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Omsättningen uppgick till 2008 ksek för december månad 
 
Omsättningen för december månad 2019 blev 2008 ksek, att jämföras med 2173 
ksek för december månad 2018. Omsättningen minskade därmed med cirka 8%. 
Minskningen berodde till stora delar på att ett spelbolag som i december 2018 stod 
för cirka 30% av omsättning endast stod för cirka 15% i december 2019. Trots 
minskningen är vi nöjda med utfallet eftersom våra prioriterade verksamhetsområden 
växer enligt plan och redan nu täcker upp en betydande del av bortfallet. 

2019 var ett år som påverkades väsentligt av regleringen på spelmarknaden som i 
grunden förändrade förutsättningarna för våra spelkunder att agera. Värt att notera är 
att vi har jämförelsetal som tar med intäkterna från dessa bolag och som kommer att 
göra så under första halvan av 2020.  

Årsomsättning för 2019 landar på cirka 20,2 msek, vilket är en minskning med cirka 
8% mot 2018. Med de nya kunder som tillkommit under hösten och det intresse som 
finns för vår tjänst är vi övertygade om att vi återigen kommer att öka omsättningen 
under 2020 då vi har höga ambitioner vad gäller försäljning. 

Mycket har hänt under 2019 med en rad viktiga förändringar, resultaten av dessa har 
börjat märkas positivt under senare delen av hösten där vi ser att vi vinner kunder 
baserat på vår lösning istället för rena pris/volym affärer. 2020 möter vi med ett 
fokuserat team som kommer att växa under året och bidra till att vi når de högt 
uppsatta mål vi har. 

 
För ytterligare information kontakta:  
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB 
fredrik.dalebrant@jojka.com 
www.jojka.com 
 

Om Jojka;  

Jojka erbjuder en kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera 
med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Vår vision är att kunderna till ett företag som använder 
Jojka ska märka att de nås av anpassad och personifierad kommunikation. Jojkas intäktsmodell 
bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka 
Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare. 
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