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Den ordinarie juryn som har bedömt 2017 års 
årsredovisningar har haft följande sammansättning:

Nils Liliedahl 
Juryns ordförande 
Sveriges Finansanalytikers Förening

Anders Haskel 
Fristående analytiker och journalist 

Pontus Herin 
Journalist

Annica Gerentz 
Kommunikatör

Arrangörsgruppen bakom Sveriges bästa årsredovisning 
tackar tävlingsjuryn för dess insatser, som varit av stor 
betydelse för att utveckla kvaliteten på börsbolagens 
årsredovisningar.

Stockholm den 18 september 2018

FAR 
Karin Apelman

Nasdaq Stockholm 
Adam Kostyál

Sveriges Kommunikatörer 
Hanna Brogren

Sveriges Finansanalytikers Förening 
Peter Malmqvist

I syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin 

externa information har det sedan i mitten av 1960-talet 

arrangerats en årlig årsredovisningstävling i Sverige, med 

en i huvudsak kvalitativ ansats. Att denna tävling haft 

betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då 

svenska bolags finansiella information i internationella 

jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i 

världen. 

Arrangörsgruppen bakom tävlingen; FAR, Nasdaq 

Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och 

Sveriges Kommunikatörer beslöt 2017 att i högre grad 

fokusera på själva årsredovisningen. En tydlig ändring 

var därför att tävlingen bytte namn till Sveriges bästa 

årsredovisning från att tidigare gått under namnet Bästa 

redovisning. Det är således årsredovisningen som är det 

dokument som tävlingen behandlar – inget annat.

När det gäller tävlingsmomentet så anser arrangörerna 

även att det bör bli mer fokus på vinnarna. Genom att 

nu nominera tre bolag i varje klass och sedan utse en 

vinnare hoppas arrangörerna att intresset kan öka för 

tävlingen samtidigt som möjlighet ges att lyfta fram fler 

goda exempel på bolag som levererat en årsredovisning 

av föredömlig standard. 

Alla svenska bolag på Nasdaq Stockholm har granskats 

på sedvanligt sätt. Utifrån  genomgången har juryn 

nominerat tre bolag i varje storleksklass Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap. De tre nominerade bolagen i varje 

klass har sedan rankats av varje jurymedlem och det 

bolag med lägst platspoäng har utsetts till segrare.

Finansiell kommunikation handlar inte bara om ord 

och siffror. Även formgivning har stor betydelse för att 

förmedla förtroende och lojalitet. Därför väljer vi i år att 

införa ett nytt pris som fokuserar på årsredovisningens 

design. Årets bästa design delas ut till det av de nio 

nominerade bolagen i övriga kategorier som uppvisar 

funktionell och estetisk design som är anpassad för 

målgruppen och formatet.   

Innehållet i denna broschyr, med undantag av priset för 

Bästa Design, har sammanställts och tagits fram av juryn i 

Sveriges bästa redovisning.

Arrangörsgruppen hoppas att dessa förändringar kommer 

att leda till att Sveriges bästa årsredovisning förblir den 

ledande tävlingen avseende årsredovisningars kvalitet i 

Sverige.

Mer information om tävlingen tillsammans med tidigare 

broschyrer som tagits fram under åren finns på www.

sverigesbastaarsredovisning.se.

Sveriges Bästa  
Årsredovisning 
2017
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Som framgår av inledningen har denna tävling funnits 

i mer än 50 år så visst går det att tävla i finansiell 

information! 

Det som kännetecknar just denna tävling är den 

kvalitativa ansatsen. Det är helt upp till juryn att 

bestämma vilka bolags årsredovisningar som är ”bäst”. 

Det existerar inga mallar, instruktioner eller krav som ska 

uppfyllas utan det är juryns bedömningar som avgör. Det 

gör att ett bolag inte kan bocka av utvalda mätpunkter 

och samla poäng. Det måste finnas en helhet. Det gäller 

inte minst de kommunikativa delarna som är svåra att 

fånga upp i en mer formaliserad tävlingsform. 

