


Älskaren från huvudkontoret



Boken blir film!





Men vänta nu! 
Så som jag 
har jobbat...
Research, prioriteringar, vägt varje ord 
på guldvåg, tonalitet, känsla, bildspråk 
och budskap…



Åh nej…
Det kommer aldrig 
bli bra!!!





Ny publik
Ökat intresse
Kapitalisera

Större genomslag
Lyfta fram andra perspektiv

Levandegöra 
Visa människorna bakom



Skapa mervärde med 
årsredovisningen som 

kommunikationsplattform



Ert arbete = grunden till allt

Internt
• Introduktion för nyanställda
• Aktuell verksamhetsbeskrivning

̶  för alla
• Intern förankring
• Strategisk kommunikation
• Internt kulturbyggande
• Lärande

Extern
• Employer branding
• Employee advocacy
• Rekrytering
• Alumni
• Corporate marketing
• CRM

ÅR



Fler tar steget

• Entrance to ASSA ABLOY
• This is Saab
• Scania Global Introduction
• The Tele2 Way
• Stena Story
• Welcome to Stena Line
• Resan genom Coor
• Scandinavian Business Seating



This is Saab

http://www3.involve.se/saab_award/index.html
http://www3.involve.se/saab_award/index.html


Ert arbete = grunden till allt

Internt
• Introduktion för nyanställda
• Aktuell verksamhetsbeskrivning

̶  för alla
• Intern förankring
• Strategisk kommunikation
• Internt kulturbyggande
• Lärande

Extern
• Employer branding
• Employee advocacy
• Rekrytering
• Alumni
• Corporate marketing
• CRM

ÅR



Hur kan innehållet 
i årsredovisningen bli 
en riktig talangmagnet?



Vilken information söker talanger?

• Geografisk spridning

• Företagsstruktur
• Affärsstrategi

Källa: Comprend Career Survey 2015
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Generell
företagsinformation



Vilken information söker talanger?

• CSR-strategi

• Kultur och värderingar
• Mångfald och jämställdhet

• Mänskliga rättigheter

• Barns rättigheter

Källa: Comprend Career Survey 2015
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Etik och 
hållbarhet



Var söker talanger information?

Källa: Comprend Career Survey 2015
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LinkedIn Twitter Företagswebbplatsen Facebook Glassdoor

38% 12% 70% 23% 18%



Hur vill de konsumera innehåll?
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Användarens resa









Förenkla 
budskapen





25 May, 2016

Skapa innehåll 
i olika format 

till olika kanaler
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Lyft fram de 
goda nyheterna



Andelen kvinnor i lednings-
gruppen har ökat med 50% 

sedan 2014
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Gör medarbetarna
till aktiva ambassadörer
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HjärtefrågorUnderhålla

Smart

Erkännande Stolthet

Relationer



Årsredovisningen = grunden till allt

ÅR



#ARseminarium
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