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Sveriges ledande digitala 
kommunikationskanal



Företag och myndigheter 
38 000

Privatanvändare
5 500 000

Företagsanvändare
105 000



En tjänst som 
engagerar

4,8



Som når fram genom bruset



Och det öppnas fort



En god start på 
kommunikation och 
relationsbyggande för 
våra kunder mot sina 
slutkunder och anställda



Kivra-användare i alla åldrar

65%  
av svenskar 

18-100 
använder Kivra

81%  
av 20-40 åringar

74%  
av svenskar upp 
till pensionsålder

Aktiva användare

Grafen visar andelen befolkningen som har Kivra i olika åldersgrupper
Ålder på Kivras Användare

Snittet på hela befolkningen ligger på 65%



Allt det viktiga
All typ av post kan digitaliseras. Det är inte 
bara ett miljövänligt sätt att nå era kunder men 
det ökar även tillgängligheten och säkerheten 
med utskicket. 

Fakturor

Kvitton

Lönebesked

Vårdkallelser

Vaccinbevis

Kreditupplysningar

Årsbesked

Försäkringsbrev

Signerade avtal



Digitala lönebesked
Kommunicera med era medarbetare på en plats där 
de redan befinner sig. I Kivra.

Allt samlat på samma ställe

Minskad administration

Lönebeskedet följer den anställde

Hög läsgrad

Retroaktiv leverans

Säkert



HR-dokument i Kivra



Skicka
Förbättra
Kommunicera



Du har fått ett nytt 
lönebesked från SBAB

Nytt lönebesked från SBAB

Anställda notifieras 
via pushnotis och mejl
Klicka direkt på pushnotisen och logga 
in för att komma direkt till innehållet, 
eller bara logga in som vanligt.



Anställda loggar in 
i Kivra-appen med 
mobilt BankID



Kivra
Lönespecifikation
2022-10-22

Juli 2022

ICA

Valmyndigheten Skatteverket

Anställda öppnar sitt 
brev från arbetsgivarenCSN

Försäkrings 
kassan Alecta UC

HSB Telia Länsförsäkringar

UNHCR Kjell & 
Company

SBAB

SBAB



Lönespecifikation             
Juli

Anställda läser 
sitt lönebesked



Utan tvekan det 
populäraste brevet 
 
99% läsgrad

Lönespecifikation             
Juli



Avsändarportalen



Upptäck nya Avsändarportalen
Avsändarportalen

EXEMPELDATA



Avsändarprofil
Öka din närvaro och designa ert hem i 
Kivra. Genom att skapa ett hem bygger ni 
ert varumärke och gör det tydligt vem som 
är bakom all information. 

Avsändarprofil



Efter att vi lade in e-post och 
telefonnummer i Kivra behöver 
ingen längre ringa in via växeln 
och när de hör av sig märker vi 
på frågorna att fler har varit inne 
och tittat på sin lönespec, säger 

Veronica.

Avsändarprofil

Exempel på hur Dafgårds gjort



Campaigns



Campaigns
Kommunicera med era medarbetare med Kivras 
kampanjverktyg. Här kan ni lägga till 
kommunikationsytor tillsammans med era utskick 
av lönebesked för att direkt prata med era 
medarbetare i samband med en försändelse.

Skräddarsy kommunikationen utifrån olika 
segment av medarbetare. 

Kivra är en bra kanal att kommunicera med och 
engagera medarbetarna eftersom öppningsgraden 
är 99%  

Campaigns



Exempel på 
kommunikation i 
Kivra från andra 
arbetsgivare
• Öka medarbetarlojalitet
• Minska samtal till löneavdelningen
• Driv medarbetaren vidare till andra 

sidor, tex friskvårdsbidrag, 
tidrapportering, nyhetsbrev eller 
medarbetarinformation. 

Möjlighet finns även med single-sign-
on (SSO) direkt till inloggade sidor.

