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Pressmeddelande        Stockholm 2020-05-07 

 

Mediebyråbarometern för april 2020 

Kraftigt ras för medieinvesteringarna – backar 800 miljoner  

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 49,6 

procent i april, jämfört med samma period föregående år. Investeringsnivån är den lägsta för en 

april-månad sedan mätningarna påbörjades. Det kraftiga raset slår brett och påverkar samtliga 

mediekategorier. Viss kalendereffekt bör beaktas då april 2020 hade fyra måndagar jämfört med 

2019 som hade fem. Totalt förmedlades under april drygt 800 miljoner kronor. 

 

Medieinvesteringarna backade på bred front under april och uppvisade en negativ tillväxt om 49,6 procent, 

jämfört med samma månad föregående år. Detta är den lägsta noteringen sedan Mediebyråbarometern 

startades. I kronor motsvarar detta en nedgång om drygt 800 miljoner– bara i april. Ackumulerat, hittills i år, 

uppvisar medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 22,3 procent. 

- I april backade medieinvesteringarna mycket kraftigt till följd av corona-krisen. Bortsett från 

kalendereffekt, om cirka 10–15 procent, minskade medieinvesteringarna hela 35–40 procent under 

månaden. En kombination av kraftigt minskad efterfrågan och sjunkande mediepriser får alltså dramatiska 

effekter – trots att mediekonsumtionen i många kanaler har ökat under krisen. Nästkommande månader 

kommer tydligare visa på omfattningen, men med största sannolikhet kommer investeringarna fortsätta att 

minska under en lång tid. Efter finanskrisen 2008/2009 sjönk medieinvesteringarna som mest med 18 

procent, och det tog 1,5 år för marknaden att återhämta sig. Vi har en tuff tid framför oss och det gäller 

såväl publicister som byråer, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.  

 

Samtliga mediekategorier uppvisade negativ tillväxt och backade kraftigt under april. Printkategorierna 

minskade med 43 procent, digitala medieköp med 40 procent, TV tappade 55,6 procent, 

utomhus/trafikreklam 62,6 procent och radio backade med hela 41,4 procent. Att mediekategorin bio 

backade så pass kraftigt är förväntat i och med stängda biografer till följd av corona. Ackumulerat, hittills i 

år, är dagspress kväll den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en 

negativ tillväxt om 47,7 procent.  

- Den breda nedgången är något förvånande, då förväntan var att de digitala kanalerna skulle klara sig 

något bättre under en kris då många annonsörer väljer att jobba med performance snarare än breda 

räckviddskampanjer. Det har dock inte skett, utan de digitala kanalerna faller på bred front. De två stora 

massmedierna utomhus/trafikreklam och TV faller kraftigare än övriga medier, men båda dessa kanaler 

påverkas av kalendereffekten med runt 15 procent. Netto faller alltså TV med cirka 40 procent och 

utomhus/trafikreklam med 48 procent. För de flesta mediekategorier blev april 2020 den sämsta april-

månaden sedan mätningarna påbörjades. Kommande månader kommer visa hur lång och djup denna kris 

kommer att bli – men prognosen är dyster, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.  

 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 

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

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

Kommande publiceringsdatum: 9/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12.  

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. 

http://www.sverigesmediebyråer.se/
http://www.stockholmmediaweek.com/
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Mediekategorier som ökat i april 2020 Mediekategorier som minskat i april 2020

n.a. Bio -96,3%

Utomhus/trafikreklam -62,6%

TV -55,6%

DR/Annonsblad *** -51,3%

Dagspress kväll -50,7%

Dagspress storstad -49,5%

Online Video * -46,9%

Sök ** -46,4%

Radio -41,4%

Dagspress landsort -39,9%

Online Display * -37,5%

Fackpress -34,8%

Populärpress -34,2%

Sociala medier * -32,6%

Övrigt **** -47,0%  

Mediebyråbarometern

April Apr 2020 Apr 2019 Diff apr Ack 2020 Ack 2019 Ack diff

Dagspress landsort 34 198 326 56 918 136 -39,9% 172 144 714 208 570 257 -17,5%

Dagspress storstad 22 899 764 45 377 747 -49,5% 119 606 855 167 381 496 -28,5%

Dagspress kväll 3 017 413 6 120 077 -50,7% 14 793 135 28 276 679 -47,7%

Populärpress 12 772 690 19 402 611 -34,2% 41 412 955 54 330 091 -23,8%

Fackpress 3 978 820 6 105 506 -34,8% 16 526 826 22 213 083 -25,6%

Utomhus/trafikreklam 64 581 197 172 566 624 -62,6% 419 616 885 529 608 558 -20,8%

Bio 469 014 12 645 699 -96,3% 21 933 208 41 510 530 -47,2%

Online Display * 143 703 816 229 935 931 -37,5% 662 864 338 877 599 856 -24,5%

Online Video * 68 512 443 128 970 175 -46,9% 323 171 184 383 051 665 -15,6%

Sociala medier * 81 706 148 121 243 225 -32,6% 345 060 571 392 899 449 -12,2%

Sök ** 34 062 097 63 494 709 -46,4% 197 572 009 223 364 640 -11,5%

Radio 34 021 631 58 054 405 -41,4% 185 759 068 198 536 460 -6,4%

TV 289 503 756 652 348 172 -55,6% 1 453 066 273 1 938 580 875 -25,0%

DR/Annonsblad *** 17 641 457 36 261 382 -51,3% 77 007 742 139 399 410 -44,8%

Övrigt **** 10 575 519 19 949 678 -47,0% 63 445 317 87 982 547 -27,9%

Summa 821 644 091 1 629 394 077 -49,6% 4 113 981 081 5 293 305 595 -22,3%  

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” (ing ick 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. 

 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

F
ö
rä

n
d
ri

n
g

Förändring april 2020 vs. 2019 Förändring ack. 2020 vs. 2019

Total förändring april 2020 vs. 2019 Total förändring ack. 2020 vs. 2019

http://www.sverigesmediebyråer.se/
http://www.stockholmmediaweek.com/

