
Vi skaber oplyste  borgere 

 Koncernrapport 2022
Status for publicisme, økonomi og ESG

Det var et helt særligt øjeblik i husets historie, da Politiken og Jyllands-Posten  markerede 
 Danmarks befrielselsaften, 4. maj, med at lade Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj,  
tale direkte til danskerne i en livetransmitteret tale. Foto: Joachim Ladefoged
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Jyllands-Postens fotograf Sofia Busk dækker 
folketingsvalget 1. november 2022. Foto: Tilde Døssing
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 NY SAMLET  RAPPORTERING FOR  
 PUBLICISME, ØKONOMI OG ESG
For at sikre sammenhæng i rapporteringen 
af den publicistiske og økonomiske udvikling 
samt udviklingen i koncernens ESG-arbejde, 
herunder indsatsen for at nedbringe miljø- 
og klimabelastningen samt øge diversiteten 
og trivslen blandt medarbejderne, har JP/
Politikens Hus med virkning for året 2022 
samlet rapporteringen af de tre områder i én, 
sammenhængende koncernrapport. Regn-
skabsmeddelelse og bæredygtighedsrapport 
blev tidligere offentliggjort særskilt, men er 
nu integreret og suppleret med en status for 
de publicistiske aktiviteter, som udtrykker det 
grundlæggende formål med JP/Politikens Hus.

Et dramatisk år, hvor behovet for 
uafhængig journalistik var større 
end nogensinde

Efter to år, hvor JP/Politikens Hus lykkedes 
godt med at navigere i  coronapandemien, 
var forventningerne høje ved indgangen til 
2022 med udsigt til et år uden restriktioner og 
med en stærk samfundsøkonomisk udvikling. 
Men allerede 24. februar ændrede billedet sig 
dramatisk, da Rusland invaderede Ukraine. 
Vore mediers publicistiske reaktion var hurtig 
og markant. Fra første dag dækkede de krigen 

med alle tilgængelige kræfter. Medierne i JP/
Politikens Hus hører blandt dem, der har haft 
flest journalister og fotografer udsendt til Ukra-
ine. I alt 20 redaktionelle medarbejdere har 
rapporteret fra Ukraine i 2022. Dertil kommer 
en fantastisk indsats fra redaktionerne i Køben-
havn og Aarhus. 

Invasionen af Ukraine er en alvorlig påmin-
delse om, at vi ikke kan tage demokrati og 
ytringsfrihed for givet. Derfor var det også et 
helt særligt øjeblik i Husets historie, da Politi-
ken og Jyllands-Posten markerede 4. maj ved at 
lade Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, 
tale direkte til danskerne i en  livetransmitte-
ret tale, der blev vist for et stort publikum på 
Rådhuspladsen i København og på Bispetorv 
i Aarhus. Dertil har koncernen, de enkelte 
forretninger og mange af Husets medarbejdere 
støttet vores publicistiske kolleger i Ukraine 
såvel økonomisk som med personlig indsats og 
engagement.

Under folketingsvalgkampen i oktober 
leverede Husets medier ligeledes en massiv 
indsats for at bringe netop dét, vi er her for: 
oplysning til borgerne – baseret på uafhængig 
journalistik. Dækningen af Ukraine-krigen 
og folketingsvalget medvirkede til rekordhøjt 
trafikniveau på vore nyhedsmedier. Igen i 2022 

Hovedtal

Omsætning, mio. kr.
Driftsresultat (EBITDA), mio. kr.
Primært resultat (EBIT), mio. kr.

Finansielt afkast, mio. kr.
Finansielt afkast, pct.

Antal medarbejdere

Samlet CO2-udledning, ton

Andel kvinder i bestyrelsen, pct.
Andel kvinder i den kommercielle ledelse, pct.

2018

2.761
262
226

-43
-2,9

2.135

28.757

20
36

2019

2.971
282
208

148
1,0

2.220

25.971

22
38

2020

2.998
193
242

42
2,7

2.140

21.826

22
42

2021

3.316
326
257

126
7,4

2.335

21.968

27
50

2022

3.780
111

-4

-166
-10,4

2.998

20.348

33
58

 EXECUTIVE SUMMARY



4

var Husets nyhedsmedier landets mest læste 
og besøgte. Husets medier havde i 2022 flere 
sidevisninger end nogensinde før, og Ekstra 
Bladet cementerede positionen som Danmarks 
førende digitale nyhedsmedie.

I 2022 tog brugernes efterspørgsel efter lyd 
samtidig et nyt spring frem. På tværs af vore 
nyhedsmedier udgiver vi 39 podcasttitler, og i 
2022 blev de samlet downloadet mere end 22 
mio. gange. 

Erhvervsmedierne – Watch Medier, Finans og 
MarketWire – fortsatte væksten i 2022. Frem-
gangen i 2022 betød, at koncernen nu har den 
største koncentration af erhvervsjournalister 
i Danmark med omkring 135 redaktionelle 
medarbejdere. Samtidig fortsatte Watch Medier 
den internationale ekspansion. Der er nu fem 
nichemedier i Norge og to i Tyskland. Samlet 
har JP/Politikens Erhvervsmedier nu cirka 25 
redaktionelle medarbejdere på erhvervsmedier 
uden for Danmark. 

JP/Politikens Forlag konsoliderede i 2022 po-
sitionen som et af Skandinaviens førende forlag 
med markante udgivelser i Danmark, Norge og 
Sverige, og Saxo satte ekstra tryk på udbyg-
ningen af  bogstreamingforretningen med en 
vellykket overtagelse af Chapter.

Omsætningsrekord efter vækst på 
14 pct.
Med en fremgang på 14 pct. til 3.780 mio. 
kr. nåede JP/Politikens Hus i 2022 den hidtil 
højeste omsætning i selskabets historie. Frem-
gangen skyldes en fortsat betydelig vækst i det 
digitale indholdssalg på 14 pct. – med vækst for 
alle vore medier – Ekstra Bladet, Jyllands-Po-
sten, Politiken og JP/Politikens Erhvervsmedier. 
Samtidig voksede det digitale annoncesalg med 
9 pct. – med særlig stor fremgang for JP/Poli-
tikens Erhvervsmedier og Ekstra Bladet. Derud-
over påvirkedes omsætningen positivt af, at JP/
Politikens Hus ved indgangen til 2022 blev ma-
joritetsejer i Danmarks førende distributions-
virksomhed for hjemmelevering, DAO.

Efter en periode med stabilitet under 
coronapandemien gik indholdssalget på print 
tilbage i 2022 – blandt andet som følge af det 
rekordstore fald i forbrugertilliden i forlæng-

else af den russiske invasion i Ukraine og det 
gevaldige inflationshop i foråret 2022. Den 
markante økonomiske usikkerhed reducerede 
købelysten blandt forbrugerne, hvilket også på-
virkede salget af bøger hos JP/Politikens Forlag 
og Saxo negativt. Tilsvarende blev DAO ramt af 
tilbagegangen i e-handlen og de deraf følgende 
lavere pakkemængder. Samlet betød det, at 
omsætningen – trods fremgang – ikke indfriede 
den oprindelige forventning om en omsætning 
på over 4 mia. kr. i 2022.

Da omkostningerne i 2022 samtidig var påvir-
ket af en stor oprustning på medarbejdersiden 
ved indgangen til året og et højt investerings-
niveau i nye initiativer, herunder den fortsatte 
ekspansion af Watch Medier og Monitormedier 
samt JP Lokal, medførte det, at JP/Politikens 
Hus i 2022 realiserede et underskud på den 
primære drift (EBIT) på 4 mio. kr. mod et over-
skud på 257 mio. kr. i 2021. På EBITDA-niveau 
er resultatet 111 mio. kr. mod 326 mio. kr. året 
før. 

I 2022 påvirker særlige poster resultatet 
negativt med 40 mio. kr. som følge af omkost-
ninger til tilpasninger og omorganiseringer, 
mens resultatet for 2021 var positivt påvirket af 
særlige poster med 94 mio. kr. Forventningen 
til 2022 var et resultat på niveau med 2021, 
fraregnet særlige poster. Resultatet for 2022 er 
således omkring 100 mio. kr. lavere end forven-
tet, når der reguleres for særlige poster. 

Afkastet fra koncernens finansielle bered-
skab er også markant påvirket af den geopo-
litiske situation og den negative udvikling på 
de finansielle markeder, hvilket medfører et 
negativt finansielt afkast på 166 mio. kr. mod et 
positivt afkast i 2021 på 126 mio. kr. 

Fortsat højt investeringsniveau

Selve formålet med JP/Politikens Hus er at be-
drive publicisme i form af frie, uafhængige me-
dier og forlag. Forudsætningen for publicistisk 
uafhængighed er en sund økonomi, og derfor 
blev der i 2022 gennemført omkostningstilpas-
ninger med henblik på en genopretning af den 
utilfredsstillende resultatudvikling. 

Der forventes i 2023 en vækst i omsætningen 
på 6-7 pct., særligt båret af fremgang i det digi-
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tale salg. Trods det utilfredsstillende resultat i 
2022 fastholder JP/Politikens Hus igen i 2023 et 
højt investeringsniveau for nye initiativer, og 
der forventes derfor et forholdsvis beskedent 
resultat af primær drift på 125-135 mio. kr. 
svarende til en overskudsgrad på 3 pct. i 2023. 
Fraregnet særlige poster svarer resultatforvent-
ningen til en forbedring på omkring 100 mio. 
kr. i forhold til 2022-resultatet.