Sammantaget anser arrangörerna bakom tävlingen att det 

är extra viktigt i en alltmer regelstyrd värld att försöka 

bedöma hur bra bolagen är på att transparent, tillförlitligt 

och ärligt kommunicera finansiell information - i detta fall 

i bolagens årsredovisningar. 

Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats 

så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden 

där bolagen måste lämna tillfredsställande information för 

att komma i fråga i en första gallring. Dessa områden är:

• VD-ord

• Mål- och måluppfyllelse

• Affärsidé och strategi

• Affärsområdesinformation

• Information kring marknad och konkurrenter

• Beskrivning av risker och möjligheter – gärna grafisk

• Hållbarhet och bolagsstyrning

• Grafisk utformning

Under våren och sommaren 2018 har juryn i Sveriges 

bästa årsredovisning således i en första gallring 

identifierat ungefär sju till tio bolag i varje klass som 

har god information inom ovan nämnda områden. Som 

framgår av dessa områden så ligger fokus i juryns arbete 

på att i första hand bedöma och analysera vilken frivillig 

information som bolagen väljer att presentera. Men det 

är givetvis också av stor betydelse på vilket sätt man 

väljer att presentera den obligatoriska informationen 

i förvaltningsberättelse och bakvagn. Juryn har sedan 

reducerat dessa sju till tio bolag i varje klass till de 

tre bolag som är nominerade till att bli Sveriges bästa 

årsredovisning i varje klass. 

Vilka bolag har juryn granskat?

I årets tävling, som är den femtiotredje i ordningen har 

289 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm (”börsen”) 

bedömts. Bolag som har avnoterats under året har 

exkluderats i genomgången.

Tävlingen är indelad i tre klasser som överensstämmer 

med indelningen på börsen, Large, Mid och Small Cap. I 

klassen Small Cap ingår alla bolag med marknadsvärde 

upp till 150 MEUR den sista december 2017. Mid Cap-

bolag har ett marknadsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 

MEUR och Large Cap över 1 000 MEUR. Av bolagen har 83 

bedömts i Large Cap, 118 i Mid Cap och 88 i Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens 

vinnare utanför tävlingen. Dessa är Trelleborg (2014), 

Castellum (2015) och Boliden (2016) i klassen Large Cap. 

Haldex (2014), Hoist Finance (2015) och Clas Ohlson 

(2016) i klassen Mid Cap samt Rottneros (2014), Swedol 

(2015) och Proact IT Group (2016) i klassen Small Cap. 

Kan man tävla  
i finansiell information? 
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Fokus i presentationen kring Sveriges bästa årsredovisning kommer i enlighet med de nya statuterna att ligga på 

vinnarna. Av den anledningen kommer det inte ske några övriga iakttagelser eller specialgranskning av fokusområden. 

Juryn tar ändå tillfället i akt att kort kommentera lite allmänna trender och kanske några enskilda iakttagelser som kan 

vara av intresse för bolag och informationskonsulter i deras arbete att ta fram kontinuerligt allt bättre årsredovisningar.

Allmänna iakttagelser 
i juryarbetet 2017  

Årsredovisningarnas omfång och innehåll

Antalet sidor i årsredovisningarna fortsätter att öka i 

snitt. Bakom föregående års ökning på fyra sidor låg 

i första hand den utökade revisionsberättelsen. Årets 

ökning, också detta år med fyra sidor är till stor del en 

direkt, eller indirekt, följd av den nya hållbarhetslagen. 

Lagen gäller inte alla börsbolag. Ungefär ett 60-tal av 

de cirka 290 svenska börsbolagen behöver inte ta fram 

en formell hållbarhetsrapport och även om det inte 

finns något direkt krav på dessa bolag så ökar ju ändå 

det externa trycket på att ta fram och presentera någon 

form av hållbarhetsinformation. Ett 40-tal bolag har 

dessutom valt att göra en hållbarhetsrapport skild från 

årsredovisningen i första hand på webben. De bolagen 

har dock ofta ändå ett antal sidor hållbarhetsinformation 

i årsredovisningen. Lite mer specifik information gällande 

hållbarhetsrapporten lämnas nedan i särskild rubrik.

