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Mediebyråbarometern för februari 2021 
 

Medieinvesteringarna fortsätter backa – tuffast för print  
 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med  

15 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. Samtliga mediekategorier, 

bortsett från online video och sociala medier, backade under februari. Tuffast hade 

mediekategorierna inom print där dagspress storstad backade mest under månaden. Totalt 

förmedlades under februari drygt 845 miljoner kronor.  

 

Medieinvesteringarna fortsatte att backa under årets andra månad och under februari uppvisade 

medieinvesteringarna en negativ tillväxt om 15 procent, jämfört med samma månad föregående år.  

Endast två mediekategorier uppvisade positiv tillväxt när månaden summeras; online video (10,3 procent) 

och sociala medier (9,5 procent). Ackumulerat, under årets två första månader, är även dessa 

mediekategorier de enda kategorierna som uppvisar positiv tillväxt.  

 

– Medieinvesteringarna fortsatte att sjunka kraftigt under februari. De enda mediekategorierna som växte 

var online video och sociala medier – det är uppenbart att osäkerheten om framtiden består hos såväl 

annonsörer som mediebyråer. Medieinvesteringarna i februari ligger i nivå med 2009/2010. Samtidigt ska 

vi komma ihåg att vi fortfarande jämför medieköpen med en period före pandemin. Det är först i april vi 

kommer kunna jämföra en pandemimånad med en pandemimånad. Men oavsett är nedgången under 

2021 större än under Q4 2020, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer. 

 

Under februari backade samtliga medietyper. Återigen är det de tryckta medierna som drabbas hårdast. 

Den mediekategori som backade mest under månaden var dagspress storstad. Detta med en negativ 

tillväxt om 47,8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Även dagspress landsort hade en tuff 

månad och backade med 42,4 procent. Den enskilt största mediekategorin TV minskade kraftigt under 

februari och backade med 18,2 procent. Ackumulerat har TV tappat 14,2 procent under årets två första 

månader.  

 

– Återigen är det de tryckta medierna som drabbas hårdast. Även TV föll mycket tungt i februari med en 

nedgång om 18,2 procent - TV är nu nere på 2010 års nivåer. Efterfrågan är svag, priserna sjunker och 

annonsörer avvaktar med att teckna årsavtal. TV tappade 1 miljard kronor i medieköp under 2020, hittills i 

år har kategorin redan tappat 100 miljoner – i lågsäsong. De digitala köpen går relativt starkt, drivet av 

online video och sociala medier. Vår växande digitala mediekonsumtion visar sig i medieinvesteringarna, 

men även faktorer som flexibilitet vad gäller av- och- ombokning, en växande e-handel och krav på att 

media driver direktförsäljning påverkar flytten av pengar till de digitala kanalerna, säger Jochum Forsell, 

senior partner, Hear Mediebyrå. 

  

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 

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

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

 
Kommande publiceringsdatum: 6/4, 11/5 

 
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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Mediekategorier som ökat i februari 2021 Mediekategorier som minskat i februari 2021

Online Video * 10,3% Bio -100,0%

Sociala medier * 9,5% Dagspress storstad -47,8%

Övrigt **** 94,7% Dagspress landsort -42,4%

Sök ** -38,8%

Utomhus/trafikreklam -38,6%

Dagspress kväll -37,1%

DR/Annonsblad *** -23,7%

Populärpress -18,8%

TV -18,2%

Fackpress -15,2%

Radio -9,3%

Online Display * -2,7%

 

Mediebyråbarometern

Feb Feb 2021 Feb 2020 Diff feb Ack 2021 Ack 2020 Ack diff

Dagspress landsort 27 673 367 48 047 746 -42,4% 56 335 421 90 399 926 -37,7%

Dagspress storstad 18 423 637 35 313 235 -47,8% 38 513 171 67 133 652 -42,6%

Dagspress kväll 3 036 260 4 830 112 -37,1% 6 128 716 8 402 934 -27,1%

Populärpress 8 745 795 10 772 242 -18,8% 12 531 926 16 014 291 -21,7%

Fackpress 3 978 938 4 689 652 -15,2% 6 199 683 7 481 653 -17,1%

Utomhus/trafikreklam 62 712 522 102 077 778 -38,6% 111 798 267 219 594 517 -49,1%

Bio 0 4 161 833 -100,0% 0 17 135 317 -100,0%

Online Display * 152 701 881 156 921 274 -2,7% 328 136 090 364 395 019 -10,0%

Online Video * 84 846 129 76 906 796 10,3% 163 885 056 150 756 521 8,7%

Sociala medier * 95 256 384 87 020 708 9,5% 191 973 580 180 262 478 6,5%

Sök ** 29 231 161 47 788 273 -38,8% 102 618 583 119 818 668 -14,4%

Radio 36 248 024 39 948 179 -9,3% 70 562 566 83 711 409 -15,7%

TV 278 906 922 340 956 635 -18,2% 575 870 081 670 938 063 -14,2%

DR/Annonsblad *** 15 990 103 20 947 614 -23,7% 25 362 166 41 798 927 -39,3%

Övrigt **** 27 887 008 14 326 187 94,7% 54 661 217 36 712 385 48,9%

Summa 845 638 130 994 708 263 -15,0% 1 744 576 522 2 074 555 761 -15,9%  
 

 
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. 
avser bland annat strategisk rådgivning och events samt annonsering som inte faller inom någon av de andra kategorierna. 
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