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UNDERSÖKNING OM ONEPAGERS
Förra året publicerade 30% av LargeCap digitala
versioner av årsredovisningen och många av dem
var kortversioner, onepagers. Det finns olika uppfattningar om vilken nytta en onepager gör, till
vem den vänder sig och om den ens behövs.
Vi blev nyfikna på argumenten för onepagern och
pratade med en handfull IR-chefer. Detta är ett
utdrag av vad vi fick vi höra:

Hur sprider ni?
”Där våra intressenter är – där vill vi vara – på webben och med länkar till onepagern, pressmeddelanden vid publicering, intranätet, LinkedIn, Twitter och Instagram”.
Hur mäter ni?
Ett fåtal svarade att de mäter antal nedladdningar.

Varför?

Att tänka på när man gör en onepager

”Bolagets affärsmodell är digital och vi vill vara
moderna. Vi vill använda alla kanaler vi kan för att
bygga varumärket. En onepager är läsvänlig på
alla enheter. Våra målgrupper blir allt yngre och
allt digitalare. Onepagern skapar nyfikenhet för
den fullständiga årsredovisningen som man når
lätt via länkar”.

• Definiera målgrupperna och anpassa budskapet. Hur når ni dem bäst?

För vem?
”Investerare, analytiker, potentiella och nuvarande
medarbetare, hållbarhetsexperter, kunder och studenter”.

• Det måste vara tydligt att det är en årsredovisning man läser – att man inte är inne på bolagets webbsida.
• Onepagern ska öppnas i ett nytt fönster så att
man lätt kan gå tillbaks till huvudwebben.
• Sprid den: länka till onepagern från bolagets
webbsida, pressmeddelanden, e-postsignaturerna och sociala media.
• Och sist men inte minst, följ upp för att kunna
förändra och förbättra.

Många svenskar använder både mobil, surfplatta och dator.
85% har en smart mobil, 62% använder mobil,
dator och surfplatta, 27% använder bara en
smart mobil och endast 6% använder bara en
dator.
”Vi gör hela årsredovisningen online eftersom fler och fler av våra intressenter söker
information via olika enheter. Det går både
enklare och snabbare att ta till sig information som är anpassad efter mobil, läsplatta
eller desktop jämfört med en pdf.”
Angela Jagelid, kommunikationsansvarig hållbarhet
& finansiell rapportering, Castellum
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”NENTs tjänster är digitala – streaming och
tv – då blir digital synlighet extra viktigt. Och
en onepager är dessutom användarvänlig
och ger investerarcommunityn och potentiella medarbetare en snabb överblick av
bolaget.”
Joel Gedin, Investor Relations Manager, NENT Group

”I år valde vi att inte göra en onepager. Vi
var osäkra på målgruppen, vem som egentligen läste den och tyckte att kostnaden per
klick blev för hög.”
Paula Treutiger, Head of Communications &
Investor Relations, Sobi
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Sthlm Kommunikations kärnverksamhet är finansiell kommunikation. Vi hjälper bolag med IR- och hållbarhetsrådgivning, produktion av års-, kvartals- och hållbarhetsredovisningar, formgivning och design, webb,
foto, översättning, tryck, distribution med mera. Förutom vår breda erfarenhet och kunskap sätter vi en stolthet i att vara engagerade och tillgängliga. Varumärkes- och designuppdrag görs genom systerbyrån Uniform.
Sthlm Kommunikation & IR, Karlbergsvägen 32A, 113 27 Stockholm
sthlmkom.se. info@sthlmkom.se. 08-410 076 05
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