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Pressmeddelande    Stockholm 2014-05-13 
 
 
Mediebyråbarometern för april 2014   
 

Neråt för medieinvesteringarna i april 
 
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskar i april med 
nästan 13 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt uppvisar dock fortfarande 
medieinvesteringarna en tillväxt med nästan 3 procent hittills i år. I april är det framförallt 
mediekategorin TV som tynger investeringarna. Samtliga mediekategorier ser färre 
faktureringsdagar under månaden vilket bidrar till nedgången. Totalt förmedlades under april 
månad drygt 1,2 miljarder kronor.  
 
Den näst största mediekategorin internet uppvisar en fortsatt tillväxt i april månad om än i en något 
långsammare takt än tidigare, drygt 2 två procent för månaden och drygt 18 procent totalt hittills i år. Även 
mediekategorin landsortspress fortsätter uppvisa positiv tillväxt och avviker därmed från övrig printmedias 
mer negativa trend. Trots uppgång i några kategorier backar dock de totala medieinvesteringarna i april 
och TV backar mest i absoluta tal.  
 
– Trots att nedgången i april främst kan förklaras med färre faktureringsdagar jämfört med samma period 
föregående år, ser vi ändå att den strukturella förflyttningen av pengar fortsätter och förstärks. De digitala 
medierna ökar något i april trots färre faktureringsdagar, och är också de mediekanaler som ackumulerat 
ökar mest. Ökningen sker på bekostnad av tryckta medier som fortsätter att tappa på bred front; endast 
fackpress och landsortpress ökar något i april. Hittills i år har de tryckta kanalerna tappat drygt 75 miljoner 
kronor från mediebyråerna. Totalt sett för årets första fyra månader så har ju dock medieinvesteringarna 
ökat med nästan 3 procent vilket är positivt, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer. 
 
Att april månad hade färre faktureringsdagar blir tydligt för flera mediekategorier som trots nedgång i april 
uppvisar tillväxt ackumulerat hittills i år. Exempelvis för mediekategorin bio krymper investeringarna 
kraftigt i april men uppvisar fortfarande en tillväxt om drygt 1 procent hittills i år. Liknande utveckling 
noteras också för mediekategorin utomhus/trafikreklam som backar i april men uppvisar tillväxt om 
ungefär 1 procent hittills i år. Även mediekategorin radio backar i april men totalt hittills i år har kategorin 
vuxit med nästan 9 procent. 
 
– Det är tydligt att april månads medieinvesteringar lider av kalendereffekter men minskningen för 
mediekategorin TV i april är anmärkningsvärt stor, även när man beaktar färre faktureringsdagar. Det 
snabbt sjunkande tittandet – den s.k. PUT-nivån – har i april betytt att Tv-stationerna inte kunnat ta emot 
alla beställningar och därmed tvingats tacka nej till pengar. Detta spär på nedgången i april; det är det 
begränsade utbudet som styr – inte efterfrågan, säger Jochum Forsell, vice vd IUM. 
 
 
 
För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11 
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53 
 
Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under sommaren 10/6 
 
 
Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som 
investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som 
mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av 
Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 
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Mediekategorier som ökat i april 2014: 
Övrigt 35 procent 
Fackpress 18 procent 
Landsortspress 4 procent 
Internet 2 procent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediekategorier som minskat i april 2014: 
Sök -4 procent 
Populärpress -5 procent 
Radio -6 procent 
Kvällspress -10 procent 
DR/Annonsblad -12 procent 
Storstadspress -12 procent 
Utomhus/trafikreklam -13 procent 
TV -24 procent 
Bio -32 procent 
 
 
 
 

Mediebyråbarometern 

April  Apr 2014  Apr 2013 Diff apr Ack 2014  Ack 2013 Ack diff

Dagspress landsort *  83 737 496  80 498 946 4,0% 299 032 829  292 321 578 2,3%

Dagspress storstad *  114 950 245  130 509 134 ‐11,9% 414 605 872  452 802 822 ‐8,4%

Dagspress kväll  25 595 089  28 487 518 ‐10,2% 90 263 364  109 399 948 ‐17,5%

Populärpress  43 271 994  45 582 289 ‐5,1% 122 122 619  138 725 315 ‐12,0%

Fackpress  17 568 387  14 937 727 17,6% 52 071 761  53 296 878 ‐2,3%

Utomhus/trafikreklam  68 558 215  78 333 844 ‐12,5% 271 756 707  269 435 134 0,9%

Bio  6 093 684  8 960 462 ‐32,0% 28 347 794  27 952 913 1,4%

Internet  237 633 283  232 435 125 2,2% 877 634 744  741 406 319 18,4%

Sök**  38 140 493  39 849 416 ‐4,3% 146 560 994  141 132 446 3,8%

Radio  30 548 790  32 547 845 ‐6,1% 116 304 418  107 122 552 8,6%

TV  484 552 392  637 857 328 ‐24,0% 1 837 630 825  1 814 740 749 1,3%

DR/Annonsblad ***  38 286 349  43 251 232 ‐11,5% 151 965 047  162 038 735 ‐6,2%

Övrigt ****  20 793 316  15 425 487 34,8% 72 906 880  61 590 139 18,4%

Summa  1 209 729 732  1 388 676 353 ‐12,9% 4 481 203 855  4 371 965 528 2,5%

        

 
 
Noter: 
* ”Sveapaketet” fördelas: 60 procent landsortspress – 40 procent storstadspress 
**Kategorin ”sök” är ny fr.o.m. november 2009 och redovisar investeringar gjorda i sökordsmarknadsföring så som sponsrade länkar och ord. Sök var tidigare 
inbakad i kategorin internet. 
***I tabellen ovan har medier som tidigare ingick i framför allt kategorin ”övrigt”, men även i underkategorin ”bilagor” (ingick tidigare i de tre dagspresskategorierna) 
fr.o.m. 1 april 2009 klassificerats om i redovisningssystemet till den nya gemensamma kategorin ”DR/Annonsblad”. De ackumulerade investeringarna följer med till 
den nya kategorin. 
****Övrigt avser bland annat strategisk rådgivning och events samt annonsering som inte faller inom någon av de andra kategorierna.	


