nå ut med sitt varumärke, och just nu är 

det en trend att använda sig av tävlingar. En Gilla, dela och kommentera-tävling får 

en stor spridning bland Facebookanvändare om det är en vinst som är intressant och 

om företaget verkar vara vettigt. Det gäller för företaget att locka till sig användare, 

till exempel så fick Promentum AB stor spridning på sin tävling. Det var en fullt 

utrustad verktygslåda. Det är dyrt att köpa själv vilket innebär att det är många som 

villa vara med och försöka vinna det istället. 

Det som undersökningen också visar på är att användarna på Facebook snabbt kan 

bli trött på tävlingar. Att det lätt kan bli för mycket och att det cirkulerar tävlingar på 

nyhetsflödet som bara skapar irritation hos användaren. Det gäller för företagen att 

se till att deras tävlingar håller en klass som väcker intresse. Enligt enkätresultatet 

som en här undersökningen har kommit fram till är att användare kan tänka sig att 

delta i Gilla, dela och kommentera-tävlingar om det är något bra som vinst. Det 

skulle också vara bra enligt enkätresultatet om användaren kunde vara anonym. Det 

kan vara en aspekt som företagen skulle kunna tänka på, att låta deltagare på något 

sätt vara anonyma i deras tävlingar. Det är viktigt för företagen att läsa av intresset 

och motivationen hos användarna samt vilken slags reklam de accepterar på sitt 

nyhetsflöde. Om företagen kan hitta en balans på kommunikationen på Facebook 

mellan företag och användare hittar de också fler kunder.  

Att Facebook har riktlinjer på hur en tävling ska läggas upp på Facebook är något 

som företagen inte visste om. Däremot fanns det studenter som svarade på enkäten 

påpekade att det strider mot riktlinjerna att uppmana användare att gilla och dela för 

att vara med i en utlottning. En tävling får därmed inte uppmana en användare att 

gilla och dela för att delta. Det kan vara en orsak till att inställningen och 

uppfattningen skiljer sig mellan användare och företag, användare vet att det strider 

mot riktlinjerna men ändå utsätts de för dessa tävlingar medan företagen annonserar 

ut tävlingar utan att veta att deras tävlingar egentligen inte tillåts på Facebook.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 
Eftersom att den här uppsatsen har avgränsats till att kolla på Gilla, dela och 

kommentera-tävlingar kan det vara intressant att även kolla på andra tävlingar. Kolla 

på vilken typ ab tävling som får mest respons, vilka tävlingar som är populära och 

vilka tävlingar har den positivaste inställningen hos Facebookanvänadren. Om 

policydokumenten från Facebook framgår tydligt eller inte är också en intressant 

fråga, vad det beror på att företag missar dessa riktlinjer. Det kan också vara 

intressant att undersöka vad som händer med företag som inte följer de riktlinjer 

som Facebook har, och hur det kommer sig att vissa företag kan bryta mot 

riktlinjerna utan att det blir några konsekvenser.   
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Bilagor 
Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor till företagen  
 

1. Varför finns ni på Facebook? 

2. Ni använder Gilla, dela och kommentera-tävlingar, varför just den 

här typen av tävling?  

3. Vad vill ni uppnå med tävlingar?  

4. Använder ni tävlingar som gilla, dela och kommentera för 

marknadsföringssyfte? 

5. Har ni märkt någon förändring kring varumärket efter tävlingen?  

6. Har ni kollat något på vad Facebook har för policy kring tävlingar?  

7. Har ni något annat övrigt att tillägga som du själv har funderat 

kring företagets sätt att kommunicera på Facebook?  
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Bilaga 2. 
Enkätundersökning, Facebook – Gilla, dela och kommentera-tävlingar 
 
1. Kön 

Kille 
Tjej 
Vill inte ange 
 
2. Hur ofta använder du Facebook? 
Varje dag 
Någon gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Sällan eller aldrig 
 
3. Vad använder du Facebook till? 
Hålla kontakt med vänner 
Hålla mig uppdaterad om omvärlden 

Följa företag/organisationer/föreningar 
Skolarbete 
Skapa grupper 
Annat (vänligen specificera) 
 
4. Har du stött på företag som marknadsför sig via tävlingar på 
Facebook? 
Ja 
Nej 
Osäker/vet inte 
 
5. Kan du komma på några företag som har marknadsfört sig genom 
gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook? Vänligen specificera 
nedan isåfall. 
 
6. Vilken uppfattning har du om företagens gilla, dela och kommentera-
tävlingar som finns på Facebook? 
Jag tycker om dessa tävlingar 
Jag tycker inte om dessa tävlingar 
Jag har ingen uppfattning om dessa tävlingar 
Varför/varför inte tycker du om dessa tävlingar?  
 



 

 40 

7. Brukar du delta i gilla, dela och kommentera-tävlingar på Facebook? 
Ja 
Nej 
Ibland, olika från tävling till tävling 
Vad är det som får dig att delta/inte delta I en sådan här tävling? 
 
8. Är Facebook ett bra sätt för företagen att nå ut till sina kunder enligt 
dig? 
Instämmer 
Instämmer inte 
Ingen uppfattning 
 
9. Reklam ska vara möjlig att känna igen som reklam 
Instämmer 
Instämmer inte 
Ingen uppfattning 
 
10. Dold reklam borde vara förbjuden 
Instämmer 
Instämmer inte 

Ingen uppfattning 
 


