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Pressmeddelande        Stockholm 2017-01-10 
 

Mediebyråbarometern för december och helåret 2016 

2016 - Starkt år för medieinvesteringarna  
Under helåret 2016 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers 
medlemmar, med 5,1 procent, jämfört med 2015. Även under årets sista månad, december, ökade 
medieinvesteringarna och uppvisade en positiv tillväxt om 7,2 procent, jämfört med samma månad 
föregående år. Totalt förmedlades under december mer än 880 miljoner kronor och totalt för helåret 
2016 drygt 13,7 miljarder kronor.  

Under helåret 2016 ökade de totala medieinvesteringarna med 5,1 procent, vilket motsvarar drygt 13,7 
miljarder kronor. De mediekategorier som har haft starkast tillväxt och kan ses som årets vinnare är 
mediekategorierna sök och utomhus/trafikreklam. Även kategorierna internet, bio och radio har under året 
utvecklats starkt. Ytterligare en kategori som sticker ut är TV som gått från en negativ trend 2015 till en 
positiv 2016, med en ökning om 3,4 procent för helåret.  

De mediekategorier som under helåret 2016 uppvisade störst negativ tillväxt är DR/Annonsblad och 
populärpress. Även kategorierna fackpress och dagspress storstad backade under året med 11,5 
respektive 11,3 procent. Mediebyråbarometern påvisar att de tryckta medierna fortsatt tappar och backade 
under 2016 med 210 miljoner kronor, dock var minskningen kraftigare under 2015 (332 miljoner kronor).   

– Det är glädjande att konstatera att 2016 har varit ett mycket starkt år för medieinvesteringarna. Flera 
faktorer har bidragit till detta; god konjunktur, fortsatt lågt ränteläge och ökad konsumtion. Men också det 
faktum att mediemarknaden har blivit alltmer komplex, vilket betyder att fler annonsörer väljer att anlita 
mediebyråer. Vi ser också att mediebyråerna har breddat sina tjänster, vilket också leder till ökad tillväxt. 
Sett till mediekategorierna kan vi tydligt se att annonsörerna under året har sökt sig tillbaka till breda 
räckviddsmedier. Vi ser även att de digitala kanalerna fortfarande växer med stora belopp - men 
förflyttningen av medieinvesteringarna har mattats av och de digitala kanalerna växer inte i samma takt 
som 2015. Det är också tydligt att alltfler annonsörer går mot en högre andel rörlig kommunikation och 
således växer medier som TV, online video, social video, digital utomhus, säger Staffan Slörner, vd för 
Sveriges Mediebyråer. 

Årets sista månad var stark och medieinvesteringarna i december ökade med 7,2 procent. De 
mediekategorier som ökade mest och blev månadens vinnare var bio och utomhus/trafikreklam. Kategorin 
bio nådde sin enskilt högsta investeringsnivå på månadsbasis sedan Mediebyråbarometern startades och 
landade i december på drygt 18 miljoner kronor. Även den enskilt största kategorin, TV, ökade under 
december och uppvisade en positiv tillväxt om 15,1 procent.  
 
De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under december var DR/Annonsblad, 
populärpress, fackpress, dagspress storstad, sök, dagspress kväll och radio.  

– Print fortsätter att tappa, men inte i samma omfattning som tidigare. I december tappade print 5,3 procent, 
vilket är det lägsta månadstappet under 2016. Dock fortsätter landsortspress att gå starkt och ökade med 
5,5 procent i december. Framför allt är det TV-investeringarna som driver upp den totala spenderingen i 
december och siffrorna verifierar den höga efterfrågan och utförsäljningsgraden som rådde under 
december. Trots fallande tittarsiffror litar fortfarande annonsörer och mediebyråer på TV:s genomslagskraft 
och förmåga att bygga räckvidd. Räckviddsbehovet driver också utomhus/trafikreklam, som återigen gjorde 
en mycket stark månad i december, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.  



Sveriges	  Mediebyråer	  –	  Nybrogatan	  85	  –	  114	  41	  Stockholm	  -‐	  Tel:	  +46	  8	  662	  15	  23	  
	  www.sverigesmediebyråer.se	  www.stockholmmediaweek.com	   

 

 

 

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: 7/2, 7/3, 11/4, 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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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.	  

Mediekategorier som ökat i december 2016 Mediekategorier som minskat i december 2016

Bio 59,1% DR/Annonsblad *** -34,2%

Utomhus/trafikreklam 55,9% Populärpress -14,0%

TV 15,1% Fackpress -11,1%

Internet 11,6% Dagspress storstad * -11,0%

Dagspress landsort * 5,5% Sök ** -10,8%

Dagspress kväll -6,7%

Radio -0,4%

Övrigt **** -41,6%

Mediebyråbarometern

December Dec 2016 Dec 2015 Diff december Ack 2016 Ack 2015 Ack diff

Dagspress	  landsort	  * 72	  593	  239 68	  816	  468 5,5% 796	  979	  979 809	  934	  193 -‐1,6%

Dagspress	  storstad	  * 74	  331	  664 83	  508	  139 -‐11,0% 888	  707	  259 1	  002	  337	  756 -‐11,3%

Dagspress	  kväll	   16	  503	  280 17	  690	  246 -‐6,7% 162	  541	  264 181	  604	  740 -‐10,5%

Populärpress 17	  601	  300 20	  467	  476 -‐14,0% 299	  055	  692 349	  012	  357 -‐14,3%

Fackpress 8	  485	  233 9	  542	  299 -‐11,1% 111	  035	  082 125	  400	  370 -‐11,5%

Utomhus/trafikreklam 102	  474	  140 65	  740	  514 55,9% 1	  080	  755	  514 925	  413	  031 16,8%

Bio 18	  000	  875 11	  313	  758 59,1% 129	  106	  126 115	  215	  486 12,1%

Internet 242	  177	  583 217	  002	  820 11,6% 3	  894	  164	  465 3	  378	  060	  931 15,3%

Sök	  ** 35	  632	  561 39	  944	  959 -‐10,8% 580	  262	  047 496	  628	  526 16,8%

Radio 16	  983	  427 17	  044	  543 -‐0,4% 381	  178	  158 348	  701	  047 9,3%

TV 233	  920	  425 203	  237	  919 15,1% 4	  880	  017	  610 4	  719	  552	  773 3,4%

DR/Annonsblad	  *** 23	  835	  732 36	  206	  717 -‐34,2% 324	  171	  864 459	  915	  886 -‐29,5%

Övrigt	  **** 17	  612	  865 30	  159	  299 -‐41,6% 195	  308	  396 149	  725	  273 30,4%

Summa 880 152 324 820 675 157 7,2% 13 723 283 456 13 061 502 369 5,1%