Tilslutning til SBTi og faldende 
 udledning
JP/Politikens Hus’ samlede CO2-udledninger 
faldt med 7 pct. til 20.348 ton efter gods-
krivninger i 2022. Over perioden 2018-22 er 
udledningen, målt efter Green House Gas- 
protokollen, mindsket med 29 pct. 

Ved indgangen til 2023 tilsluttede JP/Poli-
tikens Hus sig den anerkendte klimamålein-
stans Science-Based Target initiative (SBTi) 
for at sikre, at vi får formuleret de rigtige og 
tilstrækkeligt ambitiøse målsætninger for vores 
arbejde med at nedbringe klimabelastningen. 
JP/Politikens Hus har dermed forpligtet sig til 
at fastlægge konkrete klimamål, der sikrer, at  
CO2-udledningen nedbringes i overensstem-
melse med Parisaftalens målsætninger. 

Fortsat højt medarbejder
engagement og fremgang 
i andelen af kvindelige ledere

Trivsel var i 2022 et centralt fokusområde  
i vores virksomheder, og derfor er det 
tilfredsstillende, at årets medarbejder-
trivselsundersøgelse igen viste en høj 
engagementsscore, der tilmed ligger 
over det eksterne benchmark.

I 2022 fortsatte det målrettede arbejde 
med at øge diversiteten i alle vores forretnin-
ger. Andelen af kvindelige ledere i koncernens 
medie- og bogaktiviteter steg fra 37 pct. i 2021 
til 40 pct. i 2022 – og vi indfriede dermed vores 
40-procents målsætning, som var sat for 2022.

I vores kommercielle topledelse, som ind-
befatter direktionen, er kvinderne – ligesom i 
2021 – overrepræsenteret. 7 ud af 12 er kvinder, 
svarende til 58 pct.

JP/Politikens Hus er en af Nordens førende 
medievirksomheder med aktiviteter i Danmark,  

Norge, Sverige, Tyskland og England.
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 I SAMFUNDETS TJENESTE 
Oplysning til borgerne om samfundet. Så en-
kelt kan man udtrykke meningen med JP/Politi-
kens Hus. Med journalistik, debat og litteratur 
stræber vi efter at udstyre borgerne med fakta 
og viden, som ruster dem bedre til at tage aktiv 
del i et demokratisk samfund.

Selve formålet med JP/Politikens Hus – og 
vores helt afgørende bidrag til samfundet – er 
at bedrive publicisme i form af frie, uafhængige 
medier og forlag. Uafhængige medier sikrer, at 
magthaverne kontrolleres, at meninger mødes 
og brydes, og at befolkningen har adgang til på-
lidelig oplysning om udviklingen i samfundet.   

Publicistisk uafhængighed hviler på øko-
nomisk uafhængighed, og derfor er økono-
misk bæredygtighed en helt grundlæggende 
forudsætning for vores evne til at udfylde vores 
samfundsrolle. Som vi ofte udtrykker det: JP/
Politikens Hus tjener penge for at udgive jour-
nalistik og litteratur. Ikke det omvendte. Men 

det kræver en sund økonomi at sikre stærke 
udgivelser.  

Vi er til for at oplyse borgerne gennem vores 
publicisme. Grundlaget for både publicisme 
og en sund økonomi er medarbejdere, der får 
udfoldelsesmuligheder, trives og udvikles. Ikke 
mindst derfor prioriterer vi medarbejdernes 
sundhed, trivsel og udvikling. 

Vi tager også ansvar for, at vores virksomhed 
ikke belaster klima og miljø unødigt, og har de 
senere år arbejdet målrettet med at nedbringe 
og rapportere vores  CO2-udledning.

Vores bæredygtighedsrapportering har i 
tidligere år været bygget op om områderne 
klima, trivsel og diversitet. I år vil rapporterin-
gen afspejle, at vi i højere grad arbejder med 
en ESG-taksonomi med selvstændige afsnit for 
hvert af områderne ’klima og ressourcer’ (E), 
’trivsel og diversitet’ (S) og ’selskabsledelse og 
etik’ (G).

PUBLICISME

ØKONOMISK UAFHÆNGIGHED

BÆREDYGTIGHED

Oplysning til borgerne om samfundet

Publicistisk uafhængighed hviler på økonomisk uafhængighed

Nøgle-KPI’er på tværs af ESG (Environment, Social & Governance)

Klima og ressourcer Trivsel og diversitet Selskabsledelse og etik

Vi vil undgå unødig 
klimapåvirkning og 
understøtte Parisaftalens 
målsætnig

Vi vil sikre et sundt, trygt 
og udviklende miljø for 
vores medarbejdere og 
afspejle vores samfund 
i medarbejderstaben

Vi vil sikre redaktionelt 
uafhængige medier, 
pluralisme i mediebilledet 
og etisk virksomheds-
adfærd

 FORMÅL
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Politikens Anders Holst foran Christiansborg 
ved partiledernes ankomst på valgaftenen  

1. november 2022. Foto: Katrine Noer
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the Study of Journalism er der kun to lande i 
Europa med højere tillid til medierne end Dan-
mark: Finland og Portugal.

Historiske begivenheder  
og høje læser og trafiktal  
for nyhedsmedierne

Da Rusland invaderede Ukraine 24. februar, 
var vore mediers publicistiske reaktion hurtig 
og markant. Fra første dag dækkede de krigen 
med alle tilgængelige kræfter. Medierne i JP/
Politikens Hus er blandt dem, der har haft flest 
journalister og fotografer udsendt til Ukraine. I 
alt 20 redaktionelle medarbejdere har rapporte-
ret fra Ukraine i 2022. Det har krævet sit, da det 
selvsagt er forbundet med stor risiko at dække 
en krig. To af Ekstra Bladets udsendte, Stefan 
Weichert og Emil Filtenborg, blev beskudt og 
såret under deres rapportering, men blev bragt i 
sikkerhed og under behandling – og senere eva-
kueret ud af Ukraine med betydelig og omfat-
tende bistand fra Husets sikkerhedsberedskab. 

Den danske befolknings interesse for fak-
tabaseret information om krigen har været 
massiv. Og heldigvis har mange danskere valgt 

 STØRRE BEHOV FOR PÅLIDELIG  
 JOURNALISTIK END NOGENSINDE  
Redaktionel uafhængighed er et bærende 
princip for alle de medier og forlag, som indgår 
i JP/Politikens Hus. Hvert enkelt nyhedsmedie 
har sin egen ansvarshavende chefredaktør, som 
har det fulde ansvar for indholdet i den pågæl-
dende udgivelse. Der er derfor stor forskel på 
den redaktionelle linje i de enkelte udgivelser. 
Men det er faktisk meningen. Vi ønsker ikke, 
at vore udgivelser går i takt. Tværtimod er for-
skelligheden med til at sikre pluralismen i det 
danske mediebillede. 

Et fælles krav for vore udgivelser er, at 
indholdet hviler på fakta – for forudsætningen 
for velfungerende demokratier er, at borger-
ne har adgang til information om, hvad der 
foregår, så de kan handle og vælge på et oplyst 
grundlag. Det er helt afgørende for samfundet, 
at borgernes viden baserer sig på fakta, og at 
borgerne kan have tillid til medierne. Især i et 
år som 2022, hvor Ruslands invasion af Ukraine 
skabte et monumentalt behov for pålidelig 
information.

Derfor er det også en stor glæde at konstate-
re, at tilliden til medierne i Danmark er blandt 
de højeste i verden. Ifølge 2022-udgaven af 
’Digital News Report’ fra Reuters Institute for 

Støtte og solidaritet med Ukraine
Invasionen af Ukraine var en alvorlig påmin-
delse om, at vi ikke kan tage demokrati og 
ytringsfrihed for givet. Derfor var det også et 
helt særligt øjeblik i Husets historie da Jyl-
lands-Posten og Politiken samlede tusindvis af 
fakkelbærende danskere i Aarhus og Køben-
havn for at markere Danmarks befrielsesaften, 
4. maj, med en tale direkte til danskerne fra 
Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

JP/Politikens Hus har i 2022 ydet betydelig 
økonomisk bistand til de frie medier i Ukraine 
igennem det fællesnordiske initiativ Ukranian 
Media Fund. Ud over koncernens  direkte øko-

nomiske støtte valgte mange af Husets medar-
bejdere at donere et beløb til Ukranian Media 
Fund i stedet for at modtage en julegave i 2022. 

 Administrerende direktør Stig Ørskov var i 
juli i Lviv for at møde en række redaktører på 
de ukrainske medier, som havde modtaget 
støtte. Ud over stor taknemmelighed over 
den økonomiske støtte var de særligt glade 
for, at der er blevet etableret stærke relationer 
imellem de frie medier i Ukraine og Danmark.

Flere af koncernens forretninger gennem-
førte også indsamlinger til fordel for Ukraine i 
2022. Blandt andre Politiken, Saxo og DAO. 

