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Mediebyråbarometern för augusti 2015 
 

Internet fortsätter att driva medieinvesteringarna 
 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade i augusti med 15 
procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan dock till stor del tillskrivas icke 
periodiserad data då augusti 2015 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2014. 
Mediekategorin internet fortsätter att öka samtidigt som bio och print backar. Totalt förmedlades 
under augusti över 1 miljard kronor. 
 
De mediekategorier som uppvisar positiv tillväxt, utan hänsyn till den extra faktureringsdagen, under 
augusti är internet, TV, utomhus/trafikreklam samt radio. Totalt sett har medieinvesteringarna vuxit med 
drygt 2 procent ackumulerat i år jämfört med samma period föregående år. Mediekategorin internet har 
under samma period ökat med över 25 procent och bidragit med omkring 5 procents tillväxt till de totala 
medieinvesteringarna, vilket kan tyda på förflyttningar mellan kategorierna.  
 
 - De kraftiga ökningarna för TV och utomhus/trafikreklam är med stor sannolikhet rena 
periodiseringseffekter. Ökningarna på cirka 25 procent går helt i linje med ökningen av antalet måndagar i 
månaden, som också är +25 procent. Internet ökar mer än marknaden, vilket också är i linje med tidigare 
månader. Så trots att jämförelsetalen med augusti 2014 är stora, är augusti 2015 en odramatisk månad 
som följer tidigare mönster, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.  
 
Den mediekategori som backar mest under augusti är bio med 57,2 procent. Samtliga printkategorier 
fortsätter även denna månad att minska jämfört med samma period föregående år. Även kategorin sök 
backar, 27,6 procent, under augusti.  
 
 - Det stora tappet för bio beror på en extremt stark augusti 2014. Bio hade dessutom ett mycket starkt 
andra halvår 2014 och frågan är om man lyckas attrahera samma volymer även i år. Print fortsätter att 
tappa volymer i samma takt som tidigare under året. I augusti tappade den tryckta tidningen 14 procent, 
ackumulerat januari-augusti med 15 procent. Printmedierna har inte lyckats få en större andel av 
annonspengarna under sommaren och minskningen kommer sannolikt att fortsätta under hösten, 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 hösten: 13/10, 10/11, 8/12. 
 
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.



 

 

Mediekategorier som ökat i augusti 2015 Mediekategorier som minskat i augusti 2015

Internet 33,7% Bio -‐57,2%

TV 25,9% Fackpress -‐31,3%

Utomhus/trafikreklam 25,3% Sök	  ** -‐27,6%

Radio 16,8% Dagspress 	  kväl l 	   -‐25,3%

Övrigt	  **** 42,1% Dagspress 	  s torstad	  * -‐17,0%

DR/Annonsblad	  *** -‐7,8%

Dagspress 	  landsort	  * -‐7,3%

Populärpress -‐6,3%

Mediebyråbarometern
Augusti Aug 2015 Aug 2014 Diff Augusti Ack 2015 Ack 2014 Ack diff

Dagspress 	  landsort	  * 52	  930	  304 57	  103	  081 -‐7,3% 500	  315	  405 540	  742	  158 -‐7,5%

Dagspress 	  s torstad	  * 59	  627	  466 71	  800	  080 -‐17,0% 596	  489	  619 729	  380	  587 -‐18,2%

Dagspress 	  kvä l l 	   12	  008	  805 16	  066	  464 -‐25,3% 120	  774	  807 182	  722	  568 -‐33,9%

Populärpress 21	  162	  110 22	  575	  200 -‐6,3% 213	  947	  290 236	  903	  274 -‐9,7%

Fackpress 5	  058	  780 7	  362	  297 -‐31,3% 72	  236	  848 87	  614	  011 -‐17,6%

Utomhus/trafikreklam 66	  037	  934 52	  687	  770 25,3% 578	  963	  049 519	  419	  596 11,5%

Bio 5	  569	  979 13	  022	  610 -‐57,2% 61	  830	  621 57	  290	  643 7,9%

Internet 249	  860	  253 186	  915	  632 33,7% 2	  022	  322	  718 1	  609	  206	  345 25,7%

Sök	  ** 24	  662	  085 34	  081	  253 -‐27,6% 319	  130	  237 293	  079	  568 8,9%

Radio 32	  187	  376 27	  564	  912 16,8% 218	  773	  176 221	  373	  340 -‐1,2%

TV 457	  999	  720 363	  910	  466 25,9% 3	  032	  993	  302 3	  129	  160	  875 -‐3,1%

DR/Annonsblad	  *** 39	  748	  662 43	  089	  284 -‐7,8% 295	  992	  140 311	  134	  775 -‐4,9%

Övrigt	  **** 17	  777	  431 12	  514	  012 42,1% 171	  514	  502 116	  700	  360 47,0%

Summa 1 044 630 905 908 693 061 15,0% 8 205 283 713 8 034 728 101 2,1%
 

 
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. 
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