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Nästan var f järde överväger att minska el ler 
stänga ned sin Facebook 2018 
 
Facebook är den sociala medier-plattform svensken använder 
överlägset mest. Hälften av oss använder den dagligen. Men 
det är också den kanal som flest överväger att minska sin 
användning av. Nästan var f järde överväger att minska sin 
användning eller helt stänga ned sitt konto, att jämföra med 
Instagram-användarna där motsvarande siffra är åtta procent. 
Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av 
intresseorganisationen Sveriges Annonsörer frågat svenska 
folket om sina sociala medier-vanor inför det kommande året.  
 
Sveriges Annonsörer gör med hjälp av undersökningsföretaget Novus 
löpande studier av svenska folkets inställning till olika varumärken. 
 
Inför det kommande nya året fick 1032 svenskar frågan kring om de 
planerar att ändra sin användning och aktivitet på några av de mest 
frekvent använda sociala medier-plattformarna. 
 
Facebook har flest användare*, men här överväger också flest att minska 
sin användning. Nästan var fjärde (23 %) överväger att minska sin 
användning eller helt stänga ned sitt konto. 17 procent svarar att de inte har 
eller tänker öppna konto med en majoritet bland män och de i åldern 50-64 
(27 %). Men nästan sex av tio uppger att de inte kommer förändra sitt 
beteende. Framförallt är det de i åldern 18-29 år som planerar att fortsätta 
”Facebooka” (68 %) 
 
Instagram är plattformen som haft störst tillväxt sett till användare* och 
drygt fyra av tio överväger heller inte att förändra sitt användande nästa år. 
Framförallt är det de i åldrarna 30-49 (49 %), 18-29 (59 %) och kvinnor (50 
%) som planerar att posta bilder i samma takt framöver.   
 
Linkedin är kanalen som flest överväger att öka sin användning i (9 %). 
Även där är det framförallt de yngre, 18-29, som är i majoritet (16 %). 
 
– Nytt år, nya vanor, brukar det heta. Sett till undersökningen ser det ut att 
stämma till viss del när det kommer till vår användning av sociala medier. 
Facebook har en stark ställning, men tillväxten har mattats av, och 
framförallt är det kvinnor som planerar att dra ned sin användning medan 
Linkedin är kanalen där flest överväger att öppna konto samt öka sin 
användning, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.  
  
För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: 
Tero Marjamäki, pressansvarig, Sveriges Annonsörer, 0736 53 71 36, 
tero@annons.se 
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Om Sveriges Annonsörer:  
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och 
medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa 
möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att 
arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har 
funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 
medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt 
bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på 
annons.se. 
 
Om undersökningen:  
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. 
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1032 
intervjuer genomförts under perioden 30 november – 5 december 2017. 
Deltagarfrekvensen är 57 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus 
slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Läs gärna mer om Novus 
på novus.se. 
 
*Fakta hämtad från Svenskarna och internet 2017 
http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/facebook/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