 PUBLICISME
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Ekstra Bladets reportere Stefan Weichert og Emil Filtenborg blev som 
de første vestlige journalister beskudt – og såret – i forbindelse med 
dækning af krigen i Ukraine. Torsdag 19. januar 2023 modtog de 
to journalister Ekstra Bladets Victor-pris. Nedenfor ses et billede fra 
transporten til hospitalet i Poltava. Foto: Henning Hjorth
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Ud over Cavlingprisen modtog Husets medier, 
journalister, fotografer og designere flere andre 
betydelige hædersbevisninger. Blandt andet 
blev Politikens fotograf Mads Nissen beløn-
net med Visa d’Or for sin dækning af krigen i 
Ukraine, hos Jyllands-Posten fik journalist Mette 
Mayli Albæk Amnesty Internationals mediepris 
for artikel serien ’Systemets børn’, Børneavisen 
modtog ekstraordinært Sprogprisen uden for 
kategori for sin evne til at formidle svære og 
komplekse nyheder i forbindelse med krigen 
i Ukraine til børn i alderen 9-12 år, og hos 
 Politiken fik Lea Wind-Friis og Camilla Stock-
mann Publicist prisen for årets bedste dokumen-
tarproduktion med ’Pigekorets hemmeligheder 
indefra’ – for blot at nævne nogle få af de mange 
priser.

at benytte Husets medier til at blive opdateret 
om såvel udviklingen i Ukraine som øvrige 
samfundsforhold. Igen i 2022 har Husets medier 
samlet set været landets mest læste og besøgte. 
Vore medier havde i 2022 flere sidevisninger 
end nogensinde før med en stigning på 13 pct. i 
forhold til 2021.

En medvirkende årsag til fremgangen i 
sidevisninger var folketingsvalget i Danmark. I 
den lange valgkamp leverede Husets medier en 
massiv indsats for at bringe netop dét, vi er her 
for: oplysning til borgerne – baseret på uafhæn-
gig journalistik. Danskerne kvitterede for det 
publicistiske arbejde med rekordhøje trafiktal 
på tværs af Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og 
Politiken i oktober. Husets medier havde i 2022 
flere sidevisninger end nogensinde før, og Ekstra 
Bladet cementerede positionen som Danmarks 
førende digitale nyhedsmedie.

I 2022 tog brugernes efterspørgsel efter lyd et 
nyt spring frem – og vore nyhedsmedier imøde-
kom den store efterspørgsel med både podcasts 
og oplæst journalistik. På tværs af vore nyheds-
medier udgiver vi 39 podcasttitler, som i 2022 
blev downloadet mere end 22 mio. gange. 

I tillæg til de høje læser- og trafiktal formåe-
de Husets journalistiske medier igen i 2022 at 
hjemtage en række af de mest prominente jour-
nalistiske priser. Nagieb Khaja, Jeppe Findalen, 
Thomas Foght og Magnus Mio modtog i januar 
2022 den fornemmeste danske journalistpris, 
Cavlingprisen, for artikelserien ’Mettes  uønskede 
børn’ i Ekstra Bladet. Det var tredje år i træk, at 
et af Husets medier modtog Cavling prisen, og ot-
tende gang siden Husets etablering ved fusionen 
mellem Jyllands-Posten og  Politikens Hus i 2003.

JP/Politikens Hus, mia. sidevisninger

20192018

4.000

8.000

2021 20222020

4.688
5.356

6.560

+67 %

6.948
7.844

Kritik i Pressenævnet
• I 2022 uddelte Pressenævnet kritik 

af Ekstra Bladet i seks sager, Jyllands- 
Posten i en sag og Politiken i to sager.

Erhvervsmedier med stor vækst

Mens Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politi-
ken servicerer alle typer af borgere, har Husets 
erhvervsmedier særligt fokus på at rapportere 
om og for erhvervslivet. 

Efter en årrække med hastig vækst har 
koncernen i dag den største koncentration af 
erhvervsjournalister i Danmark med i alt 135 
redaktionelle medarbejdere på Watch Medier, 
Finans og MarketWire. Og væksten fortsætter. I 
2022 har Watch Medier således igangsat tre nye 
medier i Danmark og Norge, ligesom Kommu-
nikationsForum er blevet købt. Samlet har JP/
Politikens Erhvervsmedier 160 redaktionelle 
medarbejdere i Danmark, Norge, England og 
Tyskland.

Dygtige erhvervsjournalister er forudsætnin-
gen for stærke erhvervsmedier. Derfor har JP/
Politikens Hus i 2022 medvirket til – og støttet 
– oprettelsen af et nyt, frivilligt erhvervsjourna-
listisk forløb på Journalisthøjskolen DJMX, hvor 
85 studerende tilmeldte sig.
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Rennan prisen for årets bedste norske kogebog 
med 'Hellstrøms hemmeligheter fra havet'.

Saxo og DAO leverede millioner  
af læseoplevelser 
Vore mediers og forlags indhold tjener først 
sit publicistiske formål, når det bliver læst og 
lyttet til af brugerne. Derfor er distributionen 
af vores – og andres – udgivelser en afgørende 
understøttende funktion for publicismen. 

Saxos ambition er at gøre det endnu nem-
mere at læse og lytte til bøger, og det lykkedes 
igen i 2022. Samlet leverede Saxo i 2022 i alt 
3,3 mio. læseoplevelser – fysiske bøger, e-bø-
ger, lydbøger og streaming af digitale bøger – til 
danskerne. Saxo satte i 2022 også ekstra fart 
på sin bogstreamingtjeneste, Saxo Premium, 
blandt andet med opkøbet af Chapter. Strea-
ming af lyd- og e-bøger har for alvor fået fat i 
danskerne. I 2022 streamede Saxos brugere i 
gennemsnit tre bøger om måneden, sammen-
lignet med 1,6 bøger i 2019. 

DAO, som efter sammenlægningen af Dansk 
Avis Omdeling og Bladkompagniet 1. januar 
2022 indgår i JP/Politikens Hus-koncernen som 
majoritetsejet virksomhed, omdeler aviser 
for Husets udgivelser og en lang række andre 
aviser. I 2022 leverede DAO i alt 70 mio. aviser 
og 19 mio. bogpakker til danskerne. Aviserne 
skal ud hver dag alle årets 365 dage, og takket 
være denne natur i avisdistributionen er DAO 
lykkedes godt med også at tiltrække pakkekun-
der fra det hastigt udviklende e-handelsmarked 
samt brev- og magasinkunder, som alle drager 
fordel af den højfrekvente distribution.

Stærke erhvervsmedier
• 24 Watch-medier i 2022; +4 ift. 2021
• 160 redaktionelle medarbejdere 

i JP/Politikens Erhvervsmedier 
• 380.000 modtager Watch  Mediers 

daglige nyhedsbreve 

Top-3 hos Saxo 2022

Et skandinavisk forlag tager form

Med overtagelsen af det norske Kagge Forlag i 
slutningen af 2021 har JP/Politikens Forlag rea-
liseret ambitionen om en samlet skandinavisk 
position. Allerede i 2017 blev Polaris Bokförlag 
etableret i Stockholm – og udvidet med købet 
af Roos & Tegner i 2021. JP/Politikens Forlag var 
ved udgangen af 2021 således til stede i alle tre 
skandinaviske lande med betydelige positioner.

For alle tre lande er forlagets ambition at 
udgive de bøger, der sætter de største aftryk, 
og som folk helst vil læse. Og det er lykke-
des – i højeste grad. I Norge blandt andet 
med  ’Frihetens øyeblikk’ af Abida Raja og 
 ’Afghanerne’ af Åsne Seirstad. I Sverige med 
’Havsörnens skrik’ af Karin Smirnoff og ’Klimat 
Boken’ af Greta Thunberg. Og i Danmark 
blandt andet med ’Spionchefen’ af Lars Find-
sen og Mette Mayli Albæk og ’Elins død’ af Sara 
Blædel.

2022 var også året, hvor lyd blev en helt 
integreret udgivelsesform for JP/Politikens For-
lag – forlaget udgav 396 lydbøger i 2022. Og så 
blev der for alvor sat strøm på audiosatsningen 
North Audio Publishing, der primært leverer 
lydbøger til mange bogstreamingtjenester, 
men også udvikler helt nye lydformater som 
lyddramaer. 

JP/Politikens Forlag markerede sig igen i 2022 
som et af de mest prisvindende forlag. Kim Fa-
ber og Janni Pedersen modtog MARTHA -Prisen 
for 2022, Leonora Christina Skov modtog Litte-
ratursidens pris for de seneste tyve års bedste 
danske bog for ’Den der lever stille’, og Sarah 
Lang Andersen & Kathrina Skarðsá fik Blixen-
prisen for årets børnebog i Danmark for ’Slim-
fjorden’. I Sverige fik Elisabeth Åsbrink Lotten 
von Kraemers pris for ’Mitt stora vackra hat', 
og i Norge modtog Eyvind Hellstrøm og Anita 
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 DIGITALT OMSÆTNINGSSPRING  
 MEN PRINT UNDER PRES
Med en fremgang på 14 pct. til 3.780 mio. kr. 
øgede JP/Politikens Hus igen i 2022 omsætnin-
gen. Fremgangen skyldtes en fortsat betydelig 
vækst i det digitale indholdssalg på 14 pct. og 
en stigning i det digitale annoncesalg på 9 pct. 
Derudover påvirkedes omsætningen positivt 
af, at JP/Politikens Hus med indgangen til 2022 
blev majoritetsejer i Danmarks førende distri-
butionsvirksomhed for hjemmelevering, DAO.

