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Anegy  
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Välkommen! Lär känna Anegy Digital Consulting, vår historia, vår 
kultur och vi som utgör det digitala maskineriet. anegy

House of data-driven 
mindsets



2

Om oss
Anegys värderingar
De fyra teamen
Anegys kontor
Kunder
Kunskapshus
Förmåner
Ambassadörsskap

04
07
10
13
14
16
18
22

ANEGY CULTURE PLAYBOOK

Innehåll



4

Vår historia
Anegy är en av få aktörer i branschen som har en historia som sträcker sig 
över 10 år. Ursprungligen hade Anegy ett nära samarbete med Sveriges 
Annonsörer, en oberoende intresseorganisation inom marknadsföring. Anegy 
har idag utvecklats men vi står kvar med samma kärnfilosofi - att vara en 
datadriven, analytisk och resultatfokuserad aktör.

OM OSS

Anegy grundas som en resultat-
fokuserad och analytisk spelare i 
branschen

2006
Simon Milton  
tillträder som VD

2014

Anegy blir en del av  
CloudRepublic-koncernen

2017

Jimmy Björnhård 
tillträder som VD

2019 Tredje året i rad 
som vi tar emot 
Di Gasellen

2020

Anegy vinner priser i 
SEMrush award

Anegy har rekord i 
tillväxt med 69%Samsung blir första kund att 

fira 10 år med Anegy

Electrolux Home, vår största 
kund, firar 5 år med Anegy

Anegy ansluter sig till 
kollektivavtal

Anegy flyttar till större 
lokaler på Östermalm

Anegy växer ur sin lokal 
på Riddargatan och flyttar 
till Kungsholmen

Anegy i siffror
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En del i en koncern
I slutet av 2017 blev Anegy en del av 
CloudRepublic-koncernen, ett publikt 
bolag med analytiskt fokus genom 
big data och datavetenskap.  

OM OSS
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Anegy i siffror

Visste du att namnet anegy är en wordplay på två 
ord? Två ord som tillsammans utgör vårt DNA -  
analyze och strategy. 

Vi heter anegy (/’an,e:gy/)  
(eller Ann-e-gy) med ett hårt g. 

Under 2020 har vi lagt ett större fokus på vår egna marknadsföring - i syfte att leva mer som vi lär. Nu är vi 
bara i början på denna tillväxtresa som bara kommer göra oss starkare på marknaden och hjälpa oss till 
nya leads. Här ovan ser du vissa förändringar som vi åstadkommit 2020. 

CloudRepublic

Anegy Northside Falco
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Vår konsult-filosofi
Vad skiljer Anegy mot andra konsultbolag? Det vi kan säga är att vi är ett 
djupt engagerat och service-minded företag i branschen. Vi värnar högt om 
våra relationer och att bygga starka samarbeten som levererar resultat.

Att vara den bästa byrån kunden någonsin har jobbat med är något vi 
alltid strävar mot. Och här har vi våra värdeord som hjälper oss dit - resultat, 
expertis, service och transparens! 

Att växa individuellt är viktigt!
Vi värdesätter kompetensutveckling högt på Anegy. 
Som konsult har du alltid en målbeläggning på 80%. 
Det vill säga att du har 20% i övrig tid för interna 
projekt och egen kompetensutveckling. Din egna 
utveckling och utvecklingsplan formar vi under våra 
årliga utvecklingssamtal. 

Våra kunduppdrag
Vi har en stor variation i våra uppdrag. Något vi alla skulle gå 
i god för är att våra projekt är väldigt stimulerande och  
utvecklande i sig. Och som går i linje med den roll du har hos oss som konsult. 

Som konsult på Anegy går du in i en specialist-roll där du stöttar och 
samarbetar med kunden på det sätt som bäst hjälper dem att nå sina mål. 
Du får djupare insikter i hur du praktiskt bemöter problem och löser de för och 
med din kund. Du får även intern stöttning från ditt team och dina övriga 
projektmedlemmar. 

Bra att veta är att vi aldrig “översäljer” våra konsulter vilket skiljer oss åt mot 
många andra bolag. Det betyder att vi inte kommer sälja in dig som ledande 
expert i ett ämne där du saknar expertisen för att bära titeln. Med det sagt, så 
tror vi fortfarande på dig och att du alltid kommer leverera! 

OM OSS
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resultat
expertis
service
transparens

ANEGYS VÄRDERINGAR

r.e.s.t. Vi lutar oss tillbaka på våra värdeord som en ledstjärna för vår verksamhet. 
Den består av fyra viktiga delar som genomsyrar allt vi gör; stort som smått.
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Vår ambition är att hjälpa Sveriges marknadsavdelningar att 

ta datadrivna beslut och maximera effekten av sin mark-
nadsföring. Vi har höga mål både för oss som individer och  

oss som bolag. 