Förra året kommenterade vi i denna skrift att ”liggande” 

årsredovisningar fortfarande är ett undantag – även om 

det underlättar läsning på en vanlig skärm. En av årets 

vinnare har använt sig av det liggande formatet. Kan det 

bli början på en ny trend? 

Omfattningen ligger som vanligt mellan 30 och 250 

sidor och det är förvånande nog inte en bank som har 

den längsta årsredovisningen. Det är återigen SSAB som 

valt att helt enkelt strunta i längden. Man lämnar den 

information som man vill – och som läsare kan man 

använda sökfunktionen för att finna den information man 

är ute efter. Juryn är inte helt övertygad om att läsarna 

är mogna att ta till sig för mycket information utan anser 

att det borde räcka med 100 sidor för ett vanligt bolag att 

göra en riktigt bra och innehållsrik årsredovisning.

Den nya revisionsberättelsen – andra året

Ett område som vi för andra året har kunnat ta del av är 

den nya revisionsberättelsen. Som vi skrev förra året så 

gjorde den gamla revisionsberättelsen ingen glad – men 

frågan är om den nya gör oss så mycket gladare. Ofattbart 

mycket standardformuleringar och friskrivningar som 

ingen läsare blir särskilt mycket mer initierad av. Det kan 

här konstateras att revisorer från i första hand PwC i alla 

fall har försökt att flytta fram positionerna och påtala 

väsentlighetsgränser och vara lite mer personliga i sina 

revisionsberättelser. Det kan här också konstateras att 

snittet fortfarande är att redovisa två stycken ”särskilt 

betydelsefulla områden” – men att det är betydligt fler 

bolag som redovisar ett ”särskilt betydelsefullt område” 

i år jämfört med föregående år. Efter ett första år kan 

revisorerna följa upp hur andra har gjort och anpassa 

sig. Ett bolag har en revisor som inte kunnat identifiera 

något särskilt betydelsefullt område – det låter nästan 

osannolikt.

Hållbarhetsrapport

I den allmänna genomgången framgick att den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten gäller ungefär 230 av 

de 290 undersökta bolagen. Ett 40-tal av dessa har gjort 

en rapport avskild från årsredovisningen på webben. De 

flesta av dessa 40 bolag har dock med hela eller delar av 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. Som ni förstår 

är det svårt att följa hur bolagen gjort och det är nog 

en del bolag som inte heller vet. I stora drag har drygt 

150 bolag valt att göra en samlad hållbarhetsrapport 

i årsredovisningen medan ett drygt 30-tal har valt 

att integrera hållbarhetsinformationen med alla 
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annan information vilket gjort att bolagets formella 

hållbarhetsrapport kanske finns på 5-15 olika ställen 

i årsredovisningen. Detta gör det besvärligt att förstå 

vad som är själva hållbarhetsrapporten i dessa bolags 

årsredovisningar. 

Att bolag som har en samlad hållbarhetsrapport låter 

revisorn skriva att ”en hållbarhetsrapport har upprättats” 

torde ju vara ganska meningslös information. Ändå 

har i storleksordningen 90 procent bolagen valt att 

låta revisorn meddela att ”bolaget har upprättat en 

hållbarhetsrapport”. 

En hållbarhetsrapport är i snitt åtta sidor lång men den 

längsta samlade är på hela 45 sidor – det vill säga bolaget 

informerar om betydligt mer än de ganska grunda krav 

som lagen föreskriver.

Vad mer kan vi säga om 2017 års skörd

En trend som ännu inte blommat ut och som också kostar 

i antal sidor är att låta redovisningsprinciperna följa med 

i varje enskild not. Detta för att förenkla och tydliggöra 

bolagets ställningstaganden på dess rätta plats. Detta är 

givetvis företrädesvis något som görs i Large Cap och 

totalt är det bara 5 procent av bolagen som gör på detta 

vis. Det finns både för- och nackdelar med detta sätt att 

presentera och juryn tycker varken bu eller bä i denna 

fråga.