Campaigns



Enkelt verktyg 
för att hantera er 
kampanj
• Tidsbestämda kampanjer

• Följ statistik över era kampanjer

• Segmentera på personnummer

• Single sign-on -> skicka era kunder direkt in på Mina Sidor

Campaigns



Responsiva 
Dokument



Skärmanpassade, responsiva dokument gör det 
lättare att läsa informationen för användarna får i 
sin Kivra. Som företag ger det möjlighet till mer 
uttrycksfulla försändelser och rikare interaktioner.

Det gör det möjligt att skapa anpassad information 
med tabeller, animationer och interaktivt innehåll.

Lättillgänglig
Information

Responsiva dokument COMING SOON



Det som skapas för pdf:en kan skapas i html och 
presenteras skärmanpassat i Kivra.

Från PDF till 
skärmanpassat

COMING SOONResponsiva dokument



Fördelar med 
responsiva 
dokument

Skapa innehåll 
kompatibelt för 

hjälpmedel, 
exempelvis talsyntes.

Överblicksvy med 
länkar gör det enklare 

att orientera sig.

Med interaktiva 
komponenter blir ert 

innehåll mer levande.

Komponenter kan 
anpassas till mörkt 

och ljust skärmläge.

Bifoga PDF som 
back-up, tillgänglig i 

sin helhet.

Er försändelse 
skärmanpassas för 

respektive enhet. Den 
visas inte som PDF.

Responsiva dokument COMING SOON



• API-integration är en förutsättning för att kunna 
skicka responsiva dokument

• En avsändare skapar en mall/formulär för HTML

• Byggt för att vara ett komplement till den 
befintliga processen vid PDF

Såhär enkelt 
kommer du igång 
med responsivt

Vi tar emot och 
presenterar både PDF 
och HTML för kund.

+

Användare skickar 
information som ska 
förmedlas till kund

Responsiva dokument COMING SOON



Signerning & Avtal 
via Kivra



Signering & 
Avtal
Våra signeringsverktyg riktar sig till en 
part som vill bygga en enkel, men 
robust och effektiv signeringslösning 
för sin egen del eller för sina kunder.

Lösningen bygger på att den som 
signerar har BankID, men kräver inte 
att de som ska signera har Kivra. 

Avtalstjänsten



Avtalstjänsten
Skicka dokument för digital signering med  
Mobilt BankID. Det sparar tid och pengar. Och 
dokumenten blir alltid tillgängliga i Kivra.

Enkel integration

Uppdateringar om avtalets status

Inget krav på privat Kivra-brevlåda

Retroaktiv leverans av äldre avtal för de 
som skaffar Kivra i efterhand

Avtalstjänsten



Så fungerar flödet

Dokumentet som ska 
signeras läggs upp via en 

integrationslösning

Undertecknare notifieras om 
dokumentet via e-post från avsändaren 

med länk till Kivras signeringstjänst

Undertecknare signerar enkelt 
dokumentet via Kivras 

webbtjänst med Mobilt BankID

När alla signerat notifieras de av Kivra 
om att avtalet signerats och finns i 

Kivra eller kan lagras i Kivra vid 
registrering

Avsändaren får tillbaka det signerade 
dokumentet via integrationslösningen 

och arkiverar det

1 2

3

4

Avtalstjänsten



Så kommer ni 
igång



Kom igång!

Få offert och beställ 
integration via ert 

lönesystem. Godkänn 
PUB och Allmänna villkor 

hos Kivra.

Beställ
Lösningen konfigureras, 

ni blir upplagda som 
avsändare.

Starta upp
Informera medarbetarna om 
starten med Kivra. Självklart 
kan ni få material av oss på 

Kivra.

Kommunicera
Skicka alla lönebesked i 

Kivra till era 
medarbetare.

Kör igång



Frågor? Lovisa Herrlin
Business Segment Manager

Lovisa.herrlin@kivra.com
+46 70 352 31 82

Mario Turpini
Account Manager

Mario.turpini@kivra.com
+46 70 357 76 26

Johan Näsström
Service Delivery Manager

Johan.nasstrom@kivra.com
+46 73 843 78 16