Både Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Poli-
tiken realiserede pæn fremgang i det digitale 
indholdssalg. Til gengæld gik indholdssalget 
på print tilbage efter en periode med stabilitet 
under coronapandemien. Det skyldtes ikke 
mindst et markant dyk i forbrugernes købelyst 
i forlængelse af den russiske invasion i Ukraine 
24. februar og det efterfølgende inflationshop, 
som sendte forbrugertilliden ned på et rekord-
lavt niveau. 41 pct. af mediernes indholdssalg 
er nu digitalt, mens 59 pct. baserer sig på print.

Det digitale annoncesalg steg med 9 pct. 
Særligt Ekstra Bladet og JP/Politikens Erhvervs-
medier gik frem. Ekstra Bladets vækst skyldtes 
blandt andet en stærk t trafikudvikling, mens 
fremgangen for JP/Politikens Erhvervsmedier 
var drevet af salget af jobannoncer hos Watch 
Medier og en stærk udvikling i annoncesalget 

for det internationale design- og arkitektursi-
te Dezeen. Mediernes printannoncesalg var 
samlet set på niveau med 2021. Samlet er lidt 
mere end 50 pct. af mediernes annoncesalg nu 
digitalt.

JP/Politikens Erhvervsmedier, der blandt 
andet omfatter Watch Medier, MarketWire og 
Dezeen, øgede i 2022 omsætningen med 19 pct. 
og fortsætter den ambitiøse internationale eks-
pansionsplan. I 2022 lancerede Watch Medier 
to nye norske nichemedier og har nu fem titler 
i Norge. Dertil kommer de to tyske nichemedi-
er FinanzBusiness og VersicherungsMonitor. 
I 2023 planlægges yderligere ekspansion. I JP/
Politikens Erhvervsmedier indgår også ejeran-
delene i Infomedia, Børsen, Lasso og Medicin-
ske Tidsskrifter.

Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, 
havde igen i 2022 et godt år med en vækst i 
omsætningen på 7 pct. Finans skruer i 2023 
op for indsatsen på ESG-området – og lancerer 
blandet andet ESG-prisen Finans Impact sam-
men med KPMG. 

Også Politikens Monitormedier fortsatte 
ekspansionen i 2022 med lanceringen af Turist-
Monitor. Monitormedier øgede omsætningen 
med 13 pct. i 2022.

Nøgletal
20192018 2021 20222020

Nettoomsætning 
EBITDA
EBIT
EBT
Årets resultat 

Egenkapital 

Balancesum

EBITDA margin (pct.)

2.761
262
226
177
139

2.199

3.168

9,5

2.971
282
208
350
265

2.448

3.384

9,5

2.998
193
242
275
209

2.975

3.930

6,4

3.316
326
257
381
287

3.255

4.630

9,8

3.780
111

-4
-178
-149

3.275

4.545

2,9

 ØKONOMI
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Skandinavisk position giver 
 forlagsvækst

For JP/Politikens Forlag blev 2022 det første 
hele år med fuld repræsentation på alle skan-
dinaviske markeder. Hvor det norske Kagge 
Forlag kun indgik i tre måneder i 2021, indgår 
det med fuld virkning i 2022, hvilket er den pri-
mære årsag til et løft i omsætningen på 10 pct. 
Fremgangen i omsætningen er ikke så stor som 
forventet, da forbrugernes reducerede købelyst 
også påvirkede bogsalget. Både i Danmark, 
Norge og Sverige markerede koncernens forlag 
sig dog med stærke placeringer på bestseller- 
listerne, og det digitale bogsalg steg med mere 
end 40 pct. i forhold til 2021 på grund af den 
stadig stigende lytning af bøger.

Også Saxo mærkede forbrugernes adfærds-
skifte. Efter et stærkt stigende bogsalg under 
coronapandemien faldt salget af fysiske bøger 
i 2022 tilbage mod 2019-niveau. Til gen-
gæld fortsatte den gode udvikling for Saxos 
streaming produkter – både når det gælder salg, 
kundetilfredshed og -fastholdelse. Saxo kunne 
i 2022 særligt glæde sig over den vellykkede 
overtagelse af Chapter. 

Skift i forbrugeradfærd udfordrer 
sammenlagt distributionsselskab
Ved indgangen til 2022 blev DAO og Bladkom-
pagniet sammenlagt. Samtidig blev JP/Politi-
kens Hus majoritetsejer med 51 pct. af aktierne. 

Efter betydelig vækst i pakkemarkedet under 
coronapandemien blev det sammenlagte 
distributionsselskab ramt af et markant skift i 
forbrugeradfærden og en betydelig nedgang i 
antallet af sendte pakker. Samtidig blev DAO 
kraftigt påvirket af de stigende brændstofpriser 
og fortsatte udfordringer med at rekruttere til-
strækkeligt personale. Det udløste en markant 
resultattilbagegang og et betydeligt negativt 
resultat for året. I årets sidste måneder lå 
omsætningen på pakker dog højere end i den 
tilsvarende periode i 2021.

Øgede omkostninger presser 
 resultat
Det rekordstore fald i forbrugertilliden, det 
gevaldige inflationshop i foråret 2022 og den 
deraf følgende reduktion i forbrugernes købe-
lyst medførte et svagere salg af især printudgi-
velser og distributionsydelser end forventet. 
Samlet betød det, at omsætningen – trods 
digital fremgang – ikke indfriede den oprinde-
lige forventning om en omsætning på over 4 
mia. kr. i 2022.

Koncernens omkostninger var i 2022 påvir-
ket af en stor oprustning på medarbejdersiden 
ved indgangen til året, ligesom de generelle 
omkostningsstigninger – ikke mindst på brænd-
stof – slog igennem. Samtidig fastholdtes et højt 
investeringsniveau i nye initiativer, herunder 
den fortsatte ekspansion af Watch Medier og 
Monitormedier samt JP Lokal. Med en omsæt-

Omsætningsudvikling, mio. kr.

20192018 2021 20222020
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3.316

3.7808 % 1% 11 %
15 %
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ning, der ikke levede op til forventningerne, 
medførte det, at JP/Politikens Hus i 2022 
realiserede et underskud på den primære drift 
(EBIT) på 4 mio. kr. mod et overskud på 257 
mio. kr. i 2021. På EBITDA-niveau er resultatet 
111 mio. kr. mod 326 mio. kr. i året før. 

I 2022 påvirker særlige poster resultatet 
negativt med 40 mio. kr. som følge af omkost-
ninger til tilpasninger og omorganiseringer, 
mens resultatet for 2021 var positivt påvirket 
af særlige poster med 94 mio. kr., der primært 
hidrørte fra en udlodning fra Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening. Forventningen til 2022 
var et resultat på niveau med 2021, fraregnet 
særlige poster. Resultatet for 2022 er således 
omkring 100 mio. kr. lavere end forventet, når 
der reguleres for særlige poster.

Afkastet fra koncernens finansielle bered-
skab var også markant påvirket af den geopo-
litiske situation og den negative udvikling på 
de finansielle markeder, hvilket medførte et 
negativt finansielt afkast på 166 mio. kr. mod et 
positivt afkast i 2021 på 126 mio. kr. Resultat før 
skat endte dermed med et underskud på 178 
mio. kr. mod et overskud i 2021 på 381 mio. kr. 
Årets resultat er et underskud på 149 mio. kr. 
mod et overskud i 2021 på 287 mio. kr. 

Selve formålet med JP/Politikens Hus er at 
bedrive publicisme i form af frie, uafhængige 
medier og forlag. Publicistisk uafhængighed 
hviler på økonomisk uafhængighed, og derfor 
er økonomisk bæredygtighed en helt grund-
læggende forudsætning for vores evne til at ud-

Digital vs. printomsætning*

20192018 2021 20222020

53 % 52 %57 %

43 %

63 %

37 %

73 %

27 %

47 % 48 %

Digital Print

*ekskl. tryk- og distributionsaktiviteter

fylde vores samfundsrolle. I lyset af den stærkt 
utilfredsstillende resultatudvikling i 2022 og 
de forventede omkostningsstigninger på især 
papir i 2023 er der derfor gennemført omkost-
ningstilpasninger med henblik på en genopret-
ning af den utilfredsstillende resultatudvikling. 

Der forventes i 2023 en vækst i omsætningen 
på 6-7 pct., særligt båret af fremgang i det di-
gitale salg. Trods det utilfredsstillende resultat 
i 2022 fastholder JP/Politikens Hus igen i 2023 
et højt investeringsniveau for nye initiativer, og 
der forventes derfor et forholdsvis beskedent 
resultat af primær drift på 125-135 mio. kr. sva-
rende til en overskudsgrad på 3 pct. Fraregnet 
særlige poster svarer resultatforventningen til 
en forbedring på omkring 100 mio. kr. i forhold 
til 2022-resultatet.
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Ekstra Bladets Cecilie Guldberg  
i interview på Christiansborg ved 
folketingsvalget 1. november 2022. 
Foto: Tilde Døssing
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 FALDENDE UDLEDNING OG FULDT  
 FOKUS PÅ SBTi 
JP/Politikens Hus har som ambition ikke at 
påvirke miljøet og klimaet unødigt og på sigt 
– senest i 2050 – at blive klimaneutral. Det 
medfører, at det er en bunden opgave at redu-
cere de direkte  CO2-udledninger fra vores egen 
drift i størst muligt omfang og samtidig arbejde 
systematisk på at nedbringe vores indirekte 
udledninger. 

