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Pressmeddelande    Stockholm 2011-06-21 
 
 
Mediebyråbarometern för maj 2011 

Fortsatt stark mediemarknad under maj månad 
 
Medieinvesteringarna för maj månad ökade 5 procent jämfört med maj månad förra året, enligt 
Sveriges Mediebyråers medlemmar. Sedan årsskiftet har den totala ökningen för marknaden varit 
14,9 procent jämfört med samma period förra året. De kategorier som ökat mest under maj månad 
jämfört med samma period förra året är DR/annonsblad (51,6 procent), Fackpress (17,4 procent) 
och populärpress (16,7 procent). Totalt förmedlades under maj 1,4 miljarder kronor. 
 
Den del av direktreklamen som går genom mediebyråerna fortsätter att öka kraftigt under denna månad. 
Men ökning om 51,6 procent är det betydligt högre än ökningen för den totala marknaden för maj månad. 
Ökningen för såväl populärpress som fackpress om 17 procent ska jämföras med att båda dessa 
kategorier hade ett relativt svagt år förra året. Kategorin TV har en ökning för maj månad på 3,2 procent 
jämfört med samma period 2010.  
 
− Ökningen för mediekategorin TV ska ses i ljuset av att maj 2010 var en mycket stark månad för den 
kategorin. Fortfarande är reklamutrymmet i TV överbokat med 15-20 procent, kommenterar Håkan 
Gustafsson, Mediachef, Aegis Media 
 
De kategorier som haft sämst utveckling denna månad är främst bio, dagspress, internet och radio. Av 
dessa kategorier har radio sedan årsskiftet ändå utvecklats bättre än totalmarknaden.  
 
− Det är positivt att se att maj månad 2011 visar på en fortsatt ökning med tanke på att samma månad 
2010 var en mycket stark månad, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer. 
 
För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11 
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00 
 
Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 23/8, 20/9, 18/10, 15/11 
samt 13/12 
 
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 ökar i maj 2011: 
DR/Annonsblad                           52 procent 
Övrigt  32 procent 
Fackpress    17 procent 
Populärpress 17 procent 
Utomhus/Trafikreklam 11 procent  
Sök     6 procent 
Storstadspress    6 procent   
 
 
 

TV    3 procent  
Kvällspress    2 procent  
 
Mediekategorier som minskat i maj 2011:   
Radio    -1 procent 
Internet    -1 procent 
Landsortspress    -4 procent 
Bio    -33 procent 
   
    

 
 
 
 
 



 
 
  

Sveriges Mediebyråer – Kommendörsgatan 16 – 114 48 Stockholm - Tel: +46 8 662 15 23 
 www.sverigesmediebyraer.se www.stockholmmediaweek.com  

 
 
Mediebyråbarometern	  	        	  
maj	  2011	   Maj	  2011	   Maj	  2010	   Diff	  maj	   Ack	  2011	   Ack	  2010	   Ack	  diff	  

Dagspress	  landsort	  *	   111	  500	  853	   115	  808	  759	   -‐3,7%	   495	  442	  677	   469	  744	  274	   5,5%	  
Dagspress	  storstad	  *	   192	  005	  465	   180	  807	  654	   6,2%	   781	  154	  747	   711	  099	  830	   9,9%	  
Dagspress	  kväll	   46	  565	  618	   45	  502	  595	   2,3%	   193	  479	  208	   180	  526	  858	   7,2%	  
Populärpress	   60	  375	  754	   51	  744	  925	   16,7%	   219	  008	  444	   195	  174	  026	   12,2%	  
Fackpress	   26	  876	  417	   22	  884	  051	   17,4%	   122	  353	  256	   103	  693	  101	   18,0%	  
Utomhus/trafikreklam	   106	  148	  686	   95	  699	  254	   10,9%	   383	  622	  746	   326	  177	  812	   17,6%	  
Bio	   7	  470	  846	   11	  108	  456	   -‐32,7%	   32	  339	  220	   33	  841	  739	   -‐4,4%	  
Internet	   153	  836	  844	   156	  034	  074	   -‐1,4%	   701	  983	  192	   645	  292	  332	   8,8%	  
Sök	  **	   15	  325	  335	   14	  416	  821	   6,3%	   104	  168	  035	   83	  116	  763	   25,3%	  
Radio	   41	  511	  386	   41	  975	  325	   -‐1,1%	   180	  321	  085	   151	  762	  311	   18,8%	  
TV	   579	  559	  848	   561	  354	  849	   3,2%	   2	  362	  316	  163	   2	  003	  656	  257	   17,9%	  
DR/Annonsblad	   56	  869	  536	   37	  502	  864	   51,6%	   226	  282	  104	   157	  649	  135	   43,5%	  
Övrigt	  ****	   15	  798	  947	   11	  982	  234	   31,9%	   75	  396	  418	   52	  163	  214	   44,5%	  
Summa	   1	  413	  845	  535	   1	  346	  821	  861	   5,0%	   5	  877	  867	  295	   5	  113	  897	  651	   14,9%	  

 
 

 
 
 
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. 


