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Pressmeddelande    Stockholm 2017-05-09 
 
 
Mediebyråbarometern för april 2017 
 

Blomstrande månad för radio 

 
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 3,2 
procent i april, jämfört med samma period föregående år. Den marginella nedgången är en effekt 
av att påsken, som vanligtvis är en svag period för medieinvesteringar, inföll under april i år (jmf 
med mars 2016). Månadens stora vinnare blev mediekategorin radio. Totalt förmedlades under 
april närmare 1,3 miljarder kronor.  
 
Våren har bestått av starka månader för medieinvesteringarna och flertalet kategorier har utvecklats 
positivt. Under april uppvisade mediekategorierna radio, utomhus/trafikreklam, internet och 
DR/Annonsblad positiv tillväxt. Den mediekategori som blev månadens stora vinnare var radio, med en 
uppgång om 53,7 procent.  
 
- Återigen är radio den stora vinnaren. Medieinvesteringarna i kategorin uppgick till drygt 47,6 miljoner 
kronor i april, vilket är den näst högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Kategorierna 
utomhus/trafikreklam och internet gjorde också en stabil månad, där de båda ökar trots höga 
jämförelsetal. Det sker förflyttningar och mycket annat spännande i branschen – det kommer vi att 
diskutera och analysera under StockholmMediaWeek nästa vecka, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges 
Mediebyråer. 
 
För printkategorierna fortsätter nedgången, totalt minskade de samlade printkategorierna med 24 procent, 
jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar drygt 56 miljoner kronor. Mediekategorierna 
bio, dagspress storstad, fackpress, sök, dagspress landsort, populärpress, dagspress kväll och TV 
minskade under april. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad 
föregående år, var bio.  
  
- TV tappar marginellt men levererar i enlighet med förväntningarna. Det stora raset står de tryckta 
medierna för. Värst ser situationen ut för dagspress storstad, som i april tappade 33,8 procent. Kategorins 
negativa trend har varit tydlig under året; ackumulerat har mediekategorin hittills tappat 24,7 procent eller 
drygt 79 miljoner kronor. Storstadstidningarna måste se över både sitt erbjudande, sin paketering och sin 
prissättning för att stoppa raset. Det är knappast troligt att de förlorade intäkterna kan hämtas igen digitalt. 
Självklart ska de fortsätta utveckla de digitala produkterna, men om medieinvesteringarna i print fortsätter 
att sjunka i den takt vi hittills sett måste någon förändring ske, 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: 6/6, 8/8, 12/9, 10/10, 7/11, 12/12. 
 
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. 
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Mediekategorier som ökat i april 2017 Mediekategorier som minskat i april 2017
Radio 53,7% Bio -43,2%
Utomhus/trafikreklam 4,2% Dagspress	storstad	* -33,8%
Internet 3,3% Fackpress -24,5%
DR/Annonsblad	*** 1,1% Sök	** -23,5%
Övrigt	**** 45,1% Dagspress	landsort	* -19,4%

Populärpress -13,5%
Dagspress	kväll	 -7,8%
TV -1,5%

 
Mediebyråbarometern

April April 2017 April 2016 Diff april Ack 2017 Ack 2016 Ack diff

Dagspress	landsort	* 61	498	792 76	282	280 -19,4% 249	534	774 261	826	754 -4,7%

Dagspress	storstad	* 64	387	018 97	266	045 -33,8% 239	570	108 318	269	622 -24,7%

Dagspress	kväll	 10	462	831 11	343	167 -7,8% 35	882	954 42	412	736 -15,4%

Populärpress 29	660	951 34	289	727 -13,5% 87	072	424 96	517	208 -9,8%

Fackpress 9	568	203 12	669	656 -24,5% 35	843	580 40	216	589 -10,9%

Utomhus/trafikreklam 105	772	326 101	522	602 4,2% 390	727	495 346	605	095 12,7%

Bio 7	588	756 13	357	808 -43,2% 46	905	761 36	198	923 29,6%

Internet 379	449	277 367	190	772 3,3% 1	418	982	792 1	287	123	706 10,2%

Sök	** 41	162	081 53	783	355 -23,5% 183	109	764 206	883	723 -11,5%

Radio 47	622	275 30	974	939 53,7% 152	474	381 122	296	055 24,7%

TV 477	060	963 484	491	148 -1,5% 1	723	508	326 1	601	577	281 7,6%

DR/Annonsblad	*** 40	801	933 40	349	191 1,1% 133	077	201 142	132	847 -6,4%

Övrigt	**** 20	322	318 14	004	941 45,1% 69	925	344 57	033	658 22,6%

Summa 1 295 357 724 1 337 525 631 -3,2% 4 766 614 904 4 559 094 197 4,6%
 

 
 
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. 
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