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Mediebyråbarometern för februari 2017 
 

Rekordmånad för bio och radio 
 
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 14,6 
procent i februari, jämfört med samma period föregående år. De flesta mediekategorierna 
uppvisade negativ tillväxt under månaden. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke 
periodiserad data då februari 2017 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2016. Månadens 
stora vinnare var kategorierna; bio och radio. Totalt förmedlades under februari närmare 1 miljard 
kronor.  
 
Året inleddes starkt för medieinvesteringarna och majoriteten av mediekategorierna uppvisade positiv 
tillväxt i januari. Under årets andra månad – februari - minskade dock medieinvesteringarna med totalt 
14,6 procent, jämfört med samma månad föregående år. De flesta mediekategorierna backade under 
perioden, men två kategorier gick mot strömmen; bio och radio. Båda kategorierna uppnådde 
rekordnivåer under månaden. Februari 2017 hade fyra måndagar, således en måndag mindre än februari 
2016. Att medieinvesteringarna backade under februari kan därför till stor del bero på en 
periodiseringseffekt, dock påverkas inte alla mediekategorier av detta.  
 
– Februari 2017 hade en måndag mindre och att medieinvesteringarna backar är en periodiseringseffekt. 
I själva verket är februari i linje med samma period förra året. Månadens stora vinnare är radio. Trots en 
faktureringsdag mindre ökar radio med hela 19,2 procent, vilket är den högsta februarisiffran sedan 
Mediebyråbarometern startades. Att kategorin internet backar ligger enligt förväntan. Men det sker stora 
förflyttningar inom den digitala annonseringen. Den traditionella displayannonseringen minskar till förmån 
för sociala medier och online video. Vi kan också se att beordrad annonsering tappar till programmatiska 
köp. Inom en snar framtid kommer Mediebyråbarometern att börja redovisa dessa siffror, säger Staffan 
Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer. 
 
Mediekategorierna sök, dagspress kväll, TV, fackpress, dagspress storstad, internet, DR/annonsblad, 
dagspress landsort, populärpress och utomhus/trafikreklam uppvisade negativ tillväxt under februari. Den 
kategori som backade mest under februari var sök.  
 
–  Printkategorierna – som inte påverkas av antalet faktureringsdagar – fortsätter sin kräftgång. Tappet i 
februari uppgick till minus 12,8 procent. Återigen är det storstadspress och kvällspress som i princip står 
för hela minskningen, minus 20,1 respektive minus 26,9 procent. Dessa två kanaler har riktigt stora 
problem; annonspriserna sjunker stadigt, utan att efterfrågan för den skull ökar. TVs minskning om 22,8 
procent ligger i linje med föregående år på grund av en mindre faktureringsdag. Dock lyckas man inte följa 
upp den kraftiga ökningen i januari, 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: 11/4 och 9/5. 
 
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 februari 2017 Mediekategorier som minskat i februari 2017
Bio 101,7% Sök	** -28,4%
Radio 19,2% Dagspress	kväll	 -26,9%

TV -22,8%
Fackpress -21,6%
Dagspress	storstad	* -20,1%
Internet -11,8%
DR/Annonsblad	*** -11,5%
Dagspress	landsort	* -3,1%
Populärpress -2,4%
Utomhus/trafikreklam -1,9%
Övrigt	**** -15,4%

 
Mediebyråbarometern

Februari Feb 2017 Feb 2016 Diff februari Ack 2017 Ack 2016 Ack diff

Dagspress	landsort	* 60	469	320 62	385	475 -3,1% 114	378	535 119	419	669 -4,2%

Dagspress	storstad	* 59	460	775 74	394	917 -20,1% 108	765	828 147	113	334 -26,1%

Dagspress	kväll	 9	114	573 12	467	764 -26,9% 15	891	726 21	827	618 -27,2%

Populärpress 18	997	915 19	459	407 -2,4% 27	492	620 29	250	564 -6,0%

Fackpress 8	362	969 10	670	405 -21,6% 15	419	940 15	755	886 -2,1%

Utomhus/trafikreklam 88	562	056 90	238	937 -1,9% 174	280	490 162	518	750 7,2%

Bio 12	104	767 6	002	528 101,7% 26	954	962 16	731	233 61,1%

Internet 279	455	811 316	946	358 -11,8% 642	665	255 605	449	946 6,1%

Sök	** 32	605	464 45	515	946 -28,4% 81	149	040 110	578	107 -26,6%

Radio 34	866	495 29	246	729 19,2% 72	209	518 57	878	405 24,8%

TV 325	662	970 421	933	319 -22,8% 792	442	469 748	324	415 5,9%

DR/Annonsblad	*** 22	844	627 25	822	677 -11,5% 44	364	936 46	208	650 -4,0%

Övrigt	**** 13	129	507 15	518	835 -15,4% 25	032	590 25	605	343 -2,2%

Summa 965 637 249 1 130 603 297 -14,6% 2 141 047 909 2 106 661 920 1,6%
 

 
 
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.	
	

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

Fö
rä

nd
rin

g

Förändring februari 2017 vs. 2016 Förändring ack. 2017 vs. 2016

Total förändring februari 2017 vs. 2016 Total förändring ack. 2017 vs. 2016