En betydelig del af vores udledninger skyl-
des, at den samfundsmæssige energiinfrastruk-
tur endnu ikke er fuldt baseret på vedvarende 
energikilder. Skal vi lykkes med vores mål-
sætninger, er det afgørende, at der sker en 
omstilling af energiforsyningen, så den bliver 
baseret på vedvarende energikilder. Vi lægger 
til grund, at den mest effektive omstilling af 
energiforsyningen gennemføres via den offent-
lige infrastruktur, hvilket selvsagt medfører, at 
hastigheden i arbejdet med vores emissions-
reduktioner er knyttet til omstillingshastighe-
den i den samfundsmæssige infrastruktur.

ScienceBased Targets

Vi har siden 2018 arbejdet målrettet med at 
nedbringe og rapportere vores udledninger og 
har nu besluttet at tilslutte os den anerkendte 
klimamåleinstans Science-Based Target initiati-
ve (SBTi) for at sikre, at vi som virksomhed får 
formuleret de rigtige og tilstrækkelig ambitiøse 
målsætninger. Omkring 4.000 virksomheder 
har på globalt plan tilsluttet sig SBTi, og primo 
2023 tilsluttede vi os formelt standarden og har 
dermed forpligtet os til at fastlægge konkrete 
klimamål, der sikrer, at vores CO2-udledninger 
nedbringes i overensstemmelse med Paris-
aftalens målsætninger. 

Arbejdet med de konkrete klimamål-
sætninger pågår gennem 2023 og 2024, idet vi 
forventer, at fastlæggelse af målsætninger og 
initiativer vil ske i to spor: medie- og bogakti-
viteter samt ’tryk- og distributionsaktiviteter’. 
Opdelingen er en konsekvens af forskellighe-

CO2 scope 1, ton
CO2 scope 2, ton
CO2 scope 3, ton
Samlet CO2-udledning 
inkl. godskrivning, ton
Samlet CO2-udledning 
ekskl. godskrivning, ton

Elforbrug, MWh
Andel kompenseret med 
REC-certifikater, pct.
Papirforbrug, ton
Brændbart affald, ton
Andel af affald, der genanvendes, pct.
Andel af eldrevne, egne køretøjer
i distributionen, pct.

1.202
4.998

22.557

28.757

36.517

11.333

2
20.242

764
78

50

992
1.908

23.071

25.971

37.861

10.802

63
18.159

836
63

65

1.166
1.836

18.824

21.826

36.496

12.163

64
11.686

782
80

84

1.000
1.815

19.154

21.968

37.779

10.907

74
13.059

739
82

83

583
1.312

18.453

20.348

37.340

11.766

99
13.066

772
82

83

-51 pct. 
-74 pct. 
-18 pct. 

-29 pct. 

+2 pct. 

+4 pct.

+97 pct.-point
-35 pct.
+1 pct. 

+4 pct.-point

+33 pct.-point

Ændring 2018-2220192018 2020 2021 2022

Nøgletal

Beregningerne af vores udledning er foretaget i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protocol og udarbejdes 
i samarbejde med COWI. Læs mere på www.jppol.dk

p g

 KLIMA OG RESSOURCER
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CO2-udledning inkl. godskrivning, ton

20192018 2021 20222020

Scope 1 Scope 2 Scope 3
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derne i omstillingshastigheder i teknologi og 
infrastruktur, og at de to spor skal understøtte, 
at de planlagte reduktionsinitiativer bliver så 
målrettede og effektive som muligt. 

Endelig stillingtagen til baselineår og kon-
krete reduktionsmål er et arbejde, der vil pågå 
gennem 2023 og 2024, og senere vil vi skulle 
forholde os til eventuel yderligere tilslutning til 
SBTi-initiativet Net-Zero. For nærværende er 
målsætningen en reduktion på 2,5 pct. årligt 
frem mod 2030.  

Vi er en virksomhed, som stadig har stor tro 
på trykte medier og bøger, også selv om det har 
en emissionskonsekvens som følge af trykning 
og efterfølgende distribution. Men vi er i høj 
grad optaget af at trykke og distribuere aviser, 
bøger, pakker, magasiner og breve på den mest 
bæredygtige måde. 

Tryk og distribution er således et væsentligt 
aktivitetsområde i koncernen, og vi har i 2022 
erhvervet fuld kontrol over distributionsvirk-
somheden Dansk Avis Omdeling, ligesom vi har 
overtaget trykkeriaktivitet på et af Danmarks 
største trykkerier i Glostrup – det tidligere 
Dansk Avis Tryk. For at opgøre vores emis-
sionsudledning sammenligneligt over årene 
har vi, som tilfældet har været i tidligere år, 
gennemført en rekalibrering af vores histo-
riske emissioner, som tager højde for de nye 
aktiviteter. 

Vores CO2aftryk

Koncernens udledning opgøres efter Green 
House Gas-protokollen. Koncernens samle-
de CO2-udledning for 2022 (scope 1, 2 og 3) 
udgør 37.340 ton, hvilket er et fald på 440 
ton målt mod en rekalibreret udledning i 2021 
på 37.779 ton, svarende til en reduktion på 1 
pct. Efter godskrivninger udgør udledningen 
20.348 ton mod en udledning i 2021 på 21.969 
ton – et fald på 7 pct. Over perioden 2018-22 
er udledninger med godskrivninger mindsket 
med 29 pct., svarende til et årligt fald på 8 
pct.

 Den direkte udledning i scope 1 og 2 var 
i 2022 6.520 ton. Det er et en stigning på 4 
pct. i forhold til 2018, som primært skyldes et 
større aktivitetsniveau hos trykkerier og DAO. 

Efter godskrivninger var udledningen 1.895 
ton – et fald på 33 pct. i forhold til året før.

Som tidligere år er koncernens udledninger 
helt overvejende en konsekvens af vores distri-
butions- og trykaktiviteter, herunder trykning 
og distribution for andre udgivere og virksom-
heder. Derfor er det også særligt dette områ-
de, der vil være fokus på gennem målrettede 
initiativer fastlagt i regi af SBTi-processen. 

Reduktionen i udledninger på 29 pct. – efter 
godskrivninger – er helt overvejende en konse-
kvens af ibrugtagning af oprindelsescertifika-
ter for grøn el (Renewable Energy Certificates 
eller REC’er). Effekten af REC’er indregnes 
som godskrivning i overensstemmelse med 
Green House Gas-protokollen og er baseret på 
grøn strøm produceret på de lokale markeder, 
hvor energien bliver forbrugt. Også genanven-
delse af forbrugsmaterialer i form af papir og 
trykplader i trykkeriproduktionen vægter i 
godskrivningen.

Igen i år har COWI været vores klimarådgi-
ver, og der er gennem året arbejdet på at styr-
ke vores emissionsdatamodel for i langt højere 
grad at kunne arbejde effektivt med udlednin-
ger og herunder gennemføre rekalibreringer i 
takt med udvidelsen af vores aktiviteter.

Den altovervejende andel af koncernens  
CO2-udledning fra distributionen er i lighed 
med tidligere år kategoriseret under scope 3. 
Udledningen i scope 3 udgør 18.453 ton (19.154 
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ton i 2021) svarende til 91 pct. af den samlede 
udledning. Scope 1 og 2 står herefter for 9 pct. 
af udledningen.

Hovedparten af koncernens energiforbrug 
baserer sig uændret på el, der udgør 78 pct. af 
det samlede energiforbrug. Det er et ener-
giforbrug, der hovedsagelig leveres gennem 
dansk infrastruktur, hvor mere end 80 pct. af 
det danske elforbrug kommer fra vedvarende 
energikilder. Det er tidligt i vores arbejde med 
klimaindsatsen besluttet, at vi som hovedregel 
ikke investerer i egne og ikkerentable ved-
varende energianlæg, men forventer, at den 
danske klimaindsats sikrer nødvendig kapa-
citet af grøn strøm. I det omfang vi alligevel 
iværksætter tiltag på området, fokuserer vi 
derfor på at målrette vores initiativer til at 
omfatte konkrete og direkte emissionsreduce-
rende indsatser som en naturlig del af vores 
aktiviteter – eksempelvis i udviklingen af vores 
produktions- og sorteringsanlæg, maskiner, 
bilflåde samt bygninger. Vi har således solcel-
leanlæg på vores relativt nye domicil i Aarhus, 
og senest er et nyopført sorteringsanlæg i Fre-
dericia etableret med et større solcelle anlæg. 
Produktionen fra egne anlæg kombineret med 
indkøbte oprindelsescertifikater medfører, at 
de samlede emissioner fra koncernens elfor-
brug er afdækket fuldt ud. 