En perfekt match
Vi bidrar i branschen som en kanaloberoende part. 
Det betyder att vår existens bidrar med ett transparent 
förhållningssätt på marknaden.

Vi agerar alltid efter det som kommer gynna vår 
kund bäst. Vårt mål är att stärka kunden inifrån så 
att de kan säkra digitala insikter, ta ägandeskap och 
maximera sin marknadsföring. 

“Vi vill vara den bästa 
byrån du någonsin har  
jobbat med”

ANEGYS VÄRDERINGAR

Vårat varför
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fueled
by data
Vi arbetar datadrivet i alla våra projekt. En förutsättning för det är att vi även säkrar 
data. Som konsult hos oss börjar vi alltid med att säkerställa ett bra analysunderlag. 

ANEGYS VÄRDERINGAR
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Performance SEO
Paid search 
Paid social 

Programmatic

On-page SEO
Outreach

Teknisk SEO

Owned media Analytics
Organic social

Content marketing 
Email marketing

Tracking 
In depth-analyser 

CRO & UX

DE FYRA TEAMEN

Våra team
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Fantastic 4
Anegy Digital Consulting 
består av fyra stycken team. 
Tillsammans står vi för en 
övergripande kompetens inom 
digital marknadsföring. Utöver 
detta har vi en stab-funktion 
som arbetar med den interna 
marknadsföringen och stöttar i 
konsultprojekt vid behov. 

Vad följer med 
team-strukturen?
Varje team representerar en viss typ av  
uppdrag inom konsultverksamheten. Team-lead finns som stöttning inom varje 
team för så väl kundprojekt som interna projekt och konsultens utveckling. 

Stöttning i kundprojekt

Egen utvecklingsplan

Utvecklingsaktiviteter inom team

Head of SEO
Sabine Ljunggren

Head of Owned Media
Anna Bertilsson

Head of Performance* 
Jimmy Björnhård

Head of Analytics* 
Kim Westervind
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*Interim teamlead - VD Jimmy Björnhård och 
Marketing Manager Kim Westervind

Likväl ansvarar team-lead för ditt 
utvecklingssamtal och andra praktiska 
formaliteter som t.ex. planering inför semester. 

De olika teamen har egna aktiviteter som 
de själva anordnar, men återkommande är 
team-avstämninga varje till varannan vecka. 
Team-leads ingår även i ledningsgruppen på 
Anegy, som håller ledningsgruppmöten flera 
gånger per år.

DE FYRA TEAMEN
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Kollegor

DE FYRA TEAMEN

“Anegy är en fantastisk 
arbetsplats med härliga kollegor 
och högt i tak. Vi håller en 
hög nivå i våra leveranser och 
utvecklas som ett team.”

Joanna Sandin  
Webbanalytiker

“Vi har en stark gemenskap och 
kollegor som stöttar i stort som smått.”

“Det finns ett tydligt fokus 
på personlig utveckling som 
jag uppskattar. Och jag 
känner att Anegy hjälper 
mig mot mina långsiktiga 
karriärsmål.“

Joanna Warnestad 
SEO Specialist 

“Arbetsmoralen är hög och vi jobbar 
hårt, men ser samtidigt till att unna oss 
för våra insatser.”

Anna Bertilsson 
Head of Owned Media

Magnus Schill 
Digital Specialist
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Kontor centralt på Östermalm
Östermalm känns på många sätt som hemma. Vi har under Anegys historia 
haft flera kontor som vi fått flytta ifrån i samband med vår snabba tillväxt. Och 
de har, med undantag för ett år på Kungsholmsstrand, varit belägna på just 
Östermalm. 

Idag håller vi hus i stora ljusa lokaler på Artellerigatan 42, ett stenkast från 
Östermalmstorg. Hit finns det bra kommunikation med t-bana enstaka minuter 
från kontoret, trevliga restauranger och caféer, samt fina promenadstråk mot 
exempelvis Karlaplan eller längs med vattnet vid Strandvägen.  

Artillerigatan 42 T-bana Östermalmstorg CloudRepublic

ANEGYS KONTOR
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Här ovan ser du ett urval av våra kunder. Vi stöttar strategiskt så väl 
som operativt inom flera olika fält och branscher. För vissa kunder har 
vi ett övergripande ansvar i den digitala marknadsföringen. 

