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Pressmeddelande             Stockholm 20-04-07 

 

Mediebyråbarometern för mars 2020 
Så påverkar coronakrisen medieinvesteringarna  
 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 6,2 procent under 

mars, jämfört med samma period föregående år. Dessutom hade mars 2020 en extra faktureringsdag, vilket 

gör tappet ännu större. Siffrorna visar att coronakrisen slår hårt även mot medieinvesteringarna och tuffast 

hade kategorin bio som uppvisade en negativ tillväxt om 61,6 procent. Totalt förmedlades under mars drygt 

1,2 miljarder kronor.  

 

Medieinvesteringarna minskade med 6,2 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Mars 2020 

hade fem måndagar jämfört med mars 2019, som hade fyra måndagar. Med en extra faktureringsvecka torde 

medieinvesteringarna uppvisa en positiv tillväxt, så blev dock inte fallet under mars. Fyra mediekategorier gick mot 

strömmen och uppvisade positiv tillväxt; radio, utomhus/trafikreklam, online video samt TV. Den kategori som ökade 

mest under månaden var radio, detta med en ökning om 27,3 procent.  

 

Ackumulerat, hittills i år, uppvisar de totala medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 10,8 procent. Vid en 

jämförelse av 12-månadersperioder (april 2018-mars 2019 vs. april 2019-mars 2020) är minskningen av 

medieinvesteringar från Sveriges Mediebyråers medlemmar drygt 1 miljard kronor. 

– Givetvis är coronakrisen den stora förklaringen till att medieinvesteringarna backar, även om vi tidigare har sett en 

cyklisk nedgång i medieköp. Det finns dock en fördröjning i den kraftiga nedgång vi kan förvänta oss; mycket av de 

medieinvesteringar som gjordes i mars bokades redan i februari eller ännu tidigare, och dessutom var de första 10 

dagarna i mars inte lika påverkade av krisen som den senare delen av mars. Vi kan med största säkerhet förvänta 

oss väsentligt större nedgångar för medieinvesteringarna kommande månader, säger Daniel Eriksson, 

styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer. 

En majoritet av mediekategorierna backade under mars. Tuffast hade kategorin bio som backade med 61,6 procent 

under mars. Även kategorierna dagspress kväll och DR/Annonsblad backade kraftigt under månaden. 

DR/Annonsblad är även den kategori som ackumulerat, hittills i år, har backat mest. Detta med en nedgång om 42,5 

procent.  

– Radio är den kanal som ökade mest under mars, men med en extra faktureringsvecka är detta i linje med 

föregående period 2019. Radio tycks inte ha påverkats kraftigt av coronakrisen under mars. Även 

utomhus/trafikreklam ökade, men här är bokningscyklerna betydligt längre och kategorin kommer sjunka de 

kommande månaderna. Den största kategorin TV ökade med 4 procent, men givet en extra faktureringsvecka borde 

den ökningen vara minst 20 procent. Det skulle innebära att TV tappar runt 25 procent om vi bortser från 

periodiseringseffekter. Övriga mediekanaler faller kraftigt. De samlade digitala köpen minskar med 18 procent; de 

samlade printköpen 23 procent. Noterbart är kvällspress som gör sin sämsta månad någonsin. Att bio faller mest av 

alla kanaler är förväntat, då samtliga biografer är stängda, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 

Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20 

Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå, tel. 070 188 14 53 

Få tillgång till komplett statistik, historisk data från 2006 samt tillgång till det interaktiva verktyget – läs mer och skaffa 

Mediebyråbarometern Premium här  

 

Kommande publiceringsdatum: 12 maj.  
 

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 rapporten. 

http://www.sverigesmediebyråer.se/
http://www.stockholmmediaweek.com/
https://www.sverigesmediebyraer.se/teckna-abonnemang/
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Mediekategorier som ökat i mars 2020 Mediekategorier som minskat i mars 2020

Radio 27,3% Bio -61,6%

Utomhus/trafikreklam 12,1% Dagspress kväll -54,3%

Online Video * 11,0% DR/Annonsblad *** -40,3%

TV 4,3% Sök ** -32,7%

Dagspress storstad -30,5%

Online Display * -29,1%

Populärpress -27,8%

Fackpress -21,7%

Sociala medier * -14,0%

Dagspress landsort -10,9%

Övrigt **** -10,1%

 

Mediebyråbarometern

Mars Mar 2020 Mar 2019 Diff mar Ack 2020 Ack 2019 Ack diff

Dagspress landsort 50 009 663 56 106 323 -10,9% 137 891 190 151 657 279 -9,1%

Dagspress storstad 34 930 618 50 240 954 -30,5% 96 049 065 122 003 749 -21,3%

Dagspress kväll 3 470 388 7 592 933 -54,3% 11 875 722 22 156 602 -46,4%

Populärpress 12 922 097 17 890 175 -27,8% 28 564 152 34 927 480 -18,2%

Fackpress 5 493 918 7 012 965 -21,7% 12 436 561 16 107 577 -22,8%

Utomhus/trafikreklam 141 498 743 126 189 817 12,1% 354 785 781 357 041 934 -0,6%

Bio 4 009 839 10 438 412 -61,6% 21 633 386 28 864 831 -25,1%

Online Display * 151 441 816 213 507 992 -29,1% 512 552 518 650 278 222 -21,2%

Online Video * 102 009 847 91 862 449 11,0% 257 258 163 253 461 542 1,5%

Sociala medier * 81 466 172 94 739 208 -14,0% 258 829 597 270 090 588 -4,2%

Sök ** 31 435 872 46 687 518 -32,7% 154 214 632 159 716 549 -3,4%

Radio 67 780 060 53 228 164 27,3% 150 443 888 140 482 055 7,1%

TV 508 730 086 487 756 163 4,3% 1 162 123 567 1 286 232 703 -9,6%

DR/Annonsblad *** 17 678 839 29 617 983 -40,3% 59 264 782 103 138 028 -42,5%

Övrigt **** 16 113 256 17 926 616 -10,1% 50 114 558 68 051 254 -26,4%

Summa 1 228 991 214 1 310 797 673 -6,2% 3 268 037 563 3 664 210 392 -10,8%  

Noter: 

*Tidigare kategorin ”Internet” särredovisas från och med januari 2018, inklusive jämförelsesiffror 2017, i tre kategorier ”Online Display”, ”Online Video” och ”Sociala medier”  

**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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