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Bokslutskommuniké 2021 för Gota Media AB 
 
 

• Upplageintäkterna ökade till 553 MSEK (531) 
o TS-upplagan minskade med 2,2 procent (+0,6%) 
o Betalningsgraden ökade med 0,4 procent till 89,4% 

 
 

• Annonsintäkterna ökade till 271 MSEK (268) 
 

• Distributionsintäkterna ökade till 112 MSEK (91) 
 

• Tryckintäkter ökade till 43 MSEK (42) 
 

 

• EBITDA-resultatet uppgick till 105 MSEK (77) motsvarande en marginal på 9,3 
procent (3,6%) 
 

 

• Rörelseresultatet uppgår till 80 MSEK (40) 
o Goodwillavskrivningar uppgår till 0 MSEK (2) 

 
 

• Årets resultat uppgår till 103 MSEK (39) 
 

 

• Stark finansiell ställning 
 
 
 
 
Koncernstruktur och verksamhet 
Koncernens helt dominerande verksamhet är utgivning av prenumererade lokala 
dagstidningar. Med tidning menar vi allt det vi publicerar, oavsett kanal. Gota Media 
använder för närvarande papperstidning, responsiva sajter för dator, läsplatta och 
mobil, appar, etidning och webb-TV. Tidningarna är renodlade kunskapsföretag med 
starka varumärken och lokal förankring. 
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Väsentliga händelser under 2021 
När pandemin slog till i början av 2020 anade vi föga vad som väntade eller hur länge 
det skulle hålla på. Nya vågor med nya virusvarianter har flera gånger släckt vårt hopp 
om att det skulle vara över, men samtidigt har de stora satsningarna på vaccinering 
lett till minskat lidande och en uppbromsning av spridningen. 
 
Det stora intresset för vår journalistik under pandemin har fortsatt ligga på en hög 
nivå. Vi har en viktig funktion i samhället med tillförlitlig och saklig information från 
trovärdiga medier och det är uppskattat av våra kunder. Olika typer av restriktioner 
och begränsningar i rörlighet gjorde att även 2021 var ett svårt år ekonomiskt för 
många av våra annonsörer även om en tydlig förbättring inleddes under andra 
halvåret. 
 
Vi har i vår egen verksamhet följt de förhållningsregler som gällt vilket betytt att 
många har jobbat hemifrån och de flesta möten har hållits i digitala kanaler. Det är 
beundransvärt hur väl personalen har hanterat detta och fortsatt leverera bra 
prestationer. 
 
Stor satsning på läsaraffären 
Mitt under pandemin, i februari 2021, beslutade styrelsen om en stor satsning på 
läsaraffären. Den omfattade rekrytering av 25 journalister under året, ett stort paket 
för kompetensutveckling av alla redaktionella medarbetare samt tillkommande 
resurser så att satsningen kan stödjas med digital utveckling och marknadsföring. Den 
totala kostnaden är drygt 40 mkr fördelat över de närmaste tre-fyra åren. Detta har 
gett våra tidningar de bästa förutsättningarna någonsin att utveckla läsaraffären med 
fokus på målgruppen under 40 år och nå vårt mål om ett växande antal kunder. Vi är 
glada för de utmärkelser som våra tidningar får. Under 2021 tilldelades Borås Tidning 
en guldspade för sin granskning av kommunala chefers oetiska extraknäck. 
 
Digital tillväxt 
Antalet digitala prenumerationer klättrade över 50 000 i december och innebar att 
intäkterna ökade med 37% jämfört med fg år. I 
samband med satsningen på läsaraffären sattes ett mål om att nå 100 000 digitala 
kunder inom några år.  
 
En stark tillväxt i digitala annonsintäkter på 21% innebar att de totala annonsintäkterna 
ökade under 2021 trots effekter avpandemin och fortsatt minskning av intäkterna i 
print. Alla medarbetare på våra annonsavdelningar har genomgått ett stort 
utbildningspaket där vi använt oss av e-learningverktyg. Satsningen fortsätter nu och 
kompletteras med kurser. 
 
E-handeln har vuxit extra snabbt under pandemin och vi tar del av den tillväxten 
genom att vi är en del av Early Bird och erbjuder hemleverans av paket tillsammans 
med morgontidningen. Intäkterna från denna distribution ökade med 61% under 2021. 
Vi investerar nu ytterligare med e-handelsshopar på våra sajter och med att erbjuda 
lokala och regionala kunder tillgång till vårt och Early Birds distributionsnät. 
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Förutsättningar för print 
För många år sedan gjordes vägvalet som kallades ”både…och” vilket bland annat 
innebar att vi skulle göra kraftfulla satsningar på den digitala transformationen 
samtidigt som vi skulle arbeta för att bibehålla rimliga förutsättningar för att fortsätta 
leverera bra papperstidningar under överskådlig tid. Detta har resulterat i årliga 
minskningar av kostnaderna för tryck och distribution. Våra två tryckerier i Borås och 
Karlskrona brukar hamna på topp tre i branschens årliga jämförelser av nyckeltal. Det 
visade sig skapa förutsättningar för att vi under året fick ett nytt stort tryckavtal med 
Stampen som innebär att vi bland annat ska trycka Göteborgs-Posten från 2023 och 
flera år framåt. 
 
Vårt distributionsbolag Point Logistik har avslutat det stora Classic-projektet och 
överträffade högt ställda mål för minskade kostnader. Under året har nya intäkter 
ökat genom tillväxt i volymen av paket och brev samt genom ett nytt uppdrag för 
distribution av kvällstidningar och tidskrifter. 
 
Förvärv av Norra Skåne 
Efter flera år med ekonomiska svårigheter blev Skånska Dagbladet och Norra Skåne till 
salu. Gota Media genomförde förvärvet tillsammans med Bonnier och 
överenskommelsen är att de tar hand om Skånska Dagbladet medan vi integrerar 
Norra Skåne med Kristianstadsbladet. Tillträdet skedde 1 september och redan 1 
december var integrationen klar. Tillsammans har Kristianstadsbladet och Norra Skåne 
ambitionen att bli en av Sveriges bästa lokaltidningar. 
 

 
Framtida utveckling 
Några av de mest väsentliga händelserna under 2021 som beskrivs under den rubriken 
i förvaltningsberättelsen skapar bättre förutsättningar för den framtida utvecklingen i 
Gota Media. Den stora satsningen på läsaraffären ger våra tidningar bättre möjligheter 
än tidigare till att nå målgruppen under 40 år och öka antalet kunder. Förvärvet av 
Norra Skåne ger tillsammans med Kristianstadsbladet en stark position i nordöstra 
Skåne och vi har redan fått väldigt många positiva reaktioner både från läsare och 
annonsörer. Ett flerårigt tryckavtal med Stampen om att bland annat trycka 
Göteborgs-Posten ger vår tryckeriverksamhet bättre förutsättningar till en 
kostnadseffektiv produktion. 
 
Den mest betydelsefulla händelsen under 2021 var bildandet av ett partnerskap med 
Bonnier och Amedia. Avtalet undertecknades den 20 december och tillträdet 
genomfördes den 24 mars 2022 efter att samarbetet fått klartecken från 
Konkurrensverket. Partnerskapet förstärks genom ett korsvist ägande där Gota Media 
blir ägare till 20 % av Bonnier News Local, som i sin tur blir ägare till 30 % av Gota 
Media. Det var resultatet av ett antal utredningar, många möten, förhandlingar och 
kontraktsdiskussioner.  
 
Tidningsbranschen har under de senaste tjugo åren genomgått stora strukturella 
förändringar som lett till en ökad konsolidering. Från att år 2000 haft ett tjugotal olika 
ägare finns det tre stora sfärer som antingen har en koncernstruktur eller knyts ihop 
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av korsvist ägande; Bonnier, Schibsted och NTM. Sett i det perspektivet var Gota 
Media en av branschens mindre aktörer. 
 
Konsolideringen har i några fall skett då tidningsgrupper genom misslyckade 
strategival hamnat i finansiella problem och tvingats 
hitta nya starkare ägare med en mer framgångsrik strategi och det har varit viktigt för 
hela branschen. Men konsolideringen har också drivits av att skapa goda 
förutsättningar för den växande digitala läsaraffären genom gemensamma ekosystem, 
plattformar och kompetenser. Detta såg Gota Medias ägare men samtidigt var man 
inte beredd att släppa kontrollen över bolaget. Ett partnerskap med korsvist 
minoritetsägande blev därför det önskade läget, och när Bonnier och Amedia 
presenterade ett sådant förslag inleddes processen. 
 
En mycket viktig del i valet av partner har varit en gemensam värdegrund. I samtalen 
med företrädare för Bonnier och Amedia kände vi igen mycket av det som finns i Gota 
Medias Publicistiska värdegrund (se gotamedia.se). Vi har ett gemensamt mål att 
långsiktigt trygga den lokala journalistiken som gör att vi kan fortsätta spela en 
betydelsefull roll för att hålla den lokala demokratin levande. Genom partnerskapet 
kan vi åstadkomma en snabbare och än mer hållbar digital transformation, samt 
tillsammans stärka positionen på den svenska annonsmarknaden. Vi har arbetat fram 
en gemensam partnerskapsplan som omfattar alla delar av verksamheten och nu 
fokuserar vi på de första stegen som ska genomföras under 2022. 
 
 
Koncernens utveckling i siffror  
 
 

 
 

 



Gota Media AB 
Org nr 556605-1073 

5(12) 
 

 
Totalupplagan (TS) för koncernens 12 prenumererade tidningar vid utgången av 2021 
minskade med 4 500 exemplar eller -2,2% (+ 0,6). Upplageutveckling per tidning 
redovisas senare i förvaltningsberättelsen. 
 
