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Så ser svenska företag på Facebookmarknadsföring 

www.ingager.com 

I slutet av februari frågade Ingager 200 svenska företag hur de ser på 
Facebookmarknadsföring. Företagen har varierande storlek, omsättning, kunder 

och erfarenhet av att arbeta med sociala medier. 
 

Svaret är samstämmigt. De ska investera mer pengar i Facebookmarknadsföring 2015 jämfört 
med föregående år. De anser sig vara aktiva på plattformen och de är nöjda med resultaten de 

får ut. Men undersökningen visar också att det är många företag som fortfarande har stora 
utmaningar. 

 
Facebook är idag ett av Sveriges absolut största medier med 5,2 miljoner aktiva användare. 
Användandet är intensivt. 14 gånger per dag tittar svenskarna in för att vad som har hänt 

och drar nytta av de funktioner som plattformen erbjuder. Framför allt är det i smartphones 
man använder Facebook idag.  



Sammanfattning av Facebookbarometern 2015! 

Av Sveriges företag har 
avsatt resurser  

för att skapa 
Facebookinnehåll 

63% 
Av företagen anser sig 

vara aktiva på Facebook 

85% 
Är positiva eller mycket 

positiva till att annonsera 
på Facebook 

74% 
Har ännu ingen 

Facebooksida 

7% 

Kommer att annonsera 
lika mycket eller mer på 

Facebook 2015 som 
föregående år 

85% 
Är nöjda med det resultat 

som de får från sin 
Facebookannonsering 

65% 
Har med sin 

Facebooknärvaro 
målsättningen att skaffa 

fler likes  

3% 
Av företagen är aktiva på 

Instagram 

29% 



Vilken är er högst prioriterade målsättning på Facebook? 

www.ingager.com 

Räckvidd 
37% 

Försäljning 
28% 

Likes 
3% 

Interaktion 
24% 

Annan målsättning 
8% 



Har ditt företag avsatt resurser för att skapa Facebookinnehåll? 

www.ingager.com 
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Hur aktivt är ditt företag på Facebook? 

www.ingager.com 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Aktivt Ganska aktivt Mycket aktivt Inaktivt Har ingen 
Facebooksida 



Kommer ditt företag att annonsera mer eller mindre på Facebook i år? 

www.ingager.com 

Mindre budget, 
16% 

Samma budget, 
42% 

Mer budget, 
43% 



Vilka övriga sociala medier arbetar ni aktivt med på ditt företag? 

www.ingager.com 
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Vad tycker du om Facebookannonsering? 

www.ingager.com 

7% 20% 59% 19% 



Är du nöjd med resultaten från din Facebookannonsering? 

www.ingager.com 

35% 

65% 



Om Ingager 

www.ingager.com 

Ingager är en snabbväxande byrå som hjälper företag att nå sina målsättningar på 
Facebook. Sedan starten 2011 har Ingager konsekvent arbetat med affärsfokus på 

Facebook för sina uppdragsgivare.  
 

Med stöd av egen teknologi levererar Ingager lönsam marknadsföring varje dag, året runt,  
för uppdragsgivare i hela Skandinavien. Ingager är ett privat bolag och arbetar med 

uppdragsgivare såsom Bonnier, Brothers, Jotex, SIBA, Canal Digital och Polarn O. Pyret. 
 

Vi levererar mätbara resultat till våra kunder, varje dag. 
 

www.ingager.com 