Juryn har inte granskat hur många bolag som nämner 

hur bolaget påverkas av megatrender eller andra globala 

strömningar. I denna del är juryn betydligt mer positiv 

då det är intressant att följa bolagets tankegångar i dessa 

frågor. Det har hur som helst blivit betydligt vanligare de 

senaste åren och det är en trend som juryn uppskattar. 

Vi har tidigare kommenterat röriga resultaträkningar med 

ett stort mått av egna inslag som jämförelsestörande, 

omstruktureringar, EBITDA och EBITA. Alla varianter kan 

ju ha sina fördelar i vissa situationer men grundprincipen 

borde alltid vara att utgå ifrån redovisade resultat – 

istället för justerade. När ett bolag diskuterar ett justerat 

resultat i förhållande till ett annat justerat resultat går 

man snabb bort sig – och troligen bolaget också. 

Andra mindre vanliga iakttagelser är att en del bolag 

glömmer att årsredovisningen borde vara en objektiv 

beskrivning av bolaget och dess resultat och ställning. 

I VD-ordet kan man få sväva ut – men i övrigt ska man 

vara mer försiktig. När vi läser om fantastiska order och 

hur försäljningen ökade 5 procent på grund av kundernas 

fortsatta vilja att investera i innovativa lösningar 

som ökar produktivitet och kvalitet, börjar vi istället 

ifrågasätta trovärdigheten.

Två områden som vi ofta ger kommenterar till är ”risk 

och möjligheter” och aktiens utveckling. Det finns ett 

antal bolag som har en mycket bra riskbeskrivning med 

både diagram och diskussioner som ger en bra bild av 

hur bolaget ser på dessa så viktiga faktorer. De flesta ger 

dock en pliktskyldig standardformulering utan något som 

helst värde – det handlar mest om att uppfylla lagens 

krav. Om ni är ett sådant bolag, ta tillfället i akt och titta 

på några goda exempel och se vad ni kan göra för att få 

till detta avsnitt. Man behöver inte göra allt på en gång 

utan identifiera, kvantifiera och sannolikhetstesta ett 

antal olika scenarier. Beskriv sedan de väsentligaste i 

årsredovisningen!

Avslutningsvis undrar juryn vilka namnregler som gäller 

när man slår ihop bolag – heter bolagen BillerudKorsnäs 

eller Billerud Korsnäs. Heter bolaget ScandiStandard eller 

Scandi Standard och hur är det med Atrium Ljungberg? 

Ska det kanske vara AtriumLjungberg. Hur som helst så 

verkar det som om sammanslagna namn och bolag ger 

bra årsredovisningar!
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Nominerade  
bolag i klassen 
Large Cap

Atrium Ljungberg Axfood BillerudKorsnäs 
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Nominerade  
bolag i klassen 
Mid Cap

Bulten Scandi Standard Tobii
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Nominerade  
bolag i klassen 
Small Cap

Balco Group AB - Årsredovisning 2017 Verksamhetsbeskrivning

ÅRSREDOVISNING 2017 
BALCO GROUP AB

BALCONIES 
FOR 
GREATER 
LIVING ANNUAL REPORT  2017

ANNU 
ALRE 
 PORT
 2017

Balco Concordia Maritime Mips
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Sveriges bästa årsredovisning 2017

Axfood AB 

En årsredovisning av högsta kvalitet är ofta 

resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet 

arbete från företagets sida. Axfood har 

tidigare funnits på juryns radar och i 

årsredovisningen för 2017 har så många olika 

pusselbitar fallit på plats att Axfood nu vinner 

tävlingen Sveriges bästa årsredovisning i 

klassen för stora bolag. 

Axfood har lyckats mycket väl inom de 

flesta av de områden som juryn anser är 

kritiska för att komma ifråga som vinnare. 

Bland dessa finns att ha en bra och tydlig 

beskrivning av vision, affärsidé, strategi, 

mål och måluppfyllelse och att kommunicera 

hela affärsmodellen tydligt och pedagogiskt. 