Klimavenlig transport

Fragt og distribution udgør 64 pct. af vores sam-
lede scope 3-udledning, hvoraf vores aktiviteter 
inden for distribution udgør den væsentligste 
del. Derfor er det også her, vi i fremtiden skal 
arbejde mest indgående med at identificere 
egne reduktionsmuligheder for at understøtte 
det langsigtede mål om klimaneutralitet. Der er 
grundlæggende to veje til en lavere udledning 
i distributionen: en mere effektiv omdeling af 
produkter og grønnere køretøjer.

For at understøtte en mere effektiv distribu-
tion af produkter arbejdes der kontinuerligt 
med ruteoptimeringer for at sikre så få kørte 
kilometer som muligt. Det gælder både på det 
almindelige abonnementsnet og på alternative 
ruter. Ruterne optimeres også med fokus på 
produktmix og fyldningsgrad for derved at 
reducere antallet af kørte kilometer per avis/
magasin/pakke/brev.

 I takt med at vi fornyer og vedligeholder 
vores flåde af køretøjer, udskifter vi til grøn-
nere alternativer. Vi er meget afhængige af, at 
eksterne leverandører udvikler køretøjer og 
løsninger, der understøtter de transportbehov 
og -typer, vi har. For at fremme omstillin-
gen og hastigheden heraf har vi indgået et 
samarbejde med Aarhus Kommune om test 
af brintvarebiler. Det er vores vurdering, at 
brintvarebilerne opfylder mange af de behov 
og krav, vi har til varebiler i distributions-
ledet, og vi arbejder på at få identificeret den 
rette leverandør og leveringstidspunkter for at 
kunne igangsætte projektet. 

I 2022 udgør andelen af eldrevne køretøjer 
83 pct. i vores distribution, hvilket er samme 
niveau som i 2021. I slutningen af 2022 har vi 
modtaget de første 10 ud af 100 nye Kyburz 
elscootere. 

De nye elscootere har højere lastekapaci-
tet end vores nuværende scootere, hvilket 
betyder, at vi kan have flere produkter med 
per omdelingstur. Sammen med ruteoptime-
ringsprocesserne sikres hermed, at der køres 
så få kilometer som muligt per produkt. Når 
alle scooterne er taget i brug, køres mere end 
halvdelen af vores hjemmeleveringer med 
daoHOME på emissionsfrie køretøjer. Ser vi 
på fordelingen af alle køretøjer, der anvendes 
i distributionen, er det omkring 25 pct., der 
er emissionsfrie køretøjer (cykler og elscoote-
re) – en stigning på 7 pct.-point sammenlignet 
med 2021. 
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Husets fokus på bæredygtighed og minime-
ring af påvirkning på miljøet kommer til udtryk i 
mange facetter af vores forretningsmodeller.

 Undersøgelser viser, at det kun er hver 
tredje læser, der læser en bog mere end én 
gang. Samtidig bliver tusindvis af bøger ikke 
genanvendt og ender i stedet til afbrænding 
på genbrugsstationer. 

For at øge genanvendelsen og sikre, at 
mange flere læsere får gavn og glæde af 
brugte bøger, har Saxo kontinuerligt arbejdet 
med den cirkulære økonomi relateret til salg af 
bøger. Med henblik på at præsentere kunder-
ne for køb af brugte bøger i samme proces 
som de køber nye bøger har Saxo udviklet en 
markedsplads for brugte bøger, som er blevet 
integreret i den almindelige købsproces. Resul-
tatet er en unik løsning, der hjælper brugerne 
med at gøre deres bogforbrug mere bæredyg-
tigt på en nem og overskuelig måde.

Siden lanceringen af markedspladsen har 
Saxo oplevet en stor tilslutning og tilfredshed 
fra brugerne, og væksten, både i antallet af 
sælgere og antallet af bøger, der formidles på 
platformen, har været accelererende. Antallet 
af bøger, der er formidlet, steg med 250 pct. 
fra 2020 til 2021, og i 2022 blev en yderligere 
stigning på 16,5 pct. realiseret i et ellers fal-
dende marked for salg af fysiske bøger. Siden 
opstarten i 2019 er der blevet formidlet ca. 
90.000 bøger på platformen.

I 2022 blev Saxo tildelt Rambuks bæredyg-
tighedspris for løsningen. Begrundelsen lød: 
"Årets vinder har forstået, at de ved at forlænge 
levetiden på deres produkter – skåner kloden 
for et unødigt ressourceforbrug".

BRUGTE BØGER FÅR NYT LIV 
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 LEDELSESUDVIKLING  FREMMER  
 TRIVSEL OG DIVERSITET
Hvis JP/Politikens Hus skal udvikle positionen 
som Danmarks førende mediehus og indfri 
de internationale ambitioner, skal vi evne at 
tiltrække, udvikle og fastholde de mest kompe-
tente medarbejdere. Det er en høj prioritet, at 
vi har glade, sunde og motiverede medarbej-
dere som vores vigtigste ressource og væsent-
ligste konkurrenceparameter. Derfor er det 
afgørende, at vi lykkes med at skabe rammerne 
for en arbejdsplads, hvor alle trives med deres 
opgaver, kulturen og hinanden. 

Motiverede og engagerede 
 medarbejdere
Medarbejdertrivselsundersøgelsen for 2022 
viser, at vores medarbejdere fortsat udtryk-
ker en stor lyst til at være ansat hos os og en 
tilsvarende stolthed over at være ansat i deres 
forretningsenhed. De udtrykker, at de i høj 
grad vil anbefale andre at tage ansættelse i de-
res forretningsenhed, og at de er tilfredse med 
deres job som helhed.

Den samlede engagementsscore udgør 4,22. 
Det er et højt niveau, der fortsat ligger over det 
eksterne benchmark, om end 2022 bød på en 
marginal tilbagegang efter fremgang i 2019-21. 

Tilbagegangen svarer til udviklingen i bench-
mark. 9 af 10 medarbejdere udtrykker stor 
tilfredshed med deres arbejdsplads. 

Et sundt arbejdsmiljø

Vores målsætning er at sikre en inkluderende 
og krænkelsesfri kultur i alle vores forretnin-
ger, og vi spørger derfor i medarbejdertriv-
selsundersøgelsen, om medarbejderne har 
oplevet krænkende adfærd. Når det gælder 
rapporterede tilfælde internt, er niveauet 
det samme som i 2021. Men på grund af en 
fordobling af tilfælde, hvor vores medarbejdere 
bliver krænket af eksterne parter, har vi set en 
samlet stigning i antallet af tilfælde, hvor med-
arbejdere er blevet krænket. Eksterne parter 
er eksempelvis kunder og kilder – og krænkel-
serne sker helt overvejende digitalt. Især vores 
journalistiske medarbejdere er udsat, hvilket er 
et omfattende og stigende problem i medie- og 
kommunikationsbranchen generelt.

Digital chikane er derfor et område, vi tager 
særdeles alvorligt og, som har været et strate-
gisk indsatsområde i vores forretninger og ar-
bejdsmiljøorganisationerne i 2022. Arbejdet vil 
fortsætte i 2023. Der er blandt andet igangsat et 

Kønsfordeling  medarbejdere, kvindelig 
andel i pct
Kønsfordeling ledere, kvindelig andel i pct.
Lønindeks medarbejdere, indeks kvinde
Lønindeks ledere, indeks kvinde

Kønsfordeling  medarbejdere, kvindelig 
andel i pct
Kønsfordeling ledere, kvindelig andel i pct.
Lønindeks medarbejdere, indeks kvinde
Lønindeks ledere, indeks kvinde
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projekt på Ekstra Bladet, der i samarbejde med 
foreningen Digitalt Ansvar har afdækket karak-
teren af digital chikane blandt journalisterne 
med det formål at identificere forebyggende 
tiltag og tydeliggøre retningslinjer for håndte-
ring af konkrete sager.

Vi har også et kontinuerligt fokus på balan-
cen mellem arbejds- og privatliv. Det er et cen-
tralt aspekt i at forebygge og reducere, at med-
arbejdere oplever stress. Tilbagemeldingerne 
er, at vi har en god håndtering af stressforløb, 
men vi skal blive endnu bedre til at forebygge 
tilfælde. Det sker blandt andet gennem uddan-
nelse af vores ledere, så vores medarbejdere 
oplever tydelig ledelse og et godt kollegialt 
sammenhold – samt at have indflydelse på og få 
anerkendelse for det arbejde, der udføres.

Derfor satte vi også teamtrivsel på dagsor-
denen, da vi markerede Danmarks Mentale 
Sundhedsdag i oktober 2022 med et oplæg 
for alle medarbejdere om trivsel og tryghed i 
teams og om, hvordan vi alle kan bidrage til 
tryg arbejdskultur gennem en inkluderende 
adfærd og kommunikation.  

Sygefraværet i JP/Politikens Hus ligger stabilt 
på 2,5 pct. og er fortsat markant lavere end 
gennemsnittet i Dansk Arbejdsgiverforening, 
der ligger på 3,5 pct. for alle medarbejdere og 
på 2,8 pct. for funktionærområdet. 

Medarbejder og lederudvikling

Vi skal have ledere, der skaber de allerbedste 
rammer for, at vores medarbejdere trives med 
deres opgaver og hinanden. Vi har derfor en 
uændret høj ambition om at udvikle koncer-
nens ledelsesmæssige kompetencer. Vores 
indsatser med lederuddannelse og interne se-
minarer for vores forretningsledelser bidrager 
til at indfri den ambition. 

