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Så ser svenska företag på Facebookmarknadsföring

53%

74%

27% Twitter 
& Linkedin 

32%
Instagram

Försäljning 
& Räckvidd

planerar att öka sina 
investeringar i FB

är positiva eller väldigt 
positiva till att använda 

Facebook

är mycket aktiva på 
Facebook (+93%) tappar i intresse

är aktiva på är primära syftet 
med Facebook



FÖRETAGENS ÖVRIGA 
SOCIALA MEDIER

FÖRETAGENS  
INSTÄLLNING TILL FACEBOOK

Så ser svenska företag på Facebookmarknadsföring

FÖRETAGENS MÅLSÄTTNING

Twitter + Linkedin 
tappar något i intresse. 

Kan vara ett tecken
på ökat fokus 

på resultat.

30%
av företagen har som huvud–

sakligt  mål att driva
försäljning, en ökning från 

2015. Sociala kanaler ses 
idag som ett reellt verktyg

 att driva försäljning.

31%
är även aktiva 

på Instagram, ökning
jämfört med 2015

33% Kan ses som ett resultat av 
att många företag fortsatt 

använder sociala medier som 
virala räckviddskanaler.

av företagen vill 
primärt skapa räckvidd

på Facebook. 

Minskat intresse att driva interaktion från 
användare jämfört med tidigare år.

Kan tolkas som ett resultat av att företag i större utsträckning 
använder Facebook för mer företagsspecifika 

målsättningar eller syften.

av de tillfrågade företagen planerar att öka sin 
budget för Facebook 2016. En ökning med  över 

23% jämfört 2015. Indikerar att svenska företag 
tror på Facebook som kanal.

FÖRETAGENS  
BUDGET FÖR FACEBOOK

53%

av företagen är positiva 
alternativt väldigt 

positiva till Facebook 
som kanal.

74% Andelen som är väldigt 
positiva ökade med 32% 

jämfört med föregående år.

FÖRETAGENS  
NÄRVARO PÅ FACEBOOK

av företagen säger sig vara ”Mycket aktiva” med 
sitt företags närvaro på Facebook. Ökning med 

93% jämfört med 2015.

27%



Under början av januari 2016 frågade Ingager över 320 svenska företag och organisationer om deras syn på Face-
bookmarknadsföring inför året. Respondenterna verkar i olika typer av företag med varierande omsättning, kunder 

och erfarenhet av sociala medier och ger därmed en god indikation på inställningen till sociala medier.

Den samlade bilden inför 2016 är tydlig. En stor majoritet av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med resultaten som kommer 
från Facebookmarknadsföring. Som ett resultat av detta kommer svenska företag investera mer pengar i Facebookmarknadsföring 

än tidigare år. Vi kan även se en betydande ökning i andelen företag som anser sig vara väldigt aktiva på Facebook. Den stora 
utmaningen som går att utläsa gäller målsättningen med företagens Facebookmarknadsföring där det framgår att en viss del av 

företagen sätter mål baserat på historiska förutsättningar på plattformen.

Facebook är idag ett av Sverige absolut största medier och andelen svenskar som använder plattformen fortsätter att öka för varje 
år. Smartphones har blivit en allt större källa till trafik och Facebook är sedan 2014 en uttalad ”Mobile First” plattform.

Totalt har Sverige 5,8 miljoner aktiva Facebookanvändare som i genomsnitt använder plattformen 14 gånger per dag.

Så ser svenska företag på Facebookmarknadsföring



Högst prioriterade målsättning med Facebook 2016?

Annan målsättning

Likes

Försäljning

Räckvidd

Interaktion från 
användare

13%

7%

30%

33%

16%

Räckvidd
Räckvidd fortsatt viktigt. Facebook 

etablerar sig som massmedium.
Försäljning

F-commerce blir en viktigare del 
för att nå sina säljmål.



Högst prioriterade målsättning med Facebook 2016?

Räckvidd Försäljning Interaktion från 
användare

Annan
målsättning

Likes
0%

10%

20%

40%

30% Interaktion 
från användare

Interaktionsskapande 
mindre viktigt till förmån 

för andra syften.

2016

2015



Kommer ditt företag annonsera mer 
eller mindre på Facebook 2016?

Mindre budget

Samma budget

Mer budget

13%

34%

53%

Mer budget
Av de tillfrågade företagen 
planerar hela 53% att öka 
sin budget för Facebook.



Högst prioriterade målsättning med Facebook 2016?

Mer budget Samma budget Mindre budget
0%

15%

30%

60%

45% Mer budget
Andelen av de tillfrågade som 

kommer öka sin budget för 
Facebook ökade med hela 23%, 

jämfört med 2015.

2016

2015



Vilka övriga sociala medier arbetar ditt
företag aktivt med under 2016? 

Linkedin

Twitter

Google+

Pinterest

Snapchat

Andra sociala 
medier

Instagram

24%

19%

10%

6%

3%

8%

31%

Instagram
Fler företag är aktiva på 

Instagram. Kan vara ett resultat 
av annonsmöjligheter.



Vilka övriga sociala medier arbetar ditt företag aktivt med? 

Instagram Linkedin Twitter Google+ Pinterest Snapchat Andra sociala 
medier

0%

10%

20%

40%

30% Snapchat
Snapchat börjar användas 
för att nå unga personer.

2016

2015



Hur aktivt är ditt företag på Facebook?

Ej aktiva

Har inte 
Facebook-

sida

Aktiva

Ganska aktiva

Mycket aktiva

10%

8%

27%

28%

27%

Mycket aktiva
93% ökning av andel företag som 
anser sig vara ”Mycket aktiva” på 

Facebook, jämfört med 2015.



Mycket aktiva Aktiva Ganska aktiva Ej aktiva Har inte 
Facebooksida

0%

12,5%

25%

50%

37,5%
Har inte 

Facebooksida
Vi ser en minskning av 

andel företag som inte har 
någon Facebooksida.

2016

2015

Hur aktivt är ditt företag på Facebook 
2016 jämfört med 2015?



Vad är din inställning till annonsering via Facebook?

Mindre positiv

Positiv

Väldigt positiv

Neutral

10%

49%

25%
16% Väldigt positiva

Allt fler företag är ”Väldigt positiva” 
till annonsering via Facebook.



Väldigt positiv Positiv Neutral Mindre positiv
0%

12,5%

25%

50%

37,5% Neutral
Färre företag har en neutral 
åsikt. Engagemanget ökar.

2016

2015

Vad är din inställning till annonsering via Facebook?



Ingager hjälper företag att nå sina målsättningar och 
skapa konkreta resultat från Facebook och Instagram. 

Sedan starten 2011 har Ingager i snabb tillväxt 
konsekvent arbetat med affärsfokus på Facebook. 

 
Med stöd av egen teknologi levereras lönsam marknadsföring 
varje dag, året runt, för uppdragsgivare runt om i hela Europa. 

Ingagers leveranscenter finns i Stockholm och Berlin. 

Bland Ingagers uppdragsgivare hittar du företag som 
BMW, Tele2, Bonnier, Canal Digital och RNB.

www.ingager.com

Om Ingager



www.ingager.com