VD-ordet är personligt, lite ovanligt och 

välskrivet. God finansiell kommunikation 

handlar till stor del om att förklara hur 

företaget skapar värde för sina intressenter 

– och Axfood har i sin årsredovisning bland

annat tagit ett intressant grepp med resurser,

verksamhet, resultat och värde i kronor.

Large Cap
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Konsumentnära företag använder 

kommunikation, varumärken, design 

och form som en viktig del i sin 

försäljningsprocess. Axfood, som är 

verksamma inom detaljhandeln, lyckas 

på ett smakfullt sätt transferera detta 

till investeraren och den finansiellt 

intresserade. Designen är lättsmält och 

ibland med humoristiska inslag vilket gör 

läsningen lustfylld. Men design och form 

är inte allt – grunden finns i finansiella 

fakta, transparens och en ansträngning från 

företagets sida att göra sig intressant. Ett 

enkelt grepp som förvånansvärt många 

företag missar, är att ha tydliga rubriker 

på avsnitten i årsredovisningen. Eller att 

använda omslaget som budskapsbärare, 

vilket Axfood gör både med formen och 

med rubriken ”Bra och hållbar mat till alla”. 

Ett annat knep är att genom exempel från 

verksamheten tydliggöra vad strategi och 

affärsmodell innebär i praktiken. Ett exempel 

hos Axfood är text och bild på temat ”Välj 

eko – gör skillnad”. 

Men – Axfood har också områden att 

utveckla. Det finns en tydlig formskillnad 

mellan å ena sidan verksamhetsbeskrivning 

och hållbarhetsinformation och å 

andra sidan de rent formella delarna. 

Förvaltningsberättelsen är ren och tydlig 

men signalerar inte alls samma glöd som de 

övriga delarna och här är inte de grafiska 

momenten lika genomarbetade. Att bryta 

noter över flera sidor ska förstås undvikas, 

och Axfood har exempel där en not går 

över tre sidor vilket gör den svårläst. I 

övrigt noterar juryn att revisorerna enbart 

har reviderat själva formaliaavsnitten, där 

inte heller riskavsnittet ingår. Riskavsnittet 

är för övrigt innehållsmässigt starkt men 

kan utvecklas presentationsmässigt. 

Ingen vinnare är perfekt i alla led och 

konkurrensen har varit hård – men Axfood 

har för sin årsredovisning 2017 gjort en 

berättelse som både skapar intresse, ger 

fördjupad förståelse för verksamheten 

och innehåller alla de väsentliga delarna 

presenterade på ett bra och pedagogiskt 

sätt. En årsredovisning med toppbetyg alla 

ämnen. 
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Sveriges bästa årsredovisning 2017

Bulten AB 

I klassen Mid Cap blev det 

ett tämligen enkelt beslut att 

utse verkstadsföretaget Bulten 

till vinnare. Bolaget, som är 

leverantör av fästelement 

till fordonsindustrin, ger i sin 

årsredovisning en lättillgänglig 

och heltäckande beskrivning av 

sin verksamhet. Textavsnitten är 

förhållandevis korta och lätta att ta 

till sig för en bred grupp av läsare 

utan att viktig information för den 

skull har utelämnats.

Ett par avsnitt är värda att lyfta 

fram extra. Riskavsnittet är mycket 

bra med en sammanställning som 

täcker in allt av betydelse, inklusive Bultens 

sätt att hantera riskerna. Varje riskfaktor är 

dessutom klassad utifrån sannolikhet att den 

inträffar samt den påverkan på verksamheten 

som den skulle få.

Bulten ger även en tydlig redovisning av såväl 

finansiella mål samt hållbarhetsmål, inklusive 

kommentarer till utfallet. Hur verksamheten 

har utvecklats i förhållande till de finansiella 

målen redovisas dock bara för de senaste 

två åren. Här vore det önskvärt med en 

längre tids uppföljning. Det samma gäller för 

hållbarhetsmålen där utfallet enbart visas för 

det senaste året.

Årsredovisningen ger en bra bild av trenderna 

inom den marknad där Bulten verkar 

kompletterat med information om vad dessa 

innebär för företaget.

Mid Cap
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Det finns pedagogiska presentationer av värdekedja och de framgångsfaktorer som Bulten har identifierat. Det samma 

gäller strategier och affärsmodell. Dessutom ges en konkret och tydlig beskrivning av hållbarhetsarbetet.

I anslutning till genomgången av den finansiella situationen ger vi ett särskilt plus till den pedagogiska beskrivningen av 

genomförda investeringar de senaste fem åren. Det är tyvärr alltför sällan som aktieägare och andra intresserade ges en 

så lättfattlig bild. Det tycker vi är synd eftersom just investeringarna är en så väsentlig del i ett företags arbete för att 

behålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ett trevligt inslag är det korta historikavsnittet som upptar en sida i årsredovisningen. På detta utrymme går det 

självklart inte att ge en komplett redogörelse för ett snart 150-årigt företags historia. Genom korta textavsnitt och bra 

bildval ges läsaren ändå en god uppfattning om var företaget kommer ifrån och var det befinner sig idag. Ett smart sätt 

att väcka de nostalgiska känslorna bland många av dem som tillhör de mest sannolika läsarna av årsredovisningen är 

dessutom valet en illustration från produktionen av Volvo Amazon.

Sammantaget är det en enkel och pedagogisk utformning med en god balans mellan text, bilder, diagram och andra 

illustrationer som utgör styrkan i Bultens årsredovisning.
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Sveriges bästa årsredovisning 2017

Balco AB 

I år var juryn ovanligt enig i Small Cap 

segmentet. Priset går till balkongleverantören 

Balco som levererar en årsredovisning med 

ambitioner och omfattning som man vanligen 

finner bland börsens betydligt större bolag.

Årsredovisningen har ett kortfattat stringent 

språk, utan några anmärkningsvärda 

överdrifter eller floskler. Layouten sticker 

kanske inte ut som något extra men här 

finns istället en bra balans mellan text 

och bild. Lagom mycket information lyfts 

upp i intressant grafik som dessutom ger 

ett mervärde för läsaren. Ett bra exempel 

på detta är att man får följa med på 

den resa som Balco gjort sedan den nya 

tillväxtstrategin beslutades 2013. Tillväxten 

står för övrigt även i centrum framåt då 

bolagets tillväxtaktiviteter 2018 tydligt 

presenteras. 

Small Cap
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Andra ambitiösa delar i årsredovisningen är 

avsnitten om hållbarhet och medarbetare. I 

hållbarhetsavsnittet får det sociala ansvaret 

ovanligt stort utrymme och det blir tydligt 

hur bolaget kopplar ihop dessa frågor med 

kommersiella framgångar. 

Den utmärkta framvagnen innehåller också 

annan intressant information. Inte minst den 

om ”projektcykeln” där bolaget resonerar 

kring hur orderstocken omsätts till intäkter. 

Ovanlig och matnyttig information som 

sticker ut jämfört med andra tillverkande 

bolag. Även avsnittet om de finansiella 

målen är mer omfattande än de flesta andra 

mindre bolag – även om det nog kunde 

placerats tidigare i årsredovisningen.

Ett annat kapitel som är värt att lyfta fram 

är det om balkongmarknaden. Framför 

allt beskrivs trenderna på marknaden bra 

med en tydlig koppling till hur de påverkar 

bolaget. Sen hade det inte skadat om 

bolaget fördjupat sina resonemang kring 

de så viktiga faktorerna prisutvecklingen 

på bostadsmarknaden, disponibel inkomst, 

ränteutvecklingen, ekonomisk tillväxt och 

utvecklingen av byggkonjunkturen. 

Bolaget har också intressant information 

kring marknadsandelar och konkurrenter, 

som dock med fördel hade kunnat lyftas 

fram i tydlig grafik istället för som nu i 

anonym text.

Årsredovisningen tappar inte tempo i 

förvaltningsberättelsen utan även de 

obligatoriska delarna är väl genomarbetade 

och såväl kommentarer till resultat- 

och balansräkningarna, riskavsnitt och 

bolagsstyrning är bättre än de flesta andra 

bolag i segmentet. 

Sammantaget är Balco en väl värdig vinnare 

av Small Cap segmentet 2017. 



Juryn består av

Hanna Brogren 
Generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer

Annica Gerentz 
Senior Management Advisor 

Thomas Sjöberg 
Brand Consultant, Trinken AB
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Kriterierna är att innehållet ska vara väldisponerat 

och underlätta för läsaren att ta del av informationen. 

Designen ska stärka förtroendet för varumärket och 

uttrycka de värderingar som bolaget står för. Det handlar 

om att budskap, innehåll, språk, bild och grafisk form 

tillsammans ska skapa en förtroendeingivande helhet. 

Årets  
Bästa Design 
2017
Finansiell kommunikation handlar inte bara om ord 

och siffror. Även formgivning har stor betydelse för att 

förmedla förtroende och lojalitet. Därför väljer vi att 

införa ett nytt pris som fokuserar på årsredovisningens 

design. 

Årets bästa design delas ut till det av de nio nominerade 

bolagen i övriga kategorier som uppvisar funktionell 

och estetisk design som är anpassad för målgruppen och 

formatet.   
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Sveriges bästa årsredovisning 2017

BillerudKorsnäs AB 

Vinnaren av Årets bästa design har formgivit 

en årsredovisning som andas långsiktighet, 

innovation och framtidstro. Designen är 

inbjudande och har en väldisponerad 

struktur som underlättar för investerare och 

analytiker att ta del av både övergripande 

och fördjupad information. Bolagets 

hållbarhetsredovisning genomsyrar helheten 

och presenteras med ett stilrent bildspråk och 

en design som tydligt kopplar till finansiella 

mål och nyckeltal. Årets bästa design tillfaller 

således BillerudKorsnäs.

Bästa Design
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Sponsorer

De tre sponsorerna är:

Solberg Kommunikation Oxenstierna & Partners Svensk Information



18

Före 1993 bedömdes alla bolag i samma klass
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Atlas Copco AB

SSAB Svenskt Stål AB

AB Investor och Förvaltnings AB Providentia

Stora Enso Oyj

AB Volvo

AB Astra

Atlas Copco AB

Svenska Cellulosa AB SCA

AB Volvo

AB Astra

AB Industrivärden

AB Bofors

AGA AB

Svenska Cellulosa AB SCA

AB Volvo

Domänverket

Esselte AB

AB Astra

AB Bofors

Coronaverken AB

Gränges AB

AB Volvo

PLM AB

Svenska Cellulosa AB SCA

Gränges AB

AB Volvo

AB Astra

AB Scania-Vabis
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År Large Cap Mid Cap

Boliden AB

Castellum AB

Trelleborg AB

Atlas Copco AB

Swedbank AB

Boliden AB

Autoliv Inc.

AB Electrolux

Investor AB

Trelleborg AB

Clas Ohlson AB

Hoist Finance AB

Haldex AB

Nolato AB

Klövern AB

Lindab AB

SAS AB

Billerud AB

PA Resources AB

Home AB

ProAct AB

Swedol AB

Rottneros AB

Addnode Group AB

DGC One AB

Global Health Partner AB

Concordia AB

Swedol AB

AB Sagax

HL Display AB

Small Cap
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År Klassen Stora bolag

SAS AB

NCC AB

Vattenfall AB

Gambro AB

Svenska Cellulosa AB SCA

JM AB

Stora Enso Oyj

Vasakronan AB

Svenska Cellulosa AB SCA

NCC AB

AssiDomän AB

Luossavaara-Kiirunaava AB, LKAB

AB Volvo

Svenska Cellulosa AB SCA

Concordia AB

Elanders AB

BossMedia AB

ProfilGruppen AB

NIBE Industrier AB

Karlshamns AB

Scandiaconsult AB

Medivir AB

Finnveden AB 

Svolder AB

Gunnebo AB

Ingen vinnare

Hexagon AB

Scandiaconsult AB

Klassen Mindre bolag

Tidigare 
års vinnare 
av Bästa 
redovisningen 