Vi afholder halvårligt et fælles seminar for 
alle koncernens forretningsledelser for at sikre 
inspiration, videndeling og netværksdannelse. 
I 2022 satte vi fokus på psykologisk tryghed. 
Det er i høj grad en ledelsesmæssig opgave at 
skabe rammerne og være rollemodeller for en 
tryg og tillidsbaseret arbejdskultur. 

Vi udbygger løbende vores tilbud af leder-
uddannelser og kurser. Senest tilføjede vi i 

2022 et kursus i teamledelse, der er målrettet 
medarbejdere med et uformelt ledelsesansvar. 
Kurset har også til formål at motivere vores 
dygtige medarbejdere til at have lyst til at tage 
et lederjob. 

I medarbejdertrivselsundersøgelsen moni-
torerer vi løbende medarbejdernes vurdering 
af deres ledere. Ikke mindst forholdet til den 
nærmeste leder er et vigtigt parameter for 
medarbejdernes trivsel. Så meget desto større 
er glæden over, at medarbejdernes vurdering 
af den nærmeste leder gennemsnitligt er steget 
igen i år.
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Diversitet, lige muligheder  
og inklusion
Diversitet og inklusion er afgørende forudsæt-
ninger for, at vi kan skabe de bedste og mest 
relevante udgivelser og servicer. En afspejling 
af samfundets diversitet er afgørende for for-
retningsudviklingen, ligesom det har afgørende 
betydning for at tiltrække, udvikle og fastholde 
medarbejdere fra den bredest mulige pulje af 
kvalificerede. 

Vi vil være en arbejdsplads, der ser og værd-
sætter menneskers forskelligheder og formår at 
bringe dem i spil til gavn for individets udvik-
ling såvel som for virksomhedens resultater. 
Årets medarbejdertrivselsundersøgelse viser 
heldigvis, at vores medarbejdere helt overve-
jende vurderer, at vi giver lige muligheder og er 
en inkluderende arbejdsplads. 

Alle vores forretninger har udarbejdet 
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handlingsplaner for øget diversitet frem mod 
2025, hvor der er fastlagt strategiske mål, og de 
nødvendige indsatser for at nå dertil er konkre-
tiseret. Forretningsledelserne er ansvarlige for 
udmøntningen af tiltagene med henblik på at 
vurdere effekten og realisere målene.

Kønsfordelingen mellem mænd og kvinder 
i koncernen i 2022 er 35 pct. kvinder og 65 
pct. mænd. Den ujævne fordeling skyldes helt 
overvejende vores distributions- og trykakti-
viteter, hvor DAO fra 2022 tæller fuldt med i 
koncernens medarbejderantal. Distribution og 
tryk udgør nu samlet set knap halvdelen af de 
medarbejdere, der beskæftiges i JP/Politikens 
Hus.

For koncernens medie- og bogaktiviteter 
er kønsfordelingen mellem mænd og kvinder 
mere ligeligt fordelt, og den kvindelige andel 
af medarbejderne er i 2022 steget til 44 pct. 
fra 43 pct. i 2021. 

I 2022 udgjorde den samlede andel af 
kvindelige ledere i koncernen 35 pct., mens 
kvindelige ledere i medie- og bogaktiviteterne 
nu udgør 40 pct., hvilket var en målsætning 
sat for 2023. Andelen af kvindelige ledere i 
distribution og tryk udgør til gengæld kun 27 
pct., og her er det selvsagt en klar ambition 
for kommende år at sikre en mere ligelig 
kønsfordeling. 

I vores kommercielle topledelse, som udgø-
res af direktionen og de kommercielle forret-
ningsledere, er kvinderne repræsenteret med 7 
ud af 12 personer, svarende til 58 pct.

Lige løn for lige funktioner 

Vores medarbejdere skal have lige løn for lige 
funktioner, kompetencer, indsats og erfa-
ringsniveau. Vi monitorerer og sammenligner 
løbende lønforhold for mænd og kvinder og 
har en vigtig opgave i at forstå og udjævne de 
lønforskelle, som vi fortsat registrerer. Derfor 
har vi de seneste år tilført ekstraordinære mid-
ler årligt til udligning af lønefterslæb.

I 2022 viser lønindekset, at forskellen 
mellem mandlige og kvindelige medarbejdere 
i vores medie- og bogaktiviteter er uændret, 
mens forskellen mellem mandlige og kvindelige 
ledere kun er mindsket marginalt. Her spiller 
det fortsat ind, at vi har en overrepræsentation 
af mandlige ledere med høj anciennitet. Når 
vi ser på ledere under 45 år, er lønindekset 
balanceret.

På distributions- og trykområdet modtager 
langt hovedparten af medarbejderne løn, der 
er fastsat i henhold til overenskomst og loka-
aftaler. Det er således alene på leder- og funkti-
onærområdet, at der lønnes individuelt.
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Siden 2008 har flere end 200 ledere været 
igennem JP/Politikens Hus’ mentorprogram, 
hvor erfarne ledere hjælper nye og kommen-
de ledere med deres ledelsesudvikling. Målet 
med programmet er at skabe bedre ledere, 
som samtidig formår at skabe balance mellem 
arbejds- og privatliv. 

Når man er ny leder, er det vigtigt at have 
personer i organisationen, som man kan spejle 
sig i. Det kan et netværk på tværs af koncernen 
være med til at understøtte. Derfor matcher vi 
også mentor og mentee på tværs af forretnin-
gerne og på baggrund af interesser og person-
lig profil frem for faglige kundskaber. 

Mentorprogrammet begynder med et 
kickoff arrangement, der strækker sig over 
en halv dag, med introduktion til mentoring. 
Derefter mødes parrene minimum seks gange 
i løbet af 6-9 måneder. I 2021/22 havde vi 15 
mentorpar.

I 2022 var Mette Mandrup, redaktør på 
FinansWatch, og Anne-Dorthe Pedersen, 
souschef i Politikens annonceafdeling, en del 
af mentorordningen. Som mentee var Mette 
ny inden for ledelsesdisciplinen. Da hun blev 
tildelt sin mentor, Anne-Dorthe, var Mette 
bekymret for, om en ikkeredaktionel person 
ville forstå de udfordringer, hun sad med. Den 
bekymring havde Anne-Dorthe ikke, for som 
hun selv siger, er ledelse først og fremmest et 
håndværk, man skal lære. 

Igennem hele forløbet har Mette oplevet 
mentorskabet som en stor hjælp i forhold til 
at sætte ord på at tydeliggøre, hvad man skal 
lære for at lande ordentligt i en lederstilling. En 
af de største aha-oplevelser for Mette var, at 
ledelse er et håndværk i sig selv, og at hun hos 
Anne-Dorthe kom i mesterlære. Mette er ikke 
i tvivl om, at man bliver en dygtigere og mere 
reflekteret leder af at have en mentor. Derud-
over peger hun på, at det giver stor værdi at 
sparre med en uden for egen organisation, 
hvor der ofte kan være indlejrede logikker, man 
tager for givet. Med en mentor udefra kan man 
reelt blive udfordret. 

Mentorprogram for ledere 

Koncernpersonalechef Mia 
Riedel ved ledelsesseminar 
om psykologisk tryghed 
i Mediebyen, Aarhus.  
Foto: Kim Frost
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Politikens Karoline Ulvig i interview på  
Christiansborg ved folketingsvalget  
1. november 2022.  
Foto: Tilde Døssing
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 REDAKTIONEL UAFHÆNGIGHED  
 OG ETIK I HØJSÆDET 
JP/Politikens Hus har to overordnede ambitio-
ner inden for området for selvskabsledelse og 
etik. Den ene er at sikre, at vores nyhedsme-
dier er redaktionelt uafhængige. Den anden 
ambition er, at vi agerer etisk korrekt og over-
holder gældende lovgivning.

Derfor har vi politikker, fora og procedurer, 
der hjælper og guider vores ledere, medarbej-
dere og leverandører til at sikre, at vi lever op 
til vores etiske og ledelsesmæssige standarder.

Redaktionelt uafhængige medier

Den redaktionelle uafhængighed er et bærende 
princip for alle de nyhedsmedier, vi ejer. Hvert 
enkelt nyhedsmedie har sin egen ansvarsha-
vende chefredaktør, som har det fulde ansvar 
for indholdet i den pågældende udgivelse. 
Hverken direktionen eller bestyrelsen i JP/Poli-
tikens Hus har indflydelse på det redaktionelle 
indhold – og ej heller nogen instruktionsbefø-
jelser i redaktionelle anliggender. Disse ligger 
hos de ansvarshavende chefredaktører.

Den redaktionelle uafhængighed af ny-
hedsmedierne er forankret i ejerstrukturen i 
JP/Politikens Hus. JP/Politikens Hus A/S ejes 
af Jyllands-Posten Holding (50 pct.) og A/S 
Politiken Holding (50 pct.), som henholdsvis 
Jyllands-Postens Fond og Politiken-Fonden har 
aktiemajoriteten i. 

Jyllands-Postens Fonds formål er ”at støtte 
udgivelsen af Jyllands-Posten, som et af private, 
erhvervsmæssige, organisationsmæssige og 
partipolitiske interesser uafhængigt liberalt 
dagblad.”