KUNDER

Urval av kunder
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En stark kundportfölj
Något som vi är väldigt stolta över är vår kundportfölj. Dels har vi storbolag 
och internationellt branschledande jättar som valt att jobba med oss.  Det 
tycker vi är väldigt roligt! Sedan har vi även medelstora bolag och lokala 
aktörer som bidrar till en härlig mix. En fördel med vår kundportfölj är att vi 
byggt expertis och kunskap inom flera olika branscher och arbetat efter 
många olika organisatoriska strukturer. Ingen kund är egentligen för liten eller 
för stor för att jobba med oss, som vi ser det.

Stora kunder med långa relationer
Electrolux Home och Samsung är två exempel på några av våra största 
kunder som vi samarbetat med under många många år. Vi tycker det är 
viktigt att bygga starka relationer där vi hjälper våra kunder att nå deras fulla 
potential. Det är en ära att få jobba med dessa parter och vi kan inte säga 
mer än att vi lär oss minst lika mycket på vägen i dessa kundprojekt. 

Word of mouth
Våra uppdrag har kommit tack vare det goda rykte och omdöme andra 
delar om oss. Idag har vi faktiskt inte ens en säljavdelning, utan fokuserar på 
att stärka våra relationer och sprida allt bra vi åstadkommer.

"Det känns otroligt skönt att jobba 
med ett så proaktivt, ansvarstagande 
och transparent företag där jag aldrig 
behöver påminna om vad som ska 
göras."    

- Katarina Eklöf, 
Electrolux Home 

KUNDER

“Anegy har ett professionellt 
och ödmjukt bemötande. 
Skulle gärna anlita Anegy 
igen!”    

- Tove Wredler Wennström,  
Folkofolk
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Vi är ett kunskapshus
Att utbilda har alltid varit en kärna i vår 
verksamhet. Vi tror på att en vassare beställare 
bidrar till en bättre leverans i våra kundprojekt. 
Därmed har vi alltid med oss att kunden ska 
lära sig, utvecklas och vara en bidragande part 
i uppdragen. De ska vara med på tåget och 
kunna försvara våra insatser lika bra, om inte 
bättre, som oss själva.

Anegy Breakfast Club
Anegy Breakfast Club (ABC) är våra aktiviteter i form av frukostseminarier och 
webbinarium. De hålls ca 2 gånger i månader. Som en del av Anegy tycker 
vi att det är kul om även du vill utvecklas som föreläsare och hålla ABC, men 
det är inte ett måste.

Anegy Academy
Vi har en egen utbildningsplattform som vi är väldigt stolta över. Här kan 
man betala för att gå onlinekurser i sin egen takt inom olika delar av 
digital marknadsföring. Som en del av Anegy får du på olika sätt bidra till 
vidareutvecklingen av plattformen.

Utbildning på skolor
Vi har en nära relation till flera yrkeshögskolor och utbildar bland annat i SEO, 
tracking och sociala medier. Det är en del av vår konsultverksamhet.  

KUNSKAPSHUS KUNSKAPSHUS
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Övriga utbildande aktiviteter
Vi håller även företagsutbildningar som vi skräddarsyr och anpassar efter 
beställaren. Utöver detta så producerar vi giveaways (checklistor, tips och 
råd) som en del av vår inbound marketing. De distrubuerar vi bland annat på 
sajten och i uppföljningsmail till ABC.

I våra sociala medier har vi också ett utbildande fokus. Dels för att skapa 
trovärdighet och visa vår expertis, samtidigt som vi sprider kunskap helt 
kostnadsfritt.

Som en del i vårt CSR-arbete har vi även erbjudit kostnadsfria utbildningar 
och coaching till non-profit organisationer som t.ex. Rädda barnen.

Gratis kunskap och coaching

C
SR

KUNSKAPSHUS
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hard 
work
pays 
off

FÖRMÅNER

Förmåner
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hard 
work
pays 
off Vi vill att du växer! Därför har du 15 000 kr i årlig kompetensut-

vecklingsbudget. Hur du väljer att nyttja din pott görs i samråd 
med din team-lead och din utvecklingsplan. Vi hjälper dig att 
hitta vägar för att stärka dig och din konsultprofil.

15 000 kr i utbildningspott

Unionen är inte bara en kund till oss - vi är en av få byråer som 
är anslutna till kollektivavtal och mer specifikt till dem!
I den redogörs bland annat din sjätte semestervecka och 
rätten till föräldralön. 

Kollektivavtal + tjänstepension

Få extra klirr i kassan! Om du får in en ny kund eller utökar hos 
en befintlig får du ta del av kakan. Alla anställda delar även 
på en procentsats av bolagets vinst varje år. 

Provision och vinstbonus

Låt hälsan ta mer plats mer i vardagen. Boka in en tränings- 
lunch med kollegan och fyll på energin till eftermiddagen! 
Du får 2 000 kr i årligt friskvårdsbidrag och hittar förmånliga 
erbjudanden hos olika aktörer genom vår förmånsportal.

