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Pressmeddelande     Stockholm 2009-03-17 
 
 
Mediebyråbarometern för februari 2009 

Fortsatt nedåt för medieinvesteringarna 
 
Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att gå ned under februari. 
Totalt backar investeringarna med 21 procent i februari 2009 jämfört med samma månad 2008. 
Volymen uppgår till 726 miljoner kronor mot 914 miljoner kronor under 2008.  
 
– Under februari 2008 var vi i slutet av en mycket stark konjunktur, och nu befinner vi oss i en 
lågkonjunktur. Dock ska man ha i åtanke att under 2008, som var ett starkt år, så var det framför allt under 
januari, februari och juni som årets uppgång uppstod, samma månader som i år förmodligen kommer vara 
de sämsta. Vi tror inte att de klassiska högsäsongsmånaderna kommer att backa med så här stora 
volymer, även om 2009 definitivt kommer att bli ett svagare år än 2008, kommenterar Per Rosvall, vd för 
Sveriges Mediebyråer. 
 
Direktreklam är det enda medieslag som ökar, resterande kategorier går ned mellan 10 och 46 procent. 
Radio backar med 26 procent i februari och 27 procent totalt i år. Dagspress går ned med 32 procent, 
men det medieslag som drabbats hårdast är fackpress som backar med 46 procent och ackumulerat 
ligger på en nedgång på 43 procent jämfört med samma period 2008. Kvällspress går ned 43 procent 
vilket är en betydande nedgång. Magasin går ned 30 procent i februari och ligger hittills på en 
ackumulerad nedgång på 26 procent.  
 
Tre medieslag framstår som vinnare i februari, genom att de har lyckats bromsa nedgången från januari, 
dessa är TV, internet och utomhus. TV backade med 17 procent i januari och 10 procent i februari vilket 
ger dem ett ackumulerat tapp på 13 procent. Hittills är det endast TV som har lyckats ta andelar från de 
totala investeringarna, och ligger nu på 37 procent jämfört med 33 procent under samma period 2008.  
  
Utomhus backade med 40 procent januari och ligger 14 procent back i februari 2009 jämfört med februari 
2008 - vilket innebär att de ackumulerade investeringarna har gått ned 29 procent. Internet tappar 17 
procent i februari vilket också får räknas som en återhämtning från en nedgång på 31 procent under 
januari.  
 
– Vi sa i januari att vi inte trodde på en nedgång på 24 procent på helåret 2009 och februari visar att det 
går åt rätt håll. Den ackumulerade nedgången har återhämtat sig från minus 24 procent till minus 21 
procent. Men det är i dagsläget svårt att sia om framtiden. Det enda vi kan säga med säkerhet är, för att 
travestera Bette Davis, ”Fasten your seatbelts it’s going to be a bumpy ride”, avslutar Per Rosvall.  
 
Mediekategorier som minskar i januari: 
Kvällspress   -43 procent 
Dagspress storstad  -34 procent 
Veckopress  -30 procent 
Radio   -26 procent 

 
Dagspress landsort  -25 procent 
Utomhus   -14 procent 
Bio  -13 procent 
TV   -10 procent  

 
För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 
Per Rosvall, VD, Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23 
Martin Hugosson, analytiker, MD OMD, tel. 0704-10 59 13 

Kommande publiceringsdatum 
Mediebyråbarometern publiceras klockan 9.00 den 21 april (mars 09) 19 maj (april 09) och 16 juni (maj 09). 
 

Se bifogade tabeller nedan. 
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Mediebyråbarometern för februari 2009 
 

Mediebyråbarometern 

februari 2009 

Feb 2009 Feb 2008 Diff feb 

08/09 

Ack 2009 Ack 2008 Ack. diff 

Dagspress landsort 73 776 199 98 189 650 -25% 156 488 830 199 011 114 -21% 

Dagspress storstad 117 184 791 177 108 894 -34% 223 499 360 321 911 420 -31% 

Dagspress kväll 25 289 777 44 109 327 -43% 46 799 151 81 211 074 -42% 

Veckopress/magasin 31 315 743 44 881 188 -30% 49 088 116 66 703 478 -26% 

Fackpress 19 242 458 35 611 357 -46% 32 324 856 54 846 753 -41% 

Utomhus/trafikreklam 42 461 121 49 171 457 -14% 81 049 322 113 696 452 -29% 

Bio 5 446 201 6 249 985 -13% 12 935 498 8 172 654 58% 

Internet 90 819 160 109 846 731 -17% 178 244 679 224 173 451 -20% 

Radio 17 759 856 24 036 500 -26% 36 100 618 49 387 024 -27% 

TV 264 499 659 294 134 291 -10% 515 168 668 589 677 450 -13% 

DR/Annonsblad* 21 753 342 11 861 415 83% 35 536 795 32 064 346 11% 

Övrigt** 16 360 880 18 811 540 -13% 36 318 070 35 134 532 3% 

Summa 725 909 187 914 012 336 -21% 1 403 553 963 1 775 989 748 -21% 

 

*I tabellen ovan har de mindre kategorierna annonsblad och direktreklam slagits ihop under rubriken DR/Annonsblad. Då volymerna för dessa 
medieslag är små för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer tas siffrorna inte med i listan över medieslag som ökar/minskar mest varje månad.  

 
**Övrigt avser bland annat events, samt annonsering som inte faller inom någon av de andra kategorierna. 

 
 
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.  