Politiken-Fondens formål er ”gennem er-
hvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken 
Holding og på anden måde dels at sikre og 
underbygge den fortsatte beståen af Dagbladet 
Politiken og af Ekstra Bladet (…) og tillige at 
sikre, at Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet 
ledes som uafhængige radikalt-socialliberale 
blade og organer for dansk frisind i overens-

stemmelse med Politikens hidtidige traditio-
ner”. 

Jyllands-Postens Fond vælger chefredaktører 
for Jyllands-Posten. Politiken-Fonden vælger 
chefredaktører for Ekstra Bladet og Politiken. 
Herudover udpeger hver fond halvdelen af de 
seks ejervalgte medlemmer af bestyrelsen i JP/
Politikens Hus A/S.

Kvinder i bestyrelsen

JP/Politikens Hus har et mål om, at kvinder 
udgør mindst 33 pct. af de på generalforsamlin-
gen valgte bestyrelsesmedlemmer. Målsætnin-
gen blev opfyldt i 2022.

Compliance

Det er en høj prioritet for os, at vores medar-
bejdere til enhver tid overholder gældende 
lovgivning og interne retningslinjer og politik-
ker. For at sikre løbende uddannelse af vores 
medarbejdere og fastholde et tidssvarende 
vidensniveau på kritiske områder tilbyder vi 
kurser (både fysiske og online) inden for føl-
gende områder:

Andel kvinder i bestyrelsen
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 SELSKABSLEDELSE OG ETIK
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 � Persondatabeskyttelse: Alle koncernens 
medarbejdere skal gennemføre et obliga-
torisk e-læringskursus inden for GDPR. 

 � Konkurrenceret: I 2022 har vi, i samar-
bejde med advokatfirmaet DLA Piper, 
igen afholdt interne kurser i konkur-
renceret. Kurset er obligatorisk og er 
målrettet vores forretningsledelser samt 
ledere og medarbejdere i relevante og 
kunderettede afdelinger.

 � Sikkerhed: Én gang månedligt afholdes 
der informationsmøde for alle nye med-
arbejdere med fokus på fysisk sikkerhed 
og it-sikkerhed for at vedligeholde en 
sikkerhedskultur i virksomheden. 

I 2023 har vi en ambition om at udbrede 
e-læring yderligere med det sigte at tilbyde et 
effektivt og fleksibelt læringsmiljø til både nye 
og eksisterende medarbejdere. 

Dataetik

JP/Politikens Hus er ansvarlig for daglig be-
handling af data om både brugere, kunder og 
medarbejdere. Dataetik og datasikkerhed har 
derfor høj prioritet, og vi har fastsat en politik 
for dataetik, som tydeliggør, hvordan vi arbej-
der målrettet med ansvarlig dataanvendelse 
og sætter rammen for den adfærd, vi tilstræ-
ber i arbejdet med data og de teknologier, vi 
anvender. Vi har med vores politik for dataetik 
indrettet os efter at behandle data med afsæt i 
principper om ansvarlighed, gennemsigtighed, 
sikkerhed, selvbestemmelse og privatliv. 

Én gang årligt udpeges en række indsats-
områder med det formål at sikre et kontinu-
erligt fokus på dataetik og udvikling af JP/
Politikens Hus’ politik på området. Der føres 
løbende kontrol med, at relevant lovgivning 
og vores interne retningslinjer overholdes, og 
vi vurderer løbende, om der er behov for at 
justere eksisterende politikker og procedurer 
på området.

I 2022 udtalte Datatilsynet en kritik af Ekstra 
Bladets tidligere samtykkeløsning, idet tilsynet 
konstaterede, at der manglede ét ord i sam-
tykketeksten. Afgørelsen vedrører en tidligere 
samtykkeløsning, som ikke er blevet anvendt 

i 2022. Kritikken kastede lys over en generel 
udfordring på tværs af mange mediers samtyk-
keløsninger, hvor IAB-godkendt standardtekst 
blev anvendt. Ud over at tage kritikken meget 
alvorligt opfordrede vi udgiverorganisationen 
Danske Medier til at få spredt informationen 
om tilsynets afklaring samt opdatere branche-
vejledningen på området.

Whistleblowerordning

Vi etablerede i 2021 en whistleblowerordning 
for moderselskabet og helejede danske dat-
terselskaber, der omfatter alle medarbejdere 
– tidligere, nuværende og kommende – og faste 
samarbejdspartnere, herunder samarbejds-
partneres ansatte, der har deres daglige gang 
i koncernen. Der har i 2022 ikke været nogen 
henvendelser til whistleblowerordningen. 
Vores politik for whistleblowerordningen ligger 
tilgængelig for alle interesserede på jppol.dk.

Ansvarlige investeringer

Vi investerer en del af vores kapitalberedskab i 
finansielle aktiver. Vores investeringer foregår 
igennem kapitalforvaltere, der arbejder efter 
politikker baseret på internationale standar-
der vedtaget i FN-regi. Standarderne vedrører 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og antikorruption, som indgår i screening 
og monitorering af vores investeringer.

Forvaltere arbejder med en eksklusions-
liste, der omfatter investeringer, selskaber og/
eller lande, der systematisk og vedvarende 
overtræder politikker for ansvarlighed, ligesom 
der ikke investeres i selskaber, der producerer 
f.eks. klyngevåben, antipersonelle landminer 
og atomvåben, og i lande underlagt interna-
tionale sanktioner eller lande, der anses for 
ikkeinvesteringsegnede, blandet andet som 
konsekvens af manglende overholdelse af FN 
Global Compacts ti principper. 

Ansvarlig annoncering

Annoncesalg er en vigtig indtægtskilde for 
koncernens medier, og vi har fokus på, at an-
nonceringen foregår ansvarligt. Vores primære 
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fokus er at udbrede brugen af førstepartdata 
som modvægt til data indsamlet på tværs af 
nettet og annoncemarkedets aktører. Første-
partsdata indhentes med samtykke fra bruger-
ne på vores sites og aktiveres i annonceøjemed 
udelukkende til målretning af annoncering på 
vores enkelte sites. Disse data kan således ikke 
anvendes af annonceindkøbere på andre sites 
end der, hvor samtykket er indhentet. Dermed 
tilbydes brugerne bedre og mere gennemskue-
lig privatlivsbeskyttelse.

I overensstemmelse med medieansvarslo-
ven er det den ansvarshavende chefredaktør 
for det enkelte medie, der har ansvaret for alt 
indhold, der udgives under titlen, herunder 
også annoncerne. Titlerne er forpligtet til at 
sikre, at annoncerne lever op til kravene om 
udformning af annoncer, men kan aldrig iden-
tificeres med en annoncør eller indholdet af en 
annonce. De enkelte titler er dog opmærksom-
me på eventuel betænkelig adfærd og lukker 
ned for enhver annoncør, hvor der registreres 
uregelmæssigheder i overensstemmelse med 
retningslinjerne fra Adkodex, som koncernens 
titler har tilsluttet sig i fællesskab. Så længe 
annoncerne lever op til alle lovkrav, har JP/
Politikens Hus i overensstemmelse med den 
kommercielle ytringsfrihed ingen holdning til 
annoncører eller til annoncers indhold.

I 2022 blev JP/Politikens Hus politianmeldt 
af Forbrugerombudsmanden, fordi reklamer 
for tobakssurrogater havde optrådt på Ekstra 
Bladets site. Et tobakssurrogat er et produkt 
med indhold af nikotin, men som ikke er en 
tobaksvare eller en elektronisk cigaret. Det er 
i strid med gældende lov at reklamere for to-
bakssurrogater. I Ekstra Bladets tilfælde var der 
blevet reklameret for nikotinposer af mærket 
Lyft. Reklamerne blev vist som bannerrekla-
mer på Ekstra Bladets hjemmeside. Ekstra 
Bladet arbejder aktivt og kontinuerligt gennem 
tekniske forholdsregler og interne processer 
på at forhindre adgang for eventuel ulovlig 
annoncering. Sagen pågår, men Ekstra Bladet 
er af den overbevisning, at der ikke er grundlag 
for indgivelse af politianmeldelse, idet ban-
nerreklamerne blev indrykket af en annoncør 
gennem programmatiske indkøbskanaler i strid 
med Ekstra Bladets forretningsbetingelser. 

Hos Jyllands-Posten i Mediebyen,Aarhus.  
Foto: HenningLarsen/Jacob Due
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زن، زذدگ�، آزادی’

1. januar 2023 var af særlig betydning i JP/Politikens Hus. Her kunne vi nemlig fejre, at det er 20 år siden, at Jyllands-
Posten og Politikens Hus blev sammenlagt med målet om ”at skabe Danmarks førende medievirksomhed” og 
bidrage til samfundet med oplysning til borgerne med journalistik og litteratur. I anledning af 20-året har den iranske 
kunstner Farshad Farzankia skabt en serie på seks litografier med titlen ’ Women, life, freedom’ til Husets 
medarbejdere. På billedet ses Farshad Farzankia i færd med at lægge sidste hånd på værkerne. Farshad Farzankia 
er desuden repræsenteret i koncernens kunstsamling med værket ’Blev det’, der i dag hænger hos Ekstra Bladet i 
Politikens Hus på Rådhuspladsen i København. Foto: Søren Ellitsgaard