Friskvårdsbidrag

FÖRMÅNER

Förmåner

Till kollektivavtalet

Det här får du

https://www.unionen.se/kollektivavtal/almega-tjansteforetagen-tjanstemannaavtalet
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När batteriet tar slut hittar du yoghurt, nötter, och frukt i köket.  
Till måndagsmöten erbjuder vi frukost och till fredags work-
shops står vi för lunchen. Vi varierar oss med det bästa från 
krokarna - indiskt, burgare och sallader brukar stå på menyn! 

Energipåfyllning

När du går på föräldraledighet får du ut en föräldralön. Ett 
uppskattat tillskott hos nyblivna föräldrar, när det blir  lite mer 
magert i plånboken. Så kan du njuta mer och fokusera på 
tiden med ditt barn! 

Föräldralön

Varje fredag bjuder vi in till en lunch-workshop eller fredags-
seminarium med efterföljande AW. Det bjuds på gott i mat 
och dryckesväg. Samtidigt som vi lär oss nytt eller genomför 
interna förbättringar.

AW:s och workshops

Få tillgång till vår förmånsportal där du kan hitta generösa 
erbjudanden inom resa, hälsa, nöje och shopping.  
Här hittar du även pensionsplattformen Lifeplan. 

Benify

FÖRMÅNER

Läs mer hos Benify

https://www.benify.se/
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På Anegy vill vi uppmuntra goda prestationer. Därför röstar vi varje halvår 
fram tre kollegor som har utmärkt sig lite extra. Personerna får 10.000 kr var att  

spendera på kompetensutveckling. 

FÖRMÅNER

Halvårets prestation
Denna utmärkelse går till en person som har presterat på topp det 

senaste halvåret.

Halvårets humörhöjare
Denna utmärkelse går till den person som fått dig att dra lite extra i 

smilbanden - som gjort det extra roligt att jobba på Anegy.

Halvårets raket
Denna utmärkelse går till den person som har utvecklats mest det 

senaste området inom sitt eller något annat område. 

Halvårets medarbetare
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Vi hjälper dig bygga ditt personliga  
varumärke!

Anegy ambassadors

Vill du synas mer i branschen? 

Vill du få mer exponering?

Vill du nätverka och delta i t.ex. poddar och 
andra forum? Och samtidigt nå ut till tusentals i branschen?

Sabine Ljunggren 
Head of SEO och Anegy-ambassadör

“Young Marketing Professional of 
the Year” vinnare 2020.
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Bli ambassadör
Vi vet att våra konsulter är det viktigaste vi har. Därför jobbar vi stenhårt med 
att göra våra medarbetare till ambassadörer, både för sig själva och Anegy. 
Vi är nämligen helt säkra på att det personliga varumärket och nätverkande 
är en nyckel till framgång för oss båda! 

Du har möjlighet att när som helst ansluta till ambassadörsskapet. Från Anegys 
sida kommer du att få frågan vid anställning och i samband med dina 
utvecklingssamtal. Med programmet kommer däremot vissa förväntningar på 
dig. I en intern grupp för ambassadörer genomför vi egna träffar för att stärka 
varandra, hitta möjligheter och bygga på våra egna varumärken. 

Hur fungerar programmet?

Hur vet jag om det är något för mig?
Om det låter intressant så tar vi en dialog för att se hur vi kan hjälpa varandra. 
Vårt nätverk, resurser och kompetens kan hjälpa dig med allt från att växa 
i sociala medier till att blogga, bygga starkare nätverk, bli gästredaktör, 
föreläsa och utbilda. Även bli omnämnd i media. Berätta om dina mål så tar 
vi det därifrån!

Vad får jag ut av  
ambassadörsskapet?

Vad får Anegy ut av  
ambassadörsskapet?

Ökad exponering

Starkare konsultprofiler

Mer attraktiv byrå  
(för kunder och framtida  
medarbetare)

+
+
+

Långsiktig karriärsbygge

Kompetensutveckling

Personal branding

+
+
+

AMBASSADÖRSSKAP
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Redo att bli en av oss?

Ta ditt nästa steg och hör av dig till oss.  
Vi vill gärna lära känna dig bättre och se om vi kan 

vara en bra match!

KONTAKTA OSS!

Keep in touch! Följ oss för i våra  
sociala medier och i nyhetsbrev.

OM OSS

mailto:jimmy.bjornhard%40anegy.se?subject=
https://anegy.se/nyhetsbrev/?utm_campaign=frukostseminarium&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=giveaway-hotjar
http://instagram.com/lifeatanegy
https://www.linkedin.com/company/anegy/
https://www.facebook.com/anegydigitalconsulting/