Total nettoomsättning i koncernen ökade med 33 MKR till 1 128 MKR, motsvarande 3 
%. Upplageintäkten ökade med 22 MKR (18) och annonsintäkten ökade med 3 MKR (-
108) där det stora tappet föregående år berodde på pandemin. Tryckintäkter ligger på 
samma nivå som föregående år. Statliga stöd och bidrag minskar med 22 MKR till 98 
MKR (120) som till viss del beror på extra statligt stöd på grund av corona under 
föregående år. Omsättning per verksamhetsgren framgår av ovan.  
 
De intressebolag som finns kvar har levererat ett något sämre resultat i år jämfört med 
föregående år samtidigt som det 50%-iga innehavet i Karlskronapressen AB har i 
december delats ut till Sydostpress AB. 
 
Koncernens goodwillavskrivning uppgår till 0 MKR (2). Utgående värde på koncernens 
goodwill uppgår till 0 MKR. 
 
EBITDA-resultatet uppgår till 105 MKR (77) och koncernens rörelseresultat 80 MKR (40) 
vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 % (3,6%). 
 
Koncernens finansnetto uppgår till 47 MKR (4) där 21 MKR avser reavinst vid försäljning 
av dotterbolag. Av finansnettot utgör 23 MKR (-2) realisationsresultat på sålda 
finansiella placeringar och 9 MKR (7) utdelningar på finansiella placeringar. 
Nedskrivning 
av andra långfristiga värdepappersinnehav har skett under året med 0 MKR (3). 
Räntekostnader har belastat finansnettot med 1 MKR (2). 
 
Förändring i dolda övervärdet i finansiella placeringar är för året 43 MKR (26) och 
uppgår till 99 MKR (56). Avkastningen på koncernens finansiella placeringar, inklusive 
dolda värde-förändringar, var 37 MKR (31) motsvarande 4,2% (3,9). 
 
Skattebelastningen uppgår till -24 MKR (-4).  
 
Årets resultat är en vinst om 103 MKR (39). 
 
 
Koncernens finansiella ställning 
Koncernens finansiella ställning är god trots avräknad utdelning som beslutades om i 
december 2021. Nettokassan uppgår till 582 MKR (951). Utdelning har reducerat 
nettokassan med 475 MKR. 
 
Likvida medel uppgår till 922 MKR (950), varav i kortfristiga placeringar 788 MKR (761). 
Dolda övervärdet i kortfristiga placeringar uppgår till 99 MKR (56). Övriga 
räntebärande fordringar uppgår till 0 MKR (1), varav 0 MKR (1) är långfristiga. 
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Koncernens investering i materiella anläggningstillgångar uppgår till 13 MKR (18). Av 
årets anskaffning avser 9 MKR (11) bilar och andra transportmedel som till fullo är 
hänförligt till finansiell leasing. 
 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgår till 306 MKR 
(795) medförande en soliditet uppgående till 28 % (63). I början av 2022 har skulden till 
Gota Medias ägare reglerats varvid soliditeten har ökat till 43%. 
 
Väsentliga händelser efter bokslutsårets slut 
Den mest betydelsefulla händelsen under 2021 var bildandet av ett partnerskap med 
Bonnier och Amedia. Avtalet undertecknades den 20 december men tillträdet 
genomfördes inte förrän den 24 mars 2022 efter att samarbetet fått klartecken från 
Konkurrensverket. Vid tillträdet skapades ett korsvist ägande där Gota Media blev 
ägare till 20 % av Bonnier News Local, som i sin tur blev ägare till 30 % av Gota Media. 
Det innebar också en startsignal för genomförandet av den överenskomna 
Partnerskapsplanen som genom gemensamma plattformar och ekosystem samt 
synergier i alla delar av verksamheten ska skapa bättre förutsättningar för att 
långsiktigt trygga den lokala journalistiken som gör att vi kan fortsätta spela en 
betydelsefull roll för att hålla den lokala demokratin levande. 
 
Med anledning av att Bonnier News Local blir delägare bildar de tidigare ägarna ett 
nytt bolag i mars 2022, GM Holding AB, för ett gemensamt ägande av Gota Media AB. 
De tidigare ägarna äger därefter 70% av Gota Media AB och Bonnier News Local äger 
30%. 
 
Vid en extra bolagsstämma i december 2021 fattades beslut om en aktieutdelning på 
591 mkr. Av denna utdelning innehölls 400 mkr till början av januari 2022 och kvittades 
då mot fordringar på ägarna avseende förvärv av dotterbolag som innehöll kortfristiga 
finansiella placeringar. Genom denna förändring av tillgångar och skulder minskade 
balansomslutningen i koncernen med 400 mkr. 
 
Under april 2022 avyttrades hela Gota Media ABs innehav i Viva Media AB. 
 
 
 
Kalmar den 23 maj 2022 
 
 
 
 
På styrelsens uppdrag   Boine Gepertz 

Verkställande direktör 
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Resultaträkning  
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Balansräkning 
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Balansräkning  

 

 
 
Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 
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Kassaflödesanalys 
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Noter  

Not 1 Upplaga, betalningsgrad och räckvidd 
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